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1. CITES tiếp nhận 113 hồ sơ qua Hệ thống một cửa 
Quốc gia  
9 tháng đầu năm 2020, CITES tiếp nhận 113 hồ sơ qua Hệ thống một 
cửa Quốc gia, trong đó đã giải quyết 108 hồ sơ.  

 

9 tháng đầu năm 2020, CITES tiếp nhận 113 hồ sơ qua Hệ thống một cửa 
Quốc gia, trong đó đã giải quyết 108 hồ sơ. Ảnh: TCLN. 

Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT), thủ tục hành chính cấp giấy 
phép CITES qua hệ thống một cửa Quốc với xuất khẩu, nhập khẩu, tái 
xuất khẩu mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và 
mẫu vật động vật, thực vật hoang dã thuộc các Phụ lục CITES qua Hệ 
thống một cửa quốc gia đến nay được đơn vị thực hiện rất tốt. 

Cụ thể, từ ngày 1/7/2020 đến nay, Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam, 
Tổng cục Lâm nghiệp đã tiếp nhận 113 hồ sơ qua Hệ thống một cửa Quốc 
gia, trong đó đã giải quyết 108 hồ sơ, cấp 183 giấy phép, đang thực hiện 
giải quyết 5 hồ sơ. 

Lĩnh vực văn phòng điện tử, đơn vị cũng duy trì tốt việc thực hiện phần 
mềm xử lý văn bản của Bộ. Phổ biến, tập huấn và quán triệt thực hiện Nghị 
định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, duy trì trang tin điện tử của Tổng 
cục, cung cấp thông tin theo quy định. 



Thực hiện các phần mềm, cơ sở dữ liệu quản lý ngành, tiếp tục duy trì cập 
nhật, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm, ứng dụng được cài đặt, 
tích hợp trên Hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp. 

 

Trong những tháng còn lại năm 2020, Tổng cục Lâm nghiệp tiếp tục thực 
hiện tốt ứng dụng văn phòng điện tử và các phần mềm, cơ sở dữ liệu 

ngành, thực hiện Hải quan một cửa Quốc gia và thực hiện đánh giá nội bộ 
Hệ thống ISO. Ảnh: TCLN. 

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống và thực hiện dịch vụ công trên phần mềm 
một cửa dùng chung của Bộ NN-PTNT, bắt đầu từ 01/9/2020. Tiếp tục duy 
trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, các ứng dụng theo dõi và 
cảnh báo sớm lửa rừng trong phòng chống và cảnh báo cháy rừng. 

Trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, Tổng cục Lâm nghiệp tiếp tục 
thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch đối với các tổ chức, cá nhân đến 
trụ sở Tổng cục nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính. 

Tổ chức các cuộc họp để lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy 
các doanh nghiệp, người dân duy trì sản xuất ổn định trong trạng thái bình 
thường mới trước diễn biến của dịch Covid-19. 

Xử lý những kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp về các quy 
định liên quan đến thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp về khai thác gỗ 
và lâm sản, giải đáp vướng mắc của cơ quan quản lý tại địa phương. 



Về cải cách tài chính công, thực hiện quy định về phân bổ, điều hành dự 
toán phân giao dự toán, nhập dữ liệu kịp thời trên hệ thống Tabmis. Rà 
soát dự toán thu chi và thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước 
năm 2020, tổng hợp đề xuất báo cáo Bộ điều chỉnh dự toán và hoàn thành 
xây dựng dự toán ngân sách năm 2021. 

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công của 
Tổng cục và thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hướng 
dẫn các đơn vị sự nghiệp rà soát nhiệm vụ xây dựng các nhiệm vụ công 
theo danh mục sự nghiệp công đã được Thủ tướng ban hành đối với lĩnh 
vực lâm nghiệp, thực hiện thẩm định, trình Bộ phê duyệt và giao nhiệm vụ 
cho các đơn vị. 

Trong những tháng còn lại của năm 2020, Tổng cục Lâm nghiệp tiếp tục 
triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch pháp chế, 
kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 
2020 đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

Tiếp tục thực hiện tốt ứng dụng văn phòng điện tử và các phần mềm, cơ 
sở dữ liệu ngành, thực hiện Hải quan một cửa Quốc gia và thực hiện đánh 
giá nội bộ Hệ thống ISO. 

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính theo kế hoạch 
của Bộ. Thực hiện chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính, tổng kết 
công tác năm 2020 và xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. 

Tổ công tác cải cách hành chính của Tổng cục tiếp tục xây dựng, tổ chức 
triển khai thực hiện các nội dung về cải cách hành chính theo các nhiệm vụ 
chuyên môn của Tổng cục và Bộ NN-PTNT giao. 

Tổng cục Lâm nghiệp cũng tiến hành thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ 
máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của 
Tổng cục Lâm nghiệp. Thực hiện đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ 
công chức, viên chức năm 2020. 

Đặc việt, trong lĩnh vực cải cách tài chính công, rà soát dự toán thu, chi và 
đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chingân sách nhà nước năm 2020. Thực 
hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công của Tổng cục và các 
văn bản hướng dẫn liên quan. Phối hợp với các đơn vị xây dựng ban hành 
định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện đanh mục sự nghiệp công theo các 
văn bản hướng dẫn của Bộ. 

Nguồn: https://nongnghiep.vn/cites-tiep-nhan-113-ho-so-qua-he-thong-mot-
cua-quoc-gia-d276738.html 



2. Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Cải cách hành chính 
chưa gắn với cải cách bộ máy 
Cải cách thủ tục hành chính được đánh giá là đạt nhiều thành tựu 
quan trọng, nhưng cải cách tổ chức bộ máy vẫn còn nhiều hạn chế, 
bất cập.  

 

PGS.TS Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc 
gia (Ảnh: Bình Minh) 

Một trong những nội dung được đưa ra tại Dự thảo báo cáo đánh giá kết 
quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và 
phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 trình 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là công tác Cải cách hành 
chính. Trong đó nhấn mạnh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 
trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, xây dựng và thực hiện Chính 
phủ điện tử, hướng tới chính phủ số. 

Góp ý vào nội dung này, người dân cho rằng, cải cách thủ tục phải gắn với 
cải cách con người và tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính, nâng cấp, tăng 
cường dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động của các cơ quan hành 
chính Nhà nước.  

Cải cách hành chính được Đảng, Nhà nước xác định là một trong ba khâu 
đột phá chiến lược. Thời gian qua, công tác này đã đạt được những kết 
quả quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới kinh tế; nâng cao hiệu 
lực hiệu quả. Vì vậy, PGS, TS Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học 



viện Hành chính Quốc gia cho rằng, thành tựu của cả một Chương trình 
tổng thể cải cách hành chính chưa được dành dung lượng tương xứng 
trong văn kiện. Văn kiện cần khẳng định, trong những năm qua, Chính phủ 
đã đặc biệt quan tâm công tác cải cách hành chính và đã có sự chỉ đạo 
xuyên suốt, linh hoạt, toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn 
thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội được đề ra, đồng thời, từng 
bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. 

Theo PGS.TS Ngô Thành Can, thời gian vừa rồi, chúng ta thực hiện 
chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước với các chỉ số đánh 
giá về cải cách hành chính, chỉ số cạnh tranh của các tỉnh, chỉ số hài lòng 
của người dân, tổ chức với hành chính công. Tất cả những chỉ số đó cho 
thấy thành công của cải cách hành chính, thành công của công cuộc đổi 
mới. Mặc dù có những đánh giá chung nhưng cũng nên đưa đánh giá cải 
cách vào để thấy rõ những kết quả đã đạt được cũng như những kết quả 
sắp tới. 

Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
quan tâm đến giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 
các cơ quan nhà nước, xây dựng và thực hiện chính phủ điện tử, hướng 
tới chính phủ số được đưa ra trong dự thảo Văn kiện. Theo ông Đặng 
Hùng Võ, văn kiện nên đưa ra mục tiêu cụ thể, như: thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử như thế nào? 5 năm sau phải đạt được kết 
quả như thế nào? 

"Chúng ta cũng biết, cải cách hành chính ở Việt Nam hướng theo công 
nghệ 4.0 là định hướng lớn. Nhưng chúng ta thấy rằng, đặt ra giống như 
tạo hướng đi cho cải cách hành chính nhưng ở đây theo tôi nên nói rõ 
bước đi hay là lộ trình là 5 năm sau chúng ta đạt mức nào vì hiện nay 
chúng ta cải cách hành chính chưa được 3.0, sự thực mới có một số thứ 
làm được trên môi trường mạng", Giáo sư Đặng Hùng Võ đề nghị. 

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, nhiều địa phương còn 
vướng mắc trong kết nối liên thông phần mềm; chưa đầu tư đúng mức cho 
ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập các hệ thống thông tin nền tảng để 
phát triển Chính phủ điện tử; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới chỉ ở 
bước đầu, nhiều nơi chủ yếu mới chỉ sử dụng trong việc gửi, nhận văn 
bản, hỗ trợ công tác văn thư, mà chưa thực hiện chức năng quản lý, chỉ 
đạo, điều hành qua mạng... Vì vậy, dự thảo văn kiện nên có kế hoạch tổng 
thể làm thế nào để khắc phục thực trạng này. 

Cụ thể theo chuyên gia Nguyễn Minh Phong, trước hết phải khẳng định 
văn kiện đã đề cập tới một trong những vấn đề xu hướng của thế giới và 



Việt Nam trong thời gian tới là Chính phủ điện tử cũng như áp dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động quản trị của Nhà nước. Đây là điểm mới 
tích cực so với các văn kiện trước. Tuy nhiên văn kiện cũng nên bổ sung 
rõ hơn những nội dung định hướng, yêu cầu, mục tiêu và một số nguyên 
tắc. Mặc dù chính phủ sẽ có chương trình kế hoạch cụ thể, nhưng rõ ràng 
văn kiện mà định hướng rõ thì chính sách của Chính phủ sẽ tập trung hơn 
và đi đúng hướng hơn. 

Trong các nội dung cải cách, cải cách thủ tục hành chính được đánh giá là 
đạt nhiều thành tựu quan trọng, nhưng cải cách tổ chức bộ máy vẫn còn 
nhiều hạn chế, bất cập. Bộ máy hành chính vẫn cồng kềnh, không theo kịp 
yêu cầu của giai đoạn mới. Chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân cấp 
chưa rõ ràng, chưa phù hợp với cơ chế thị trường; vẫn còn hiện tượng co 
được chỗ nọ lại phình chỗ kia. Vì vậy, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ 
tịch Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh đề xuất: "Trong văn kiện, chúng ta 
phải có một đoạn để làm sao sửa đổi toàn diện hệ thống hành chính Nhà 
nước, giúp cho cơ quan Nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Một 
trong những vấn đề này, ngoài cải cách hành chính, bộ máy hành chính, 
chúng ta phải xây dựng được chất lượng đội ngũ cán bộ công chức hiện 
nay. Do đó, văn kiện Đại hội Đảng lần này chúng ta cần đánh giá trong 
nhiệm kỳ vừa qua, cần sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, kỷ luật 
kỷ cương công vụ. Bên cạnh những ưu điểm cũng cần nêu khuyết điểm để 
chúng ta khắc phục trong nhiệm kỳ sắp tới". 

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ; sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị và sự ủng hộ, giám sát của người dân, doanh nghiệp, chắc 
chắn rằng, công cuộc cải cách sẽ có những đột phá trong thời gian tới, góp 
phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đưa đất nước phát triển 
nhanh, bền vững./. 

Nguồn: https://vov.vn/chinh-tri/gop-y-van-kien-dai-hoi-xiii-cai-cach-hanh-
chinh-chua-gan-voi-cai-cach-bo-may-814526.vov 

 

3. Giảm thủ tục vay vốn để ngăn tín dụng đen 
Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung 
vốn đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vay vốn nhằm phục vụ mục đích 
tiêu dùng chính đáng của người dân và doanh nghiệp. 

Theo ông Đào Minh Tú - phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, bên cạnh 
chính sách tín dụng chung, nhất là đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, 



Ngân hàng Nhà nước đã quyết liệt chỉ đạo tổ chức tín dụng triển khai một số 
chương trình tín dụng đặc thù phục vụ lĩnh vực nông nghiệp.  

 

Giao dịch tại một ngân hàng ở TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG 

Đồng thời, mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng có mặt đến 
tận thôn bản, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và cơ bản đáp ứng nhu 
cầu vốn sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống cho người dân, doanh 
nghiệp, góp phần tích cực hạn chế người dân tìm đến các nguồn tín dụng 
đen. 

Để góp phần hạn chế tín dụng đen, ông Phạm Toàn Vượng - phó tổng giám 
đốc Agribank - cho biết ngân hàng đã dành gói tín dụng 5.000 tỉ đồng để cho 
vay đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cá nhân, hộ gia đình như khám chữa 
bệnh, chi phí học tập, mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình...  

Sau khoảng 3 năm triển khai, đến nay doanh số cho vay đạt 19.000 tỉ đồng, 
gấp gần 4 lần quy mô dự kiến ban đầu, với trên 400.000 khách hàng được 
vay vốn. 

Cũng theo ông Vượng, hồ sơ thủ tục, hồ sơ vay vốn được giải quyết nhanh 
gọn và ưu tiên thực hiện xét duyệt, giải ngân ngay trong ngày khi ngân hàng 
nhận được đầy đủ bộ hồ sơ theo quy định. Thời gian cho vay tối đa 12 
tháng, số tiền cho vay tối đa 30 triệu đồng. 

Để đẩy lùi tín dụng đen, ông Đào Minh Tú cam kết Ngân hàng Nhà nước tiếp 
tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn đáp ứng kịp thời, đầy 



đủ nhu cầu vay vốn nhằm phục vụ mục đích tiêu dùng chính đáng của người 
dân và doanh nghiệp. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn sẽ tiếp tục được ưu 
tiên vốn tín dụng ngân hàng.  

"Đặc biệt, các tổ chức tín dụng phải tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn 
giản hóa thủ tục vay vốn để nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay cho người 
dân cũng như doanh nghiệp khu vực nông nghiệp, nông thôn" - ông Tú nhấn 
mạnh. 

Cần cải tiến thủ tục cho vay hơn nữa 

Tại hội nghị ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp 
ranh giữa Công an TP.HCM và công an 6 tỉnh thành phía Nam mới đây tiếp 
tục nhận định tội phạm liên quan tín dụng đen còn diễn biến phức tạp, núp 
bóng doanh nghiệp cho thuê tài chính, kinh doanh cầm đồ để hoạt động cho 
vay lãi nặng kéo theo hoạt động đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại, cố ý 
làm hư hỏng tài sản và bắt giữ người trái pháp luật xảy ra ngày càng nhiều. 

Vì vậy, cơ quan chức năng cho rằng các ngân hàng, quỹ tín dụng, quỹ của 
các hội, đoàn thể cần đẩy mạnh hơn nữa cho vay và cải tiến thủ tục cho vay 
để người dân dễ dàng tiếp cận vốn vay.  

Quan trọng hơn, người dân phải chủ động, khi phát hiện dấu hiệu của tổ 
chức, thành viên hoạt động tín dụng đen nên báo cho công an phường, cơ 
quan chức năng để ngăn chặn, xử lý. Khi thấy có tờ rơi quảng cáo cho vay 
dán ở khu vực công cộng, đề nghị người dân xé bỏ hoặc xóa số điện thoại 
nhằm giúp người khác tránh sập "bẫy"...  

SƠN BÌNH 

Cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng hơn 1,71 triệu tỉ đồng 

Đến ngày 30-9, theo ông Đào Minh Tú, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 
8,69 triệu tỉ đồng, tăng 6,09% so với cuối năm 2019. Tín dụng đối với các 
lĩnh vực ưu tiên có mức tăng trưởng khá với dư nợ cho vay lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn - nơi dễ phát sinh hoạt động "tín dụng đen" - ước đạt 2,12 
triệu tỉ đồng với 14,17 triệu khách hàng còn dư nợ, chiếm 24,67% tổng dư 
nợ tín dụng nền kinh tế.  

Các tổ chức tín dụng cũng đẩy mạnh cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, cho 
vay tiêu dùng, với dư nợ ước đến cuối tháng 8 đạt hơn 1,71 triệu tỉ đồng, 
chiếm gần 20% dư nợ nền kinh tế, tăng 2,37% so với cuối năm 2019. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/giam-thu-tuc-vay-von-de-ngan-tin-dung-den-
20201102080230276.htm 



4. Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp 2020 tạo nhiều điều 
kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong và ngoài nước 
Sáng 31-10, Ban quản lý (BQL) Khu Công nghệ cao (CNC) và các khu 
công nghiệp (KCN) Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giới thiệu một số điểm 
mới về Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp 2020. Hội nghị có sự tham gia 
của hơn 200 doanh nghiệp đang hoạt động trong khu CNC và các 
KCN Đà Nẵng. 

 
Ông Phạm Trường Sơn cho biết, Luật Đầu tư được Quốc hội thông qua 
năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2021 có nhiều điểm mới, tạo điều 

kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và chính quyền. 

Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp 2020 đã bổ sung, sửa đổi nhiều quy định, 
tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp đăng ký đầu tư, cắt 
giảm chi phí và thủ tục hành chính; hướng đến mục tiêu tổng thể là tiếp tục 
tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, 
an toàn và thân thiện cho mọi người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh 
doanh. 

Bên cạnh giới thiệu những điểm mới về Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp 
2020, Hội nghị còn đánh giá rủi ro và đưa ra những khuyến nghị khi áp 



dụng Luật Đầu tư; thảo luận một số giải pháp bảo vệ doanh nghiệp trong 
các rủi ro. 

Ông Phạm Trường Sơn – Trưởng Ban BQL khu CNC và các KCN Đà 
Nẵng cho biết, Luật Đầu tư được Quốc hội thông qua năm 2020 và có hiệu 
lực từ ngày 1-1-2021 có nhiều điểm mới, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 
doanh nghiệp và chính quyền như: bổ sung thêm một số hình thức về ưu 
đãi đầu tư; bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 
Ngoài ra, Luật cũng bãi bỏ một số ngành nghề khác trong kinh doanh có 
điều kiện. Đặc biệt, Luật Đầu tư mới có đưa ra mô hình mới là điều khoản 
sandbox (cho phép cơ chế thử nghiệm chính sách mới) đối với các hình 
thức kinh doanh mới. 

 “Luật Đầu tư mới đặt ra rất nhiều vấn đề trong quá trình triển khai thực 
hiện cũng như quá trình quản lý nhà nước. Vì thế, chúng tôi mong muốn 
các chuyên gia sẽ giới thiệu cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong 
Khu CNC và chính cán bộ, công chức của khu CNC và các KCN có cái 
nhìn rõ hơn về luật để áp dụng vào thực tế tốt hơn. Đây cũng là tiền đề để 
chúng tôi hướng dẫn, mời gọi các nhà đầu tư đúng với quy định của pháp 
luật”, ông Phạm Trường Sơn nói. 

Ông Đỗ Văn Sử - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch 
và đầu tư) cho biết, Luật đầu tư 2020 là bước thể chế của Quốc hội để thể 
chế hoá các nội dung mà Bộ chính trị đưa ra tại Nghị quyết số 50-NQ/TW 
về hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác 
đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Trên cơ sở những nền tảng pháp luật 
áp dụng chung cho cả nước, từng địa phương, từng khu vực tuỳ theo định 
hướng phát triển, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của vùng và của địa 
phương, chính quyền của mỗi địa phương sẽ có định hướng phát triển 
riêng và có giải pháp để phát triển của địa phương mình. 

Theo ông Đỗ Văn Sử, Luật Đầu tư mới có những điều khoản, điều kiện 
mới cho các nhà đầu tư nước ngoài, đó là trong luật có tạo danh mục tiếp 
cận thị trường. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài có quyền tiếp cận thị 
trường như nhà đầu tư trong nước nếu như những ngành đầu tư, kinh 
doanh của họ không thuộc trong danh mục ngành nghề chưa được tiếp 
cận thị trường hoặc tiếp cận thị trường có điều kiện. Tuy nhiên, nhà đầu tư 
nước ngoài sẽ bị sàng lọc kỹ lưỡng hơn về các tiêu chí như: năng lực, tài 
chính, công nghệ sử dụng tại Việt Nam,… Bên cạnh đó, khu vực miền 
Trung có biển, đảo, biên giới, đất liền thì Luật đầu tư mới sẽ có cơ chế 
sàng lọc kỹ lưỡng hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài. 



 
Hội nghị giới thiệu một số điểm mới về Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp 

2020 có sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp. 

Đối với nhà đầu tư trong nước, hiện tại, Luật đầu tư mới theo hướng cởi 
mở hơn rất nhiều. Ngoài những yếu tố thuận lợi chung thì nhà đầu tư trong 
nước được hưởng nhiều thuận lợi hơn so với Luật cũ. Vì trong Luật đầu 
tư, Luật kinh doanh 2020 đã sửa đổi rất nhiều các quy định pháp luật như: 
Luật nhà ở, Luật môi trường, Luật kinh doanh bất động sản,… đã được 
tháo gỡ trong lần này. Bên cạnh đó, danh mục đầu tư kinh doanh có điều 
kiện đã được giảm đi rất nhiều so với Luật cũ. 

Nguồn: https://danang.gov.vn/chinh-quyen/chi-tiet?id=41536&_c=3 

 

5. Minh bạch thông tin hàng hoá trong thương mại 
điện tử, chống hàng giả 
Bộ Công Thương vừa công bố lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với 
dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của 
Chính phủ về Thương mại điện tử nhằm giải quyết một số vướng mắc 
trong thực tiễn hiện nay. 

Bộ Công Thương cho biết, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2013/NĐ-
CP ngày 16/5/2013 về Thương mại điện tử (TMĐT) đã tạo điều kiện để 



TMĐT phát triển, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và 
xây dựng tập quán thương mại hiện đại cho Việt Nam.  

Tuy nhiên, hoạt động TMĐT là lĩnh vực chịu nhiều tác động và thay đổi 
nhanh chóng. Nhiều mô hình TMĐT mới xuất hiện, đa dạng về cách thức 
hoạt động và chủ thể tham gia, đặc biệt các mạng xã hội đang nổi lên là 
một phương thức giao dịch TMĐT phổ biến nhưng chưa được điều chỉnh; 
các hành vi vi phạm trong TMĐT diễn ra ngày càng phức tạp, đặc biệt là 
vấn nạn hàng giả, hàng lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên các 
sàn giao dịch TMĐT và mạng xã hội; hoạt động TMĐT có yếu tố nước 
ngoài phát sinh dưới nhiều hình thức; và một số vấn đề khác đang đặt ra 
yêu cầu mới đối với cơ quan quản lý nhà nước. Do vậy, việc xây 
dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính 
phủ về Thương mại điện tử là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 

Minh bạch thông tin hàng hoá trong hoạt động TMĐT, chống hàng giả 

Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định nhằm minh bạch thông tin hàng hoá, 
dịch vụ trong hoạt động TMĐT, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ.  

Cụ thể, sửa đổi quy định về thông tin hàng hóa, dịch vụ trong hoạt động 
TMĐT tại Điều 30 Nghị định 52. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy 
định này theo hướng quản lý chặt hơn đối với thông tin hàng hóa công khai 
trên website, đồng thời các thông tin này phải theo quy định của pháp luật 
về nhãn hàng hóa, phù hợp với đặc tính của từng loại hàng hóa. 

Bổ sung quy định về thông tin vận chuyển và giao nhận tại điểm d khoản 1 
Điều 33 Nghị định 52; theo đó, bổ sung quy định về việc phân định rõ trách 
nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ lưu kho, vận chuyển, 
giao hàng (gọi chung là dịch vụ logistics) về cung cấp chứng từ hàng hóa 
trong quá trình giao nhận, đảm bảo điều kiện thực thi cho các cơ quan 
phòng, chống hàng giả, hàng lậu, gian lận thương mại. 

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định đối với quản lý hoạt 
động TMĐT trên mạng xã hội: Với mục tiêu thiết lập cơ sở pháp lý đầy đủ 
cho TMĐT trên mạng xã hội hoạt động với định hướng tạo sân chơi công 
bằng, bình đẳng giữa các phương thức hoạt động TMĐT dù trong lãnh thổ 
Việt Nam hay xuyên biên giới; hạn chế hoạt động buôn bán hàng giả, hàng 
nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng, Dự thảo 
Nghị định sửa đổi, bổ sung các hình thức hoạt động của sàn giao dịch 
TMĐT, theo đó khoản 2 Điều 35 đã bổ sung mạng xã hội có các đặc tính 
như sàn giao dịch TMĐT thì thực hiện theo quy định về sàn giao dịch 
TMĐT. 



Đối với quy định về trách nhiệm thực hiện thủ tục thông báo website TMĐT 
bán hàng: Dự thảo sửa đổi quy định về trách nhiệm của thương nhân, tổ 
chức, cá nhân sở hữu website TMĐT bán hàng tại Điều 27 Nghị định 52 
theo hướng thu hẹp phạm vi thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, cá 
nhân. Theo đó, chỉ website TMĐT bán hàng có chức năng đặt hàng trực 
tuyến mới phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo với Bộ Công 
Thương. 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Minh-bach-thong-tin-hang-hoa-
trong-thuong-mai-dien-tu-chong-hang-gia/412800.vgp 

 

6. Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi): Thống nhất các 
chính sách lớn 
Đến thời điểm hiện tại, ý kiến Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về các chính 
sách lớn, các phương án lớn trong Dự án Luật Bảo vệ môi trường 
(sửa đổi) về cơ bản đã đi đến thống nhất. 

Cuối giờ chiều 2/11, tại Hà Nội, Bộ TN&MT phối hợp với Báo Đại biểu 
Nhân dân tổ chức Hội thảo “Những nội dung quan trọng trong Dự án Luật 
Bảo vệ môi trường (sửa đổi)”. 

Bộ luật rất lớn với 13 chính sách mới 

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết, Luật Bảo vệ môi trường 
là bộ luật được cử tri, người dân, doanh nghiệp, các đại biểu quốc hội, Uỷ 
ban Thường vụ Quốc hội, các ban, bộ, ngành, địa phương rất quan tâm. 
Hàng tháng, hàng tuần đều có ý kiến gửi về ban soạn thảo, cơ quan thẩm 
tra dự thảo Luật. 

Đặc biệt, các ĐBQH và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội rất quan tâm đến Dự 
án Luật này. Cụ thể, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khoá XIV rất nhiều ý kiến 
phát biểu tại nghị trường, tại Tổ; ngay tại Kỳ họp thứ 10, vào ngày 23/10, 
đã có 20 ý kiến phát biểu tại nghị trường và 34 ý kiến đại biểu gửi về Uỷ 
ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội  cũng như cơ quan 
soạn thảo. Sau khi thảo luận tại nghị trường, tại Tổ,  Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hộiđã cho ý kiến 2 lần, tổ chức hội nghị chuyên trách xin ý kiến 
ĐBQH. 

“Nhiều thời điểm, Bộ trưởng Bộ TN&MT, Chủ nhiệm Uỷ ban  Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường của Quốc hội dành hẳn 2,3 ngày để nghe ý kiến 



Đại biểu Quốc hội, tất cả ý kiến của các địa phương, doanh nghiệp, nhà 
khoa học, chuyên gia về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)”, ông 
Phan Xuân Dũng nói. 

 

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội 
Phan Xuân Dũng phát biểu 

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban  Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc 
hội Phan Xuân Dũng, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) với 13 chính sách 
mới và còn nhiều khó khăn. Bởi lẽ, giữa những cái mới và cái cũ sẽ có 
những ý kiến khác nhau; trong khi đó, những cái cũ lại từ nhận thức, 
phương thức điều hành từ những Luật mới thông qua như Luật Thuỷ lợi, 
Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật PPP, Luật Đa dạng sinh học… 

Trong khi đó, để giải quyết bài toán “không thể hi sinh môi trường để phát 
triển, nhưng cũng không thể quá cứng nhắc, khó khăn để kìm hãm phát 
triển” không hề dễ dàng. 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ý kiến ĐBQH về các chính sách lớn, các 
phương án lớn trong Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) về cơ bản 
đã đi đến thống nhất với nhau. “Song chúng ta vẫn cần cân nhắc kỹ lưỡng 
hơn nữa, tiếp thu sâu sắc hơn nữa ý kiến của các ĐBQH và cử tri để có 
một đạo luật tốt nhất và đi vào cuộc sống”, Chủ nhiệm Uỷ ban  Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng nhấn mạnh. 



Các yếu tố môi trường cần được quản lý, khai thác chặt chẽ bằng công cụ 
“hạn ngạch” 

 

ĐBQH Trần Văn Lâm (Bắc Giang) phát biểu 

Tham gia thảo luận tại hội thảo, theo ĐBQH Trần Văn Lâm (Bắc Giang), 
việc tiếp thu của cơ quan soạn thảo hết sức cầu thị, giải trình cụ thể, nỗ lực 
lớn để mong muốn môi trường thực sự thay đổi. Vấn đề xả thải nước mặt 
chúng ta đã có quy định về hạn ngạch mức chịu tải của dòng sông, vậy 
còn rất nhiều những yếu tố môi trường khác có nên đề cập không? Ví dụ 
như hạn ngạch khai thác nước ngầm; nước ngầm hiện nay khai thác một 
cách vô tội vạ, dẫn đến sụt lún…Vấn đề hạn ngạch khai thác nước ngầm 
đã đề cập chưa, có nên đề cập không và có khả thi hay không? Hay hạn 
ngạch khí thải, hiện nay các địa phương cấp phép trong dự án hâu như là 
cứ cấp phép còn khí thải xả ra môi trường xung quanh chịu. 

Đại biểu có đề cập đến việc cân nhắc tính toán mức chịu tải môi trường, 
mức chịu tải để cấp phép xả thải; cấp phép các dự án như thế nào để tổng 
mức khí thải trong mức chịu đựng. Điều này phải có sự điều phối chung 
trong phạm vi khu vực, quốc gia. 



Giấy phép môi trường khiến doanh nghiệp hài lòng hơn 

 

Các Đại biểu Quốc hội tham dự Hội thảo chiều tối ngày 2/11 

Tham gia góp ý về đánh giá tác động môi trường và về giấy phép môi 
trường, Đại biểu Phạm Văn Hòa – Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp 
cho biết, ông đồng phương án 1 trong tờ trình Chính phủ có điều chỉnh dự 
án đầu tư chia thành 4 nhóm, các dự án phả có đánh giá môi trường và 
phải có giấy phép môi trường, đây là những dự án cự kỳ quan trọng có liên 
quan đến môi trường và cũng như có tác động xấu đến môi trường thì 
những dự án này là phải có đánh giá tác động môi trường. 

Thứ hai, dự án đầu tư chỉ phải thực hiện đánh giá tác động môi trường môi 
mà không cần có giấy phép tác động môi trường, các nội dung này rất 
thông nhất, cụ thể. 

“Cái được của luật bảo vệ môi trường sửa đổi lần này là Bộ TN&MT và 
ban thẩm tra đã có tiếp thu, không phải tất cả dự án đều phải đánh giá tác 
động môi trường, mà phải chia rạch ròi, dự án 1,2,3 có những dự án nào 
cần phải đánh giá tác động của môi trường. Thực tế có nhiều địa phương, 
có một số chủ đầu tư cấp huyện, cấp xã chỉ cần xây dựng trường học mà 
suốt ngày đánh giá tác động môi trường. Tôi thống nhất theo dự thảo là tùy 
theo dự án như trong dự thảo luật đó mà chúng ta đánh giá tác động môi 



trường và có giấy phép bảo vệ môi trường.” – Đại biểu Quốc hội Phạm 
Văn Hòa nhấn mạnh. 

Ngoài ra, đối với nội dung giấy phép môi trường, Đại biểu Quốc hội Phạm 
Văn Hòa thống nhất rằng chỉ nên đánh giá những dự án có nguy cơ về môi 
trường, còn những dự án xác định là không có nguy cơ về môi trường thì 
chúng ta không đánh giá tác động để làm sao giảm được giấy phép con 
cho các doanh nghiệp để doanh nghiệp hài lòng về vấn đề này, một là 
giảm được giấy phép con, thời gian và tiền bạc khi đánh giá tác động môi 
trường. 

Tuy nhiên, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cũng thống nhất rằng, bản 
thân doanh nghiệp cũng phải đảm bảo những dự án không phải đánh giá 
tác động môi trường và giấy phép bảo vệ môi trường thì doanh nghiệp phải 
đảm bảo rằng đây là dự án sẽ không ảnh hưởng đến môi trường nếu sau 
này ảnh hưởng đến môi trường về ô nhiễm thì sẽ thanh tra, kiểm tra xử lý 
và rút giấy phép hoạt động của dự án đó. 

Mong muốn Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) sớm được thông qua 

 

ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh (Đoàn Hà Nội) phát biểu tại Hội thảo 

Theo ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh (Đoàn Hà Nội): Rất nhiều ĐBQH đều 
mong muốn những vấn đề tốt đẹp cho môi trường địa phương và cuộc 



sống nói chung. Nếu Luật được thông qua và chấp hành sẽ tạo ra một 
cuộc cách mạng trong cuộc sống, tiêu thụ sản phẩm, sản xuất kinh doanh. 

Có hai vấn đề cách mạng ở đây là vấn đề “mua sắm xanh” và “phân loại 
rác tại nguồn”. Trong đó, vấn đề “mua sắm xanh” phải được lồng ghép vào 
nông nghiệp, công nghiệp và nhiều lĩnh vực về sau. 

Vấn đề phân loại rác thải từ nguồn đã nói nhiều nhưng chưa thể thực hiện. 
Lần này, khi Luật thông qua chúng ta sẽ có cơ chế để triển khai phân loại 
rác từ nguồn, góp phần phát triển bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường. :Tôi cho rằng, nếu Luật được thông qua nên có những hướng dẫn 
thiết thực cho từng khu vực dân cư trong việc triển khai phân loại rác tại 
nguồn. Chẳng hạn như nên có tính toán ở những khu vực chật chội ở đô 
thị, hay trong những điều kiện ở nông thôn có thể dùng rác thải làm phân vi 
sinh…" - Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh nói.  

Có được sự đồng thuận cao 

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, thông qua diễn 
đàn của Báo Đại biểu Nhân dân, các ý kiến tâm huyết của Đại biểu Quốc 
hội đã gửi đến cho cơ quan soạn thảo cùng nhau thống nhất những điều 
còn vướng mắc trong dự thảo luận, cùng nhau thực hiện những trách 
nhiệm với đất nước, với cử tri Nhân dân. 

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội thảo 



Từ lúc Dự thảo luật đầu tiên gửi đến các Đại biểu Quốc hội, với những trí 
tuệ đóng góp từ các Đại biểu Quốc hội gắn với thực tiễn địa phương đến 
nay Dự thảo luật đã hình thành với những đột phá mang tính cách mạng 
vừa phù hợp với những xu thế chung của thế giới, vừa giữ nguyên lời hứa 
với cử tri, với người dân là không đánh đổi môi trường lấy kinh tế. 

Với những diễn biến thời tiết cực đoan như trong thời gian vừa qua, Bộ 
trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh rằng, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) 
khi thông qua sẽ không chỉ đảm bảo đồng hành với sự phát triển kinh tế 
mà còn nhấn mạnh vai trò cân bằng hệ sinh thái tự nhiên thông qua những 
điều khoản được đặt ra trong luật đồng thời sẽ thay đổi nhiều những mô 
hình phát triển phù hợp với xu thế mới. 

Dù vẫn còn một vài sự khác biệt trong suy nghĩ, tuy nhiên Bộ trưởng Trần 
Hồng Hà nhấn mạnh rằng, Cơ quan soạn thảo, Uỷ ban Khoa học, công 
nghệ và môi trường của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ 
luôn lắng nghe và sẵn sàng hoàn thiện dự thảo để cùng nhau đi thống nhất 
được các mục tiêu chung, nguyên lý chung dựa trên sự đóng góp trí tuệ và 
trách nhiệm của các Đại biểu Quốc hội. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/luat-bao-ve-moi-truong-sua-doi-
thong-nhat-cac-chinh-sach-lon-315190.html 

 

7. Tín dụng đen, đa cấp tài chính, tiền ảo... lừa đảo 
hàng ngàn người, dẹp được không? 
Cả nước có hơn 10.700 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động tín 
dụng đen dưới các hình thức hụi, họ, đa cấp tài chính, tiền ảo đang lừa 
đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn người. 

Lãi suất các đường dây tín dụng đen lên tới 1.600%/năm và các đường dây 
này vẫn đang lách luật để hoạt động. 

Quy mô lớn, lãi suất khủng 

"Tôi đi làm bao nhiêu tiền cũng không đủ trả tiền lãi cho 2 trang vay trên 
mạng", "Mong anh chị cứu tôi thoát khỏi về vay tín dụng đen"... là những 
dòng nhắn, email của bạn đọc gửi tới Tuổi Trẻ thời gian gần đây.  

Đi vay với lãi suất quá cao, được giới thiệu vay tiếp app khác trả nợ, rồi kiệt 
quệ là tình cảnh chung của rất nhiều người. Cơ quan chức năng đã vào 
cuộc nhưng vẫn cần giải pháp căn cơ, người dân cũng cần tìm hiểu và cảnh 
giác vì tín dụng đen biến tướng và thay đổi chiêu thức liên tục. 



Mới đây, trong tháng 10-2020, Công an quận 3, TP.HCM triệt phá băng 
nhóm cho vay nặng lãi bằng nhiều phương thức, đặc biệt là kiểm soát 
iCloud điện thoại buộc người vay trả nợ. Bởi iCloud cho phép người dùng 
lưu trữ gần như tất cả thông tin, dữ liệu cá nhân, tài khoản, tin nhắn, cuộc 
gọi, hình ảnh, file ghi âm, kể cả vị trí.  

 

Tờ rơi quảng cáo cho vay vốn trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Phú 
Nhuận, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH 

Băng nhóm thuê nhà ở quận 3 buôn bán điện thoại, tạo tài khoản lĩnh vực tài 
chính trên mạng xã hội rồi dụ dỗ người cần tiền bằng thủ tục vay đơn giản. 
Khi gặp khách hàng, nhóm thường yêu cầu đăng xuất iCloud, đổi iCloud 
mới, làm hợp đồng ngụy trang bán hoặc thuê điện thoại, sau đó chụp 
CMND, thẻ căn cước, ảnh người vay rồi lưu hồ sơ quản lý.  

Băng nhóm cho vay từ 4-12 triệu đồng, lãi suất hơn 20%, trả trong 50 ngày. 
Trường hợp khách hàng không trả nợ hoặc dây dưa, nhóm sẽ dùng nhiều 
cách thu hồi nợ, trong đó có những "chiêu trò" thông qua việc kiểm soát 
iCloud điện thoại.  

Qua kiểm tra, phát hiện hơn 200 người vay với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng, 
chúng thu lợi bất chính vài trăm triệu đồng... 

Trước đó, tháng 4-2020 Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phá 
đường dây cho vay nặng lãi quy mô thông qua app (ứng dụng) do người 
Trung Quốc cầm đầu, điều tra hơn 40 người. Đường dây có công ty ở quận 



Bình Tân núp bóng hoạt động, cung cấp các dịch vụ cho vay tiền nhanh 
thông qua các app trên điện thoại di động với lãi suất rất cao.  

 

Cho vay trực tuyến phức tạp hơn 

Qua điều tra, phát hiện có khoảng 60.000 khách hàng vay nợ các app với 
tổng số tiền khoảng 100 tỉ đồng. Khách hàng là "con nợ" ở khắp các tỉnh 
thành tại Việt Nam, chịu lãi suất "cắt cổ" lên đến 1.095%/năm. 

Bộ Công an cho biết sau 1 năm Thủ tướng ban hành chỉ thị 12 về phòng 
ngừa, đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, hoạt động tín dụng đen không 
còn lộng hành, công khai, nhưng các đường dây tín dụng đen vẫn lách luật 
hoạt động và gây ra nhiều vụ việc phức tạp. 



Nhiều đường dây tín dụng đen cho vay nặng lãi truyền thống hoạt động biến 
tướng, sử dụng các hợp đồng giả cách (hợp đồng các bên thực hiện nhằm 
che giấu một hợp đồng khác), hợp đồng mua bán, thuê lại tài sản của người 
đi vay để chiếm đoạt tiền lãi bất chính. 

Cũng theo Bộ Công an, hoạt động cho vay trực tuyến có sự tham gia của 
người nước ngoài sử dụng website, ứng dụng điện thoại di động (app) để 
tiếp cận người vay hoạt động phức tạp hơn. Các đường dây cho vay trực 
tuyến thường đưa ra quy định biến tướng về lãi suất, thu các khoản phí dịch 
vụ, nếu cộng cả lãi suất và phí thì lãi vay lên tới 1.600%/năm. 

Bên cạnh đó, các đường dây tín dụng đen liên quan tới huy động vốn đa cấp 
tài chính, chơi tiền ảo hoạt động phức tạp. Trong năm 2019, Công an 
TP.HCM đã khởi tố 2 vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới 
huy động vốn đa cấp tài chính. 

Đó là vụ Công ty CP địa ốc Alibaba vẽ dự án tại một số tỉnh phía Nam, chưa 
làm thủ tục pháp lý dự án nhưng đã huy động tiền của hàng ngàn khách 
hàng để chiếm đoạt. Vụ án Công ty CP tư vấn đầu tư Angel Lina (22B 
Phùng Khắc Khoan, quận 1, TP.HCM, do bà Phạm Thị Tuyết Nhung làm 
giám đốc) vẽ ra 9 dự án "ma", lừa hơn 200 khách hàng khoảng 285 tỉ đồng. 

 

Sử dụng giải pháp kinh tế, tài chính 

Luật sư Nguyễn Tiến Lập, Đoàn luật sư TP Hà Nội, cho rằng tín dụng đen 
xuất phát từ nhu cầu vay vốn của người dân, các hộ kinh doanh cá thể, 
doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Người dân bình thường cần tiền trang trải 
nhu cầu hằng ngày, các doanh nghiệp nhỏ, hộ cá thể cần vốn kinh doanh; 



trong khi đó, việc tiếp cận vốn gặp khó khăn, có hệ thống ngân hàng nhưng 
không dễ để vay nhanh. 

Vị luật sư này cho rằng sẽ không có giải pháp khắc phục triệt để tín dụng 
đen, lâu dài cần sử dụng giải pháp kinh tế, tài chính để thu hẹp tín dụng đen; 
cần cải tổ hệ thống tài chính, tín dụng ngân hàng để doanh nghiệp, người 
dân có thể tiếp cận kênh tín dụng chính thức dễ dàng. 

TS Vũ Đình Ánh cũng khẳng định tín dụng đen xuất phát từ nhu cầu của 
người dân. Để thu hẹp, phải chặt bỏ các điều kiện để tín dụng đen phát triển. 
Cần thiết kế lại hệ thống tín dụng chính thức theo nguyên tắc rủi ro lớn, chi 
phí lớn. Ví dụ các ngân hàng thương mại thường lập ra các công ty tài chính 
cho vay với lãi suất cao nhưng vẫn thấp hơn tín dụng đen rất nhiều thì cần 
khuyến khích phát triển. 

TS Cấn Văn Lực, cố vấn cấp cao của chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV, nhấn 
mạnh cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về cho vay Fintech và cho vay 
ngang hàng, để các công ty tài chính tiêu dùng cung cấp được nhiều dịch vụ 
cho người dân hơn. Tạo ra một hệ sinh thái kết nối giữa các công ty tài chính 
tiêu dùng, các ngân hàng, Fintech với các công ty bán lẻ.  

Cuối cùng, phải xử lý nghiêm các hành vi lách luật của các công ty tư vấn 
đầu tư, tư vấn tài chính nhưng núp bóng hoạt động tín dụng đen. 

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà (cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về 
trật tự xã hội, Bộ Công an): 

Đã giải quyết được độ nóng của tín dụng đen 

Đến nay đã giải quyết được độ nóng tín dụng đen thông qua các hình thức 
quảng cáo, tờ rơi, tin nhắn trên điện thoại di động để khuyến cáo người dân. 
Chủ trương của bộ là xử lý nghiêm túc, quyết liệt đối với tội phạm tín dụng 
đen. Với các tổ chức, đường dây tín dụng đen hoạt động xuyên biên giới, bộ 
đã có cơ chế phối hợp với Interpol và công an các nước trong đấu tranh 
phòng chống tội phạm có tổ chức trong đó có tín dụng đen. 

B.NGỌC ghi 

Gần 10.400 cơ sở cầm đồ liên quan tín dụng đen 

Bộ Công an cho biết cả nước hiện có 27.999 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm 
đồ với 49.949 người làm nghề, 77 cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê với 
1.076 người chuyên đòi nợ thuê. Qua rà soát, lực lượng công an phát hiện 
có 10.396 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ có dấu hiệu hoạt động tín dụng 
đen, trong đó có 536 cơ sở không có giấy phép.  



Bên cạnh đó, có khoảng 1.350 cơ sở kinh doanh dịch vụ, hỗ trợ tài chính 
dưới nhiều hình thức, 3.750 cá nhân cho vay lãi suất cao, 550 cá nhân tham 
gia hụi, họ, biêu, phường có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen. 

Lập tổng đài 456 tiếp nhận tin báo tội phạm tín dụng đen 

Bộ Công an cho biết bộ đã lập tổng đài 456 để công an các địa phương tiếp 
nhận tin báo về tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo liên quan tín dụng đen. Đồng 
thời, bộ đang phối hợp với các địa phương để rà soát, tổng hợp, thu hồi thuê 
bao không chính chủ, thuê bao quảng cáo liên quan tín dụng đen. 

Bộ Công an cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước triển khai các giải pháp đa 
dạng hóa tín dụng cho vay nhằm hạn chế tín dụng đen, nhất là sau khi nền 
kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng COVID-19. 

Một loạt giải pháp được đưa ra như: 

- Phối hợp với các bộ, ngành phát hiện dấu hiệu vi phạm trong các hoạt 
động cho vay trực tuyến, cho vay ngang hàng. Quản lý chặt việc cấp mở, 
quản lý tài khoản ngân hàng, hạn chế các tài khoản ảo, tài khoản không 
chính chủ sử dụng trong hoạt động tín dụng đen. 

- Bổ sung văn bản hướng dẫn quy định của Luật đầu tư về cấm kinh doanh 
dịch vụ đòi nợ thuê. Tăng chế tài xử lý hình sự đối với đường dây tín dụng 
đen phạm tội có tổ chức, chuyên nghiệp. 

- Yêu cầu lực lượng chức năng địa phương rà soát, kịp thời ngăn chặn các 
công ty tài chính, tín dụng, dịch vụ cho vay trực tuyến, vay qua app, các hình 
thức hụi, họ, biêu, phường, các tổ chức, cá nhân có biểu hiện huy động vốn 
lãi suất cao, có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đầu tư tài chính, tiền 
ảo. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/tin-dung-den-da-cap-tai-chinh-tien-ao-lua-dao-
hang-ngan-nguoi-dep-duoc-khong-20201102075257334.htm 

 

8. Học viện Hàng không Việt Nam tuyển sinh cao đẳng 
trái luật 
Không được tuyển sinh cao đẳng nhưng vẫn tuyển và làm thủ tục nhập 
học cho gần 500 sinh viên. Thí sinh chưa có bằng đại học nhưng vẫn 
được dự thi thạc sĩ và trúng tuyển. 

Những điều lạ lùng này đang diễn ra tại Học viện Hàng không Việt Nam. 

Tuyển cao đẳng trái luật 



Trong các ngày 29 và 30-10, thí sinh trúng tuyển bậc CĐ đã nhập học tại 
Học viện Hàng không Việt Nam. Theo danh sách trúng tuyển bậc CĐ do 
trường công bố, có tất cả 494 thí sinh trúng tuyển vào 6 ngành gồm điện tử 
truyền thông, dịch vụ thương mại hàng không, kiểm soát không lưu, kiểm 
soát an ninh hàng không, kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay và kỹ thuật điện 
tử tàu bay. Trong đó, ngành dịch vụ thương mại hàng không có chỉ tiêu và 
số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều nhất, 239 người. 

 

Thí sinh trúng tuyển bậc cao đẳng làm thủ tục nhập học tại Học viện Hàng 
không Việt Nam - Ảnh: M.G. 

Theo Luật giáo dục ĐH sửa đổi, bổ sung năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 1-7-
2019), các trình độ đào tạo của giáo dục ĐH bao gồm trình độ ĐH, trình độ 
thạc sĩ và trình độ tiến sĩ. Đây chính là lý do ngày 17-7-2019, Tổng cục Giáo 
dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH có công văn đề nghị 45 trường ĐH dừng 
tuyển sinh CĐ, trong đó có Học viện Hàng không Việt Nam.  

Tuy nhiên, ngày 29-7-2019 tổng cục lại có công văn gửi các trường ĐH cho 
phép các trường tiếp tục tuyển sinh CĐ năm học 2019-2020 do thí sinh đã 
đăng ký xét tuyển trước đó. 

Việc cắt giảm chỉ tiêu, tiến đến dừng tuyển sinh, đào tạo CĐ của các trường 
ĐH đã được Bộ GD-ĐT quy định trong thông tư 32 năm 2015 về xác định chỉ 



tiêu. Theo thông tư này, cơ sở giáo dục ĐH đang đào tạo CĐ mỗi năm phải 
giảm chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo CĐ ít nhất 30% so với chỉ tiêu năm 2015 để 
dừng tuyển sinh đào tạo trình độ này trước năm 2020. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Vũ Văn Hà - phó vụ trưởng Vụ Pháp chế - thanh 
tra, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - cho biết vì năm 2019 các trường đã 
thực hiện tuyển sinh nên để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh và các trường, 
tổng cục đã quyết định cho phép các trường tiếp tục tuyển sinh.  

Nhưng từ năm học 2020-2021 không có hồ sơ, cơ chế đặc biệt nào cho Học 
viện Hàng không Việt Nam trong việc tuyển sinh CĐ. 

Thi thạc sĩ trước khi tốt nghiệp đại học 

Kỳ thi thạc sĩ quản trị kinh doanh năm 2019 của Học viện Hàng không Việt 
Nam diễn ra vào các ngày 28 và 29-12-2019. Có tất cả 13 thí sinh đủ điều 
kiện dự thi, trong đó có hai thí sinh T.T.P.T. và N.P.T.. Điều đáng nói là đến 
ngày 30-12-2019, hai thí sinh này mới có quyết định công nhận tốt nghiệp 
ĐH. 

Cụ thể ngày 21-9-2019, Học viện Hàng không Việt Nam thông báo tuyển 
sinh thạc sĩ quản trị kinh doanh năm 2019. Trong đó điều kiện dự thi ghi rõ: 
thí sinh đã tốt nghiệp ĐH. Hồ sơ đăng ký dự thi có nhiều loại giấy tờ khác 
nhau, trong đó có bản sao công chứng bằng tốt nghiệp ĐH.  

Ngày 16-12-2019, học viện này công bố danh sách 13 thí sinh đủ điều kiện 
dự thi thạc sĩ, trong đó có hai thí sinh T.T.P.T. và N.P.T.. Ngày 28 và 29-12-
2019, thí sinh thi cao học. 

Điều đáng nói là đến thời điểm dự thi thạc sĩ, hai thí sinh T.T.P.T. và N.P.T. 
vẫn là sinh viên hệ vừa làm vừa học ngành quản trị kinh doanh của trường, 
chưa tốt nghiệp ĐH, chưa có bằng tốt nghiệp. Bởi đến ngày 30-12-2019 học 
viện mới có quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp ĐH cho 
hai thí sinh này với kết quả khá và trung bình khá. Nội dung ghi rõ: quyết 
định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Như vậy, trước thời điểm này hai thí sinh vẫn chưa tốt nghiệp ĐH, chưa có 
bằng tốt nghiệp ĐH, không thuộc đối tượng dự thi (tốt nghiệp ĐH), không có 
đủ hồ sơ theo quy định của trường (bản sao công chứng bằng tốt nghiệp 
ĐH) nhưng vẫn được trường ưu ái tiếp nhận hồ sơ, cho phép dự thi thạc sĩ. 
Một ngày sau quyết định công nhận tốt nghiệp ĐH cho hai thí sinh trên, ngày 

31-12-2019 trường công bố kết quả tuyển sinh thạc sĩ. Trong đó hai thí sinh 
này trúng tuyển. 

Điều 8 thông tư 15 năm 2014 của Bộ GD-ĐT ban hành quy chế đào tạo thạc 
sĩ nêu rõ đối tượng và điều kiện dự thi là người đã tốt nghiệp ĐH ngành 



đúng, ngành gần với ngành dự tuyển. Đối chiếu với quy định của bộ, quy 
định tuyển sinh thạc sĩ của trường, Học viện Hàng không Việt Nam đã tuyển 
sinh không đúng quy định, sai đối tượng. 

Trường vẫn chưa phản hồi 

Chúng tôi liên hệ với giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam đề nghị làm 
việc về những thông tin liên quan đến việc tuyển sinh cao đẳng trái luật. 
Giám đốc yêu cầu phóng viên gửi nội dung cần trao đổi qua email. Chúng tôi 
gửi nội dung qua email, sau đó giám đốc lại yêu cầu báo có công văn gửi 
học viện để có văn bản trả lời chính thức. Báo Tuổi Trẻ đã gửi công văn và 
tiếp tục được người của học viện hẹn để tổng hợp thông tin từ các phòng 
ban, sau đó sẽ có văn bản trả lời. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi vẫn chưa có 
phản hồi của Học viện Hàng không Việt Nam. 

Dừng tuyển sinh cao đẳng từ 1-1-2020 

Theo ông Vũ Văn Hà - phó vụ trưởng Vụ Pháp chế - thanh tra, Tổng cục 
Giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học được tiếp tục đào tạo cao đẳng 
với những khóa tuyển sinh trước 31-12-2019 đến khi sinh viên tốt nghiệp. Kể 
từ ngày 1-1-2020 trường đại học phải dừng tuyển sinh cao đẳng. Việc Học 
viện Hàng không Việt Nam vẫn tiếp tục tuyển sinh là trái luật. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/hoc-vien-hang-khong-viet-nam-tuyen-sinh-cao-
dang-trai-luat-20201102094402945.htm 

 

9. Sở Công Thương Ninh Bình: Đẩy mạnh cải cách 
hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp 
Trong bối cảnh hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại gặp 
rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, Sở Công Thương Ninh Bình đã triển 
khai nhiều giải pháp tăng cường vai trò cơ quan quản lý nhà nước về 
lĩnh vực Công Thương, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi 
cho hoạt động của doanh nghiệp. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với 
ông Hoàng Trung Kiên – Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình xung 
quanh vấn đề này. 

Xin ông chia sẻ đôi nét về những kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp 
và thương mại của tỉnh Ninh Bình trong nửa đầu năm 2020? 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một 
số doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn trong sản xuất do không có 
nguyên liệu sản xuất và gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ, thiếu chuyên 
gia nước ngoài, lao động làm việc luân phiên... Tuy nhiên tốc độ tăng giá trị 



sản xuất công nghiệp trên địa bàn vẫn duy trì mức khá. Giá trị sản xuất 
công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 37.916 tỷ đồng, tăng 6,76% so với 
cùng kỳ, đạt 46,9% kế hoạch. 

Về hoạt động thương mại nội địa, tổng mức bán lẻ hàng hóa toàn tỉnh 6 
tháng đầu năm 2020 ước đạt trên 12 nghìn tỉ đồng, giảm 25% so với cùng 
kỳ năm 2019. Sở đã phối hợp với các ngành chức năng trong việc triển 
khai các phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu ứng phó với 
dịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình cung cầu 
hàng hóa, giá cả thị trường để kịp thời cung cấp những thông tin hữu ích 
phục vụ yêu cầu quản lý. 

 

Riêng về xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2020 ước 
đạt 1.117 triệu USD, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 50,8% kế 
hoạch năm. Nửa đầu năm do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức 
tạp đặc biệt tại các thị trường lớn như Trung Quốc, châu Âu, Mỹ, Ấn Độ 
dẫn đến các mặt hàng chủ lực có kim ngạch lớn như quần áo các loại, 
camera và linh kiện điện thoại đồng loạt suy giảm gây thiệt hại không nhỏ 
cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Giá trị nhập khẩu 6 tháng đầu năm 
2020 ước đạt gần 1.382 triệu USD giảm 8,8% so cùng kỳ năm trước, đạt 
46,1% kế hoạch năm. 

Hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn ảnh hưởng rất lớn bởi dịch 
Covid-19. Sở Công Thương Ninh Bình đã có giải pháp gì để tạo môi trường 
thuận lợi hơn cho hoạt động của doanh nghiệp? 



Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và Chương trình công tác của 
UBND tỉnh, ngay từ đầu năm, Sở Công Thương đã ban hành Chương trình 
công tác của ngành tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ trong tâm về 
phát triển công nghiệp và thương mại, tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh trong tỉnh. Các phòng và đơn vị trực thuộc đã xây 
dựng và triển khai kế hoạch công tác bám sát nhiệm vụ trọng tâm của 
ngành. 6 tháng đầu năm 2020, sở đã tiếp nhận và xử lý trên 2.000 văn bản 
đến. Lãnh đạo sở đã chỉ đạo đã ban hành trên 700 văn bản đi. Chất lượng 
công tác tham mưu từng bước được nâng lên rõ rệt. 

Đơn cử, với công tác quản lý công nghiệp, Sở đã hoàn thành xây dựng kế 
hoạch hành động của ngành Công Thương ứng phó với tác động của dịch 
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Phối 
hợp với Sở Y tế tổ chức làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn về 
việc kiểm tra, đánh giá thực trạng việc triển khai, thực hiện công tác phòng, 
chống dịch bệnh của doanh nghiệp và nắm bắt những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh. Tham gia thẩm định 
23 dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa 
bàn. Sở còn thẩm định hồ sơ và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh mở rộng 
cụm công nghiệp Ninh Phong, P. Ninh Phong, TP. Ninh Bình; nắm bắt tình 
hình xử lý các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ 
trên địa bàn tỉnh. 

Hoặc, với thương mại nội địa, Sở đã báo cáo tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ 
Công Thương hoạt động của các ngành hàng, doanh nghiệp sau Tết Canh 
tý 2020; Tình hình dự trữ hàng hóa thiết yếu ứng phó dịch bệnh Covid-19. 
Thực hiện tốt công tác thẩm định, cấp phép đối với các mặt hàng kinh 
doanh có điều kiện, mặt hàng hạn chế kinh doanh và tăng cường công tác 
kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

Đối với công tác cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, từ đầu năm đến 
nay, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu đã tiếp nhận 10 bộ hồ sơ thương 
nhân và cấp trên 2.255 bộ C/O cho các sản phẩm xuất khẩu sang các thị 
trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... Hướng dẫn các doanh nghiệp 
cập nhật hồ sơ thương nhân điện tử, đính kèm chứng từ trên giao diện 
eCosys mới được nâng cấp theo hướng bỏ hoàn toàn chứng từ giấy đối 
với các doanh nghiệp luồng xanh. 

Đặc biệt, Sở tiếp tục duy trì cơ chế "một cửa" trong việc tiếp nhận và giải 
quyết thủ tục hành chính; triển khai áp dụng phần mềm một cửa điện tử, 
cung cấp các thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải 
quyết của sở trên phần mềm để giảm thời gian, chi phí đi lại cho các tổ 



chức, cá nhân. Xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; 
Kế hoạch tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020. 

Từ đầu năm đến nay, sở đã thực hiện 154 quy trình thủ tục hành chính, 
trong đó có 29 thủ tục hành chính thực hiện mức độ 3, 42 thủ tục hành 
chính thực hiện mức độ 4; 100% thủ tục hành chính của Sở được công 
khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh dichvucong.ninhbinh.gov.vn, trên 
trang web của sở và niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở. 
Tiếp nhận và xử lý 3.263 thủ tục hành chính trả kết quả đúng hẹn và trước 
hẹn cho các tổ chức cá nhân, không có thủ tục hành chính nào để trễ hẹn 
trả kết quả. 

Với những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm, Sở Công Thương 
Ninh Bình sẽ triển khai những giải pháp gì trong nửa cuối năm để hoàn 
thành các mục tiêu đề ra, thưa ông? 

Mục tiêu ngành Công Thương Ninh Bình đặt ra cho cả năm 2020 là giá trị 
sản xuất công nghiệp ước đạt 75.380 tỷ đồng, tăng 4,9% so với thực hiện 
năm 2019, giảm 6,7% so với kế hoạch; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và 
doanh thu dịch vụ cả năm ước đạt 39,7 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8% so với 
năm 2019 và đạt 100% kế hoạch năm; Kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 
2.200 triệu USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ và đạt 100% kế hoạch năm. 

Để hoàn thành mục tiêu này, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về 
Công Thương, Sở Công Thương Ninh Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bằng cách tiếp tục triển khai thực hiện 
tốt các chương trình, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
như tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/BCS ngày 
13/02/2017 của Ban cán sự Đảng UBND về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
phát triển ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử 
trở thành ngành kinh tế chủ lực, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh; 
Chương trình khuyến công quốc gia, địa phương, Chương trình phát triển 
công nghiệp hỗ trợ năm 2020... 

Với công tác quản lý thương mại, sẽ tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ 
biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại. Trình 
UBND tỉnh công bố danh mục địa điểm tổ chức hội chợ và lĩnh vực ưu tiên 
được tổ chức hội chợ triển lãm trên địa bàn tỉnh. Triển khai thi hành Luật 
Cạnh tranh, Quyết định số 35 về chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa 
bàn tỉnh Ninh Bình, Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động bán 
hàng đa cấp. Tập trung triển khai quản lý nhà nước theo chuyên đề nhất là 
các mặt hàng kinh doanh có điều kiện (xăng dầu, LPG, rượu, thuốc lá), an 
toàn thực phẩm, bán hàng đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 



Ngoài ra, tổng hợp và hoàn hiện trình UBND tỉnh phê duyệt dự thảo Kế 
hoạch triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU trên 
địa bàn tỉnh. Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển thương mại điện tử 
tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025, thực hiện Kế hoạch phát triển thương 
mại điện tử, kế hoạch phát triển xuất khẩu năm 2020. Tổ chức hội nghị phổ 
biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà 
nước, Hội nghị phổ biến, tập huấn chuyên sâu về EVFTA tới doanh nghiệp 
có hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh 

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 và 
hoàn thành kế hoạch đề ra; rà soát, cập nhật và triển khai thêm các thủ tục 
hành chính mức độ 3,4 tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân 
thực hiện các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

Xin cảm ơn ông! 

Nguồn: https://congthuong.vn/so-cong-thuong-ninh-binh-day-manh-cai-
cach-hanh-chinh-tao-thuan-loi-toi-da-cho-doanh-nghiep-146698.html 

 

10. Chung tay thực hiện chuyển đổi số 
Hội nghị “Kiều bào đóng góp ý kiến về chuyển đổi số và khắc phục 
tác động của đại dịch Covid-19 để phát triển kinh tế Việt Nam”  vừa 
diễn ra tại TP Hồ Chí Minh cho thấy, lãnh đạo thành phố luôn mong 
muốn, lắng nghe những ý kiến tâm huyết, sự hỗ trợ quý báu của bà 
con kiều bào giúp thành phố thực hiện thành công chuyển đổi số, xây 
dựng chính quyền thông minh. 

Trân trọng nguồn lực kiều bào 

Tại hội nghị này, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định: Tiếp bước những 
nhân sĩ, trí thức yêu nước thuộc thế hệ thứ nhất, lớp trí thức thế hệ thứ hai 
cũng đang đóng góp hiệu quả cho công cuộc phát triển đất nước. Với sự 
đồng lòng, chung sức của cộng đồng gần 100 triệu người Việt Nam ở trong 
và ngoài nước; trong đó, 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài đang 
ngày một lớn mạnh, bao gồm 500.000 trí thức, chuyên gia ở nhiều lĩnh vực 
mũi nhọn như tin học, viễn thông, điện tử, chế tạo máy, sinh học…, chúng 
ta có thể biến "nguy" thành "cơ" và hiện thực hóa các mục tiêu, khát vọng 
phát triển dân tộc. Phó Thủ tướng mong muốn bà con kiều bào đóng góp ý 
kiến để TP Hồ Chí Minh đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng dựa 
trên tri thức, tận dụng các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư, phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn. Phó Thủ tướng 



tin tưởng rằng, với sự góp sức của bà con kiều bào, thành phố và cả nước 
sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng tốt mọi thời cơ để vươn 
lên mạnh mẽ và phát triển phồn vinh. 

Đoàn kiều bào tham quan một số mô hình sáng tạo trong Công viên phần 
mềm Quang Trung (quận 12). 

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cũng nhấn 
mạnh: Thời gian qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ 
hỗ trợ về vật chất mà còn có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết cho thành 
phố nói riêng và cả nước nói chung trong nhiều lĩnh vực. Vì thế, thành phố 
mong muốn được lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của bà con kiều bào 
đối với những vấn đề trọng tâm của đất nước về ứng dụng khoa học công 
nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (CÐS) mà Chính phủ đã đặt ra 
nhằm khắc phục tác động của đại dịch Covid-19. Ðồng thời, đề xuất các 
giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và người dân vượt qua khó khăn trong 
giai đoạn hiện nay. Ðặc biệt, những ý kiến tư vấn của giới trí thức, doanh 
nhân, kiều bào sẽ tạo động lực mới cho giai đoạn phát triển sắp tới của 
thành phố, đưa thành phố trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, thương 
mại, khoa học công nghệ và văn hóa của khu vực Ðông - Nam Á. Theo 
nhận định của GS Trần Ngọc Anh (kiều bào ở Mỹ), sự thay đổi công nghệ 
dẫn đến tự động hóa thay thế lao động cùng với tác động của dịch Covid-
19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng... đang mở ra nhiều cơ hội mới cho Việt 
Nam về thu hút đầu tư, tăng cường xuất khẩu. Với hàng trăm kiều bào là 
giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu đang làm chuyên gia hàng đầu trong nhiều 
lĩnh vực ở nhiều quốc gia, cơ quan quản lý Việt Nam có thể khai thác được 



những ý kiến đóng góp của họ để xây dựng chiến lược cụ thể cho phát 
triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ cho đội 
ngũ chuyên gia trong nước. 

Sẵn sàng chuyển đổi số 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn 
hiện nay là tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đi đầu 
thực hiện mô hình tăng trưởng mới trong điều kiện bình thường mới. 
Thành phố có khát vọng thực hiện nhanh, đi đầu trong CÐS, hoàn thiện 
chính quyền số, xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, nâng cao 
chất lượng sống của người dân, vì hạnh phúc nhân dân và đóng góp nhiều 
hơn cho cả nước. Trên cơ sở đó, tháng 7-2020, UBND thành phố đã phê 
duyệt Chương trình CÐS, tầm nhìn đến năm 2030 thành phố trở thành đô 
thị thông minh với sự thay đổi căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy 
chính quyền số, của các DN số và sự thịnh vượng, văn minh của một xã 
hội số. Trong đó, thành phố tập trung CÐS trong một số lĩnh vực như y tế, 
giáo dục, giao thông vận tải, tài chính - ngân hàng, du lịch, nông nghiệp, 
logistics, môi trường, năng lượng, đào tạo nguồn nhân lực… Chương trình 
CÐS của thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số chiếm 25% 
GRDP; đến năm 2030, kinh tế số chiếm 40% GRDP. 

Nhằm triển khai hiệu quả Chương trình CÐS, thành phố quy hoạch và xây 
dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố gồm các 
quận 2, 9 và Thủ Ðức đi đầu trong việc tận dụng các cơ hội của cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư, phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần 
hoàn. Vừa qua, thành phố đã triển khai xây dựng Không gian sáng tạo và 
trải nghiệm CÐS. Công trình này nhằm tạo ra không gian để người dân 
tham quan, trải nghiệm các sản phẩm công nghệ số, chính quyền điện tử, 
đô thị thông minh. Ðồng thời, tạo khu vực trưng bày cho các DN công nghệ 
trình diễn các sản phẩm công nghệ số phục vụ Chương trình CÐS của 
thành phố. Ông Nguyễn Hữu Lệ (Việt kiều ở Ô-xtrây-li-a), Chủ tịch HÐQT 
Công ty phần mềm TMA Solution cho biết: "Thời gian qua, TP Hồ Chí Minh 
có nhiều chính sách hỗ trợ DN trong Công viên phần mềm Quang Trung 
phát triển. Từ đây, chúng tôi có cơ hội đóng góp cho thành phố xây dựng 
đô thị thông minh. Chúng tôi có lực lượng chuyên gia công nghệ thông tin 
rất lớn và nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới để triển khai đô thị thông 
minh như quản lý giao thông, chăm sóc sức khỏe… Hiện thành phố không 
thiếu nguồn lực, có hạ tầng in-tơ-nét rất tốt, sắp tới còn có thêm ứng dụng 
5G, cho nên thành phố có mức độ sẵn sàng xây dựng đô thị thông minh rất 
cao. Vấn đề khó khăn đối với DN chỉ là thủ tục hành chính và giấy phép, do 
đó rất cần sự hỗ trợ của thành phố. Là một trong những DN công nghệ 



hàng đầu Việt Nam, chúng tôi có cơ hội làm việc với thành phố và các đối 
tác khác để bắt đầu triển khai những công nghệ cần thiết xây dựng đô thị 
thông minh". 

Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành 
ủy TP Hồ Chí Minh cho biết: Dịch Covid-19 là thảm họa với thế giới nhưng 
cho chúng ta thời cơ để tăng cường nội lực mà không chịu áp lực cạnh 
tranh với quốc tế như bình thường. Chúng ta cần tận dụng cơ hội triển khai 
số hóa quyết liệt trong khoảng một năm tới. Ðồng chí lưu ý: Việc số hóa dữ 
liệu cần phải thực hiện khẩn trương hơn nữa trên hai nguyên tắc: chi phí 
thấp và hỗ trợ tài chính với rủi ro thấp để thúc đẩy phát triển bền vững. 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-chung1/chung-tay-thuc-hien-chuyen-
doi-so-623004/ 

 

11. Cải thiện sức cạnh tranh để thu hút đầu tư 
Để nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi 
nhất cho doanh nghiệp (DN) yên tâm sản xuất, kinh doanh, tỉnh đang 
tiếp tục tập trung cải thiện chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh, 
đồng hành cùng DN. Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt, thu hút sự vào 
cuộc của các cấp, ngành. 

Chủ động hỗ trợ 

Nhằm triển khai một cách sáng tạo, hiệu quả “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” đối 
với DN, tỉnh đã xây dựng và thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến 
của DN nhằm tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thu hút 
đầu tư và hỗ trợ phát triển. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các ngành 
chức năng tập trung cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa để phục vụ 
DN và đã đạt được kết quả tích cực. Từ đó tạo điều kiện cho DN phát triển 
trong môi trường kinh doanh thuận lợi, cũng chính là giải pháp nâng cao 
năng lực cạnh tranh của tỉnh. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 tháng 
năm 2020, tỉnh đã thu hút thêm 59.493 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 
hơn 1,66 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, tiếp tục đứng trong nhóm các 
địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút nguồn vốn này . 

Từ đầu năm đến nay, tỉnh chỉ đạo các đơn vị quản lý, tổ chức tín dụng tiếp 
tục giảm, giãn thuế, giảm lãi suất vốn vay cho DN để giảm bớt khó khăn, 
tạo thêm tiềm lực để phục hồi sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối 
năm 2020. Trong dài hạn, để tạo thuận lợi cho các DN, UBND tỉnh chấp 
thuận chủ trương cho gia hạn thời gian thuê nhà xưởng của các dự án sản 
xuất công nghiệp nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn phía 



nam của tỉnh đến ngày 31-12-2025. Với các giải pháp quyết liệt, đồng bộ 
trong việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho DN, thúc đẩy sản xuất, góp 
phần đưa ngành công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Chỉ số sản 
xuất toàn ngành công nghiệp 10 tháng năm 2020 ước tăng 6,77% so với 
cùng kỳ. 

 

Bình Dương luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển trong môi 
trường kinh doanh thuận lợi để nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong ảnh: 

Sản xuất công nghiệp tại một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Ông Kim Heun Tae, Tổng Giám đốc Công ty TNHH NTI Vina, Khu công 
nghiệp VSIP II, cho biết: “Chính quyền tỉnh Bình Dương luôn tích cực hỗ 
trợ cho công ty chúng tôi trong những năm qua. Đặc biệt, trong thời gian 
diễn ra dịch bệnh Covid-19, tỉnh đã hỗ trợ và tạo điều kiện như giảm thuế, 
tạo mọi thuận lợi mua vật tư để sản xuất, kinh doanh. Các cơ quan chức 
năng tỉnh ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ DN, nhất là về thủ tục 
hành chính”. 

Kiên trì cải cách hành chính 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên phối hợp với các sở, ngành để hỗ 
trợ tối đa cho DN hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đầu tư; tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc của các dự án; triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính 
sách hỗ trợ DN trên địa bàn tỉnh. 



Về hoạt động đăng ký DN, đã rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ đăng ký 
DN bằng cách bãi bỏ nhiều thủ tục, đơn giản hóa các quy định về điều kiện 
kinh doanh, hỗ trợ DN đăng ký kinh doanh qua mạng, chuyển trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện, hỗ trợ đăng ký DN tại 
nhà, thậm chí tại các quốc gia khác đối với DN đầu tư nước ngoài… Đến 
nay, tỷ lệ hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt trên 95%. Các sở, 
ngành, địa phương cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng 
cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. .. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ đăng 
ký kinh doanh qua mạng điện tử, tiến hành khảo sát nhu cầu tư vấn của 
DN. Ngoài ra, sở sẽ tổng hợp các thông tin phản ánh về khó khăn, vướng 
mắc của DN, báo cáo tỉnh phương án hỗ trợ. Ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên 
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cho biết Bình 
Dương tiếp tục kiên trì mục tiêu cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường 
đầu tư, kinh doanh, đồng hành cùng DN. Tăng cường xúc tiến đầu tư tại 
chỗ, hỗ trợ nhà đầu tư, DN từ khâu đăng ký kinh doanh đến triển khai dự 
án; tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số để giảm 
thời gian và chi phí cho DN, mở rộng và tăng cường chất lượng dịch vụ 
hành chính công... Bình Dương cũng quyết tâm trụ vững trong nhóm 
những địa phương có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cao. 

Nhờ những cải cách mang tính đột phá, với tinh thần lấy DN, người dân 
làm trung tâm phục vụ, lũy kế đến nay, toàn tỉnh có khoảng 45.500 DN 
đăng ký hoạt động với số vốn đăng ký gần 395.000 tỷ đồng; thu hút gần 
4.000 dự án FDI với tổng số vốn trên 35 tỷ USD từ 65 quốc gia và vùng 
lãnh thổ, chiếm 9,2% vốn FDI của cả nước. Nhờ những nỗ lực trong việc 
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong bảng xếp hạng PCI những 
năm gần đây của tỉnh luôn thuộc nhóm “Tốt”. Đáng chú ý, tháng 10-2020 
kinh tế tỉnh vẫn duy trì tăng trưởng khá cao so với các tỉnh, thành phố và 
mức chung của cả nước. Đó cũng là kết quả thời gian qua Bình Dương tập 
trung tháo gỡ khó khăn cho DN, là tổng hòa từ sự nỗ lực rất lớn của cộng 
đồng DN, các cấp, ngành và người lao động. 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/cai-thien-suc-canh-tranh-de-thu-hut-dau-tu-
a233893.html 

 

 

 

 



12. Liên tiếp cá sấu sổng chuồng, Cà Mau vào cuộc 
tăng cường quản lý 
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn; UBND các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường công tác quản 
lý, gây nuôi động vật hoang dã. Trước đó, tỉnh này liên tiếp xảy ra 2 
vụ cá sấu sổng chuồngbò vào vuông tôm. 

 

Cá sấu được nhiều người dân Cà Mau gây nuôi. Ảnh: Nhật Hồ 

Ngày 2.11, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh có 
văn bản đề nghị khẩn trương tăng cường kiểm tra, quản lý, gây nuôi động 
vật hoang dã trong toàn tỉnh.  

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan rà 
soát, kiểm tra tình hình tổ chức gây nuôi, trình tự thủ tục, điều kiện gây 
nuôi của các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã nói chung, cá sấu nói riêng 
trên địa bàn tỉnh; kết hợp với công tác tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ, rủi 
ro tiềm ẩn trong gây nuôi động vật hoang dã đối với đời sống người dân và 
hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn (rào chắn, gia cố chuồng 
trại,...).  

Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp 
luật. 



Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố Cà Mau phối hợp 
với các đơn vị có liên quan của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
chủ động kiểm tra, rà soát và thực hiện nghiêm công tác quản lý, gây nuôi 
động vật hoang dã tại địa bàn quản lý.  

Trước đó, vào cuối tháng 10 tại Cà Mau xảy ra hai vụ người dân bắt được 
cá sấu sổng chuồng bò vào trong vuông tôm. Nguyên nhân theo người dân 
do mưa lớn, nước ngập có thể cá sấu từ những hộ dân nuôi trong vùng 
sổng chuồng ra ngoài. 

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/lien-tiep-ca-sau-xong-chuong-ca-mau-
vao-cuoc-tang-cuong-quan-ly-850958.ldo 

 

 


