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1. Cụ thể hóa một số chỉ tiêu về thủ tục hành chính 
liên quan người dân, doanh nghiệp 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Ban Chỉ đạo cải cách 
hành chính của Chính phủ góp ý về Dự thảo báo cáo tổng kết thực 
hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính và Dự thảo Chương 
trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đến năm 2025, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành 
chính bình quân giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt tối thiểu 50%. 

Ảnh minh họa: Hoàng Ngà 

Đối với Dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành 
chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị 
nghiên cứu, cân nhắc sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu về thủ tục hành 
chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp vì các chỉ tiêu đưa ra cần cụ 
thể đối với thủ tục hành chính giữa cơ quan hành chính nhà nước với 
người dân và doanh nghiệp. Tránh quy định chung chung, gồm cả thủ tục 
hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau trong hệ 
thống cơ quan hành chính nhà nước. Ngoài ra, về thủ tục hành chính giữa 
các cơ quan hành chính nhà nước, hiện nay việc gửi/nhận văn bản đã 
được thực hiện qua hệ thống E-Office. Vì vậy, các chỉ tiêu cần cụ thể để 
xác định kết quả đạt được thuận lợi và chính xác hơn.  



Chẳng hạn, mục tiêu đến năm 2025 có 80% thủ tục hành chính liên quan 
đến người dân và doanh nghiệp có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công 
mức độ 3 và 4; 50% số thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3,4 của 
các bộ, ngành, địa phương liên quan đến người dân và doanh nghiệp 
được tích hợp, chia sẻ và cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ 
hồ sơ thủ tục hành chính bình quân giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 
đạt tối thiểu 50%; 50% thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính 
nhà nước được thực hiện việc nhận văn bản qua hệ thống E-Office… 

Nguồn: https://baodauthau.vn/cu-the-hoa-mot-so-chi-tieu-ve-thu-tuc-hanh-
chinh-lien-quan-nguoi-dan-doanh-nghiep-post101209.html 

 

2. Ví MoMo nhận bằng khen từ Chính Phủ vì những 
đóng góp tích cực cho sự phát triển của Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia 
Sau một năm đi vào hoạt động (từ tháng 12-2019), Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia góp phần làm minh bạch hóa, giảm thời gian và chi phí để 
người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính. Ví điện 
tử MoMo là ví điện tử đầu tiên vinh dự được Chính phủ lựa chọn làm 
kênh thanh toán chính thức và đồng hành cùng Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia. 

 



Báo cáo kết quả sau một năm triển khai, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, Cổng Dịch vụ công Quốc gia là một 
trong những giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 
2019- 2020, định hướng đến 2025. 

 

Sau một năm triển khai, đã có 84 bộ, ngành, cơ quan, địa phương tích 
hợp, đồng bộ trạng thái hồ sơ thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia, trong đó có 19 bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt 
Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 63/63 địa phương; Có 2.700 thủ tục 
hành chính đã được tích hợp; 412 ngàn tài khoản cá nhân, doanh nghiệp 
đăng ký; Hơn 100 triệu lượt truy cập; 27,2 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; 
719 nghìn hồ sơ thực hiện trực tuyến. 

Đặc biệt, đã có 54/63 địa phương, 14 bộ, ngành, cơ quan hoàn thành kết 
nối với hệ thống thanh toán trực tuyến với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 
Tổng số giao dịch qua hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng có sự tăng 
trưởng cao, trên 45,7 nghìn giao dịch. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được 
khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia là 
hơn 6.700 tỷ đồng/năm. 

Hơn 40% giao dịch và 20% doanh thu thanh toán dịch vụ công trực 
tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia bằng Ví MoMo 

Từ tháng 12-2019, Ví điện tử MoMo là một trong 4 đơn vị đầu tiên 
được tin tưởng lựa chọn đồng hành cùng Chính Phủ triển khai kênh 
thanh toán điện tử cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Theo đó, người 
dân, doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ công của Cổng có thể 
thanh toán trực tuyến phí, lệ phí ngay trên Ví MoMo hoặc website 



của Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dùng tính năng “Quét mã” của 
MoMo). 

Sau 1 năm, hợp tác giữa Ví MoMo và Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã 
đạt được những kết quả ấn tượng. Cụ thể, số lượng giao dịch thành 
công qua MoMo chiếm 40% trên tổng số lượng giao dịch trực tuyến 
của Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Doanh thu qua Ví MoMo chiếm hơn 
20% trên tổng doanh thu thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia. 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/vi-momo-nhan-bang-khen-tu-chinh-phu-vi-
nhung-dong-gop-tich-cuc-cho-su-phat-trien-cua-cong-dich-vu-cong-quoc-
gia-706221.html 

 

3. VNPT Pay miễn phí các giao dịch thanh toán trên 
Cổng Dịch vụ công Quốc gia  
Sau một năm chính thức vận hành, Cổng Dịch vụ công Quốc gia 
(Cổng DVCQG) đã có hơn 400.000 tài khoản đăng ký và phục vụ hơn 
99 triệu lượt truy cập. Cùng với đó, hệ thống đã số hóa 2.700 dịch vụ 
công và đồng bộ trạng thái hơn 27,2 triệu hồ sơ của 84 bộ, ngành, cơ 
quan cấp Trung ương và địa phương. 

 

VNPT Pay đang góp phần không nhỏ trong quá trình chuyển đổi số thủ tục 
hành chính 



Những con số trên đã cho thấy tính hiệu quả của Cổng DVCQG và sự tin 
tưởng từ phía người dân đối với công cuộc chuyển đổi số của Chính phủ. 
Từ đây, người dân cũng như doanh nghiệp có thể dễ dàng tra cứu, theo 
dõi, giám sát quá trình thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của các 
bộ, ngành, cơ quan, địa phương. 

Là ví điện tử đầu tiên được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, 
VNPT Pay đang góp phần không nhỏ trong quá trình chuyển đổi số thủ tục 
hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo sự thuận tiện cho 
người dân.  

dân sử dụng VNPT Pay để thanh toán trên Cổng DVQG có thể tùy chọn 
nhiều phương thức thanh toán như: Thanh toán qua ví điện tử VNPT Pay 
hoặc qua thẻ/tài khoản của gần 40 ngân hàng phổ biến tại Việt Nam được 
VNPT Pay tích hợp sẵn. 

 

Nhằm thực hiện tốt chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính 
phủ, Tổng công ty Truyền thông (VNPT – Media) - Đơn vị chủ trì xây dựng 
nền tảng thanh toán (Payment Platform) cho Cổng DVCQD đồng thời là 
đơn vị chủ quản của VNPT Pay, đã tham gia ký Bản cam kết giữa các 
ngân hàng, trung gian thanh toán với Văn phòng Chính phủ trong tổ chức 
triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc 
gia.   



Qua ký kết, VNPT Pay cùng các ngân hàng, trung gian thanh toán 
khác cam kết triển khai nhiều nội dung nhằm bảo đảm an toàn, an 
ninh, tính công khai, minh bạch, và sự thuận tiện, đơn giản cho 
người dùng. Đặc biệt, VNPT Pay sẽ miễn phí các giao dịch thanh 
toán trên Cổng DVCQG trong năm 2021, qua đó tiếp tục khuyến 
khích và tạo điều kiện để người dân, tổ chức doanh nghiệp sử dụng 
phương thức thanh toán không tiền mặt. 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/vnpt-pay-mien-phi-cac-giao-dich-thanh-
toan-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-707003.html 

 

4. Đổi mới tư duy, quyết liệt hành động 
Năm 2021 phải đạt nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2020 đúng 
như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; phấn 
đấu hoàn thành 12 chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao, tạo nền tảng tăng 
tốc phát triển ngay từ năm đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 2021 - 2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin tới 
báo chí về chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp báo Chính phủ 
chuyên đề thông tin về Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của 
Chính phủ sáng 4/1/2021.  



Quyết tâm đạt tăng trưởng 6,5% 

Nghị quyết 01/NQ-CP (NQ 01) về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 
2021 đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngay ngày đầu tiên của 
năm 2021. Phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2021 là 
“đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”. Theo Bộ 
trưởng Mai Tiến Dũng, trong phương châm của Chính phủ vẫn nhấn mạnh 
làm sao phát huy sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính 
trị, nhất là phát huy niềm tin, khát vọng chính đáng vươn lên xây dựng một 
đất nước hùng cường, thịnh vượng, dân giàu nước mạnh, xã hội công 
bằng văn minh. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, trong NQ 01, Chính phủ xác định năm 
2021 tiếp tục đổi mới tư duy, quyết liệt hành động hiệu quả hơn, biến thách 
thức thành cơ hội, khó khăn 2 thì cố gắng 3 - 4… Trên cơ sở đánh giá của 
các tổ chức quốc tế, nhận định tình hình trong nước, quốc tế và với quyết 
tâm cao, tại NQ 01, Chính phủ đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng 
GDP năm 2021 là khoảng 6,5%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao (6%). 

Cùng với việc xây dựng mục tiêu chung, NQ 01 đưa ra 96 chỉ tiêu cụ thể 
cho các ngành, lĩnh vực để các bộ, ngành xây dựng kế hoạch phấn đấu và 
căn cứ vào đó đánh giá, đo lường hiệu quả, sự thành công, cố gắng của 
các bộ, ngành. 188 nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, lĩnh vực cũng được 
nêu rõ tại NQ 01. Các bộ, ngành xây dựng chương trình hành động ngay 
từ ngày 20/1/2021.  

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
tiếp tục thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng 
chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Các bộ, ngành, địa 
phương phải bắt tay vào việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 
2021 với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, không lơ là, chủ quan.  

Quyết liệt thực hiện các giải pháp đã đề ra 

NQ 01 đề ra nhiều giải pháp quan trọng tiếp tục cần thực hiện đồng bộ, 
như phối hợp chính sách tài khóa, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát 
lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát 
triển, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, triển khai ngay các FTA… Cùng 
với đó, tăng cường chất lượng xây dựng thể chế và xác định thể chế vẫn 
là trọng tâm liên tục cho phát triển đất nước. Tập trung rà soát, sửa đổi, 
khắc phục những hạn chế, bất cập về cơ chế chính sách, nhất là trong lĩnh 
vực ngân sách như thuế, đất đai xây dựng, môi trường đầu tư. Quyết liệt 
cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các rào cản, khó khăn cho doanh 



nghiệp, cải cách hành chính, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, tập trung 
quyết liệt nhất giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu... “Nếu 
làm tốt sẽ tạo ra dư địa lớn cho tăng trưởng”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng 
nhận định.  

Về gói hỗ trợ kinh tế lần hai trong năm 2021, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư (KH&ĐT) Trần Quốc Phương chia sẻ, Thủ tướng Chính phủ đã 
giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu 
xây dựng báo cáo với Thủ tướng, Chính phủ các giải pháp hỗ trợ tốt nhất 
cho nền kinh tế, doanh nghiệp, đối tượng xã hội khác bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19 trong năm 2021.  

Dự báo năm 2021 tình hình dịch bệnh còn rất phức tạp, ảnh hưởng đến 
nền kinh tế có thể kéo dài sau năm 2021. Các giải pháp cần thiết để hỗ trợ 
nền kinh tế cần có nghiên cứu chi tiết, phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành, địa 
phương, phù hợp với tình hình cụ thể của năm 2021. Đồng thời, để đưa ra 
các giải pháp đúng, trúng, đòi hỏi công tác theo dõi nắm bắt tình hình 
thường xuyên, chặt chẽ, cùng với đó cần tính đến nguồn lực, cách thức 
triển khai các giải pháp đề ra.  

“Chúng tôi đang triển khai, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, trên 
cơ sở nắm bắt sát tình hình thực tế, báo cáo Thủ tướng trong thời gian 
sớm nhất với các giải pháp có tính khả thi cao”, Thứ trưởng Trần Quốc 
Phương cho biết. 

Nguồn: https://baodauthau.vn/doi-moi-tu-duy-quyet-liet-hanh-dong-
post101153.html 

 

5. 5 điều cần biết về thẻ Căn cước công dân gắn chip 
điện tử được phát hành kể từ tháng 1/2021 
So với chứng minh thư và thẻ CCCD mã vạch hiện nay thì thẻ CCCD 
gắn chip có độ bảo mật, dung lượng lưu trữ cao hơn nhiều. 

Điều 1 Nghị định 05/1999/NĐ-CP quy định: "Chứng minh nhân dân quy 
định tại Nghị định này là một loại giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan 
Công an có thẩm quyền chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung 
cơ bản của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định, nhằm bảo 
đảm thuận tiện việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong đi lại và 
thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam". 

Khoản 1 Điều 3 Luật căn cước công dân 2014 quy định: "Căn cước công 
dân là thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân theo quy định 
của Luật này". 



Về bản chất thì CMND và CCCD giống nhau, là loại giấy tờ pháp lý chứng 
minh nhân thân. Tuy nhiên có những điểm khác nhau là hạn sử dụng, hạn 
của CMND là 15 năm. Với thẻ CCCD, sau lần cấp mới, mọi người phải đi 
đổi vào các năm 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Sau 60 tuổi công dân không 
cần đổi. 

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sản 
xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân gắn chip tại Quyết định 1368/QĐ-
TTg và sẽ bắt đầu được thi hành từ tháng 1/2021. 

Thẻ CCCD gắn chip là gì? 

Thẻ căn cước gắn chip hay còn được gọi là thẻ căn cước điện tử (e-ID). 
Đây là thiết bị nhận dạng thông minh cho phép tích hợp lượng lớn dữ liệu 
về bảo hiểm, bằng lái... Nó đóng vai trò làm thiết bị nhận diện, xác thực 
danh tính và thông tin công dân trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.  

 

Về cơ bản, e-ID là thiết bị xác thực điện tử tích hợp chip bên trong. Con 
chip có kích thước tương tự như trên thẻ ATM. Để truy cập vào thông tin 
nằm trong chip, các thẻ sẽ có điểm kết nối kim loại trên bề mặt hoặc cho 
phép đọc dữ liệu không cần tiếp xúc nhờ ứng dụng công nghệ nhận diện 
qua sóng vô tuyến (RFID). 

Thẻ căn cước điện tử có thể nằm trong cơ sở hạ tầng khóa công khai 
(PKI), lưu trữ chứng nhận điện tử được mã hóa do nhà cung cấp PKI phát 
hành, đi kèm nó là những thông tin cá nhân đã được tổng hợp lại của công 
dân. 



Đổi sang thẻ CCCD gắn chip có thuận lợi gì? 

Được biết, CCCD gắn chip có nhiều ưu điểm so với các loại giấy tờ tùy 
thân hiện nay. Ngoài việc cho phép chính quyền quản lý, truy suất dữ liệu 
công dân nhanh, chính xác và dễ dàng, thẻ căn cước điện tử còn cho phép 
người dùng có thể truy cập và sử dụng hệ thống dịch vụ công. 

 

Nó còn tích hợp được nhiều thông tin của công dân hơn, liên thông với các 
thông tin khác về bảo hiểm y tế, bằng lái xe, thuế… Do đó công dân chỉ 
cần mang theo CCCD gắn chip mà không cần phải mang theo nhiều loại 
giấy tờ khác khi làm các thủ tục hành chính như trước đây… Đồng thời, 
cũng không còn tốn kém thời gian, chi phí công chứng, chứng thực giấy tờ 
như trước đây. 

Ai phải đi đổi sang CCCD gắn chip? 

Nhiều người hiểu lầm rằng, khi thẻ CCCD gắn chip được ban hành, tất cả 
mọi công dân (dù là đang dùng CMND hay CCCD có mã vạch) đều phải 
đồng loạt đi đổi sang CCCD có gắn chip. Tuy nhiên, không phải vậy, dưới 
đây là 2 trường hợp bắt buộc đổi và không bắt buộc đổi thẻ CCCD gắn 
chip. 

Trường hợp bắt buộc đổi: CMND 9 số, CMND 12 số và CCCD mã vạch hết 
hạn, hỏng mới nằm trong diện bắt buộc phải đổi sang CCCD mới. Từ trên 
xuống là CMND 9 số, CMND 12 số và CCCD hiện hành 



Trường hợp không bắt buộc đổi: Những người có CMND 12 số, CCCD mã 
vạch còn hạn sử dụng, không bị hỏng, rách vẫn được tiếp tục sử dụng đến 
khi hết hạn. Ngoài ra, những người có nhu cầu đổi sang CCCD gắn chip 
cũng có thể làm thủ tục để đổi. 

 

Đổi sang CCCD gắn chip, có cần làm lại các giấy tờ khác? 

Theo đại diện Bộ Công an, việc đổi sang CCCD gắn chip không gây ảnh 
hưởng gì tới các loại giấy tờ đang dùng số CCCD mã vạch trước đó. Vì 
thực tế, số trên CCCD gắn chip với số trên CCCD mã vạch là giống nhau, 
do đó, công dân không phải đi đổi lại các giấy tờ. 

Vì vậy sau khi được cấp CCCD gắn chip, công dân vẫn có thể thực hiện 
các giao dịch đã sử dụng số CCCD trước đây bình thường mà không hề 
có bất cứ khó khăn nào. 

Mất CCCD gắn chip có sao không? 

Như phân tích ở trên, CCCD gắn chip tích hợp rất nhiều thông tin cá nhân 
của công dân. Theo đó, nhiều công dân bày tỏ sự lo ngại nếu như đánh 
mất thẻ và rơi vào tay kẻ trộm, liệu có vấn đề gì không? 

Cũng theo Bộ Công an, mức độ bảo mật của chip rất cao nên thông tin 
định danh của công dân trên thẻ là không thể thay đổi, không thể giả mạo 
được. Chỉ có chủ sở hữu thẻ mới sử dụng được, nếu có bị trộm cắp cũng 
không bị ảnh hưởng gì. 

Nguồn: https://kenh14.vn/5-dieu-can-biet-ve-the-can-cuoc-cong-dan-gan-
chip-dien-tu-duoc-phat-hanh-ke-tu-thang-1-2021-20210105165541606.chn 



6. Bãi bỏ xác nhận tờ khai nguồn gốc phương tiện 
nhập khẩu: Bước đột phá cải cách 
Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 
của Chính phủ, về việc bãi bỏ thủ tục “xác nhận tờ khai nguồn gốc 
phương tiện giao thông cơ giới nhập khẩu”, thực hiện khai điện tử và 
chia sẻ dữ liệu điện tử về thông tin phương tiện giao thông nhập 
khẩu, cho thấy, việc này mang lại nhiều lợi ích cho cả nhà nước, 
người dân và doanh nghiệp. 

Liên quan đến phương tiện giao thông nhập khẩu, theo quy định tại Thông 
tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an và Thông tư số 
102/2016/TT-BQP ngày 29/6/2016 của Bộ Quốc phòng, khi làm thủ tục 
đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có nguồn gốc nhập 
khẩu, chủ phương tiện phải nộp cho cơ quan đăng ký chứng từ chứng 
minh phương tiện có nguồn gốc nhập khẩu là tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe 
gắn máy nhập khẩu theo mẫu của Bộ Tài chính. 

Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian thực tế để thực hiện thủ tục cho một 
lần xác nhận tờ khai nguồn gốc phương tiện nhập khẩu (từ khi chuẩn bị hồ 
sơ đến khi có kết quả xác nhận), tùy theo số lượng phương tiện đăng ký 
trên tờ khai hải quan có thể kéo dài từ 2 đến 5 ngày làm việc. Sau khi nhận 
được kết quả, doanh nghiệp giao cho bộ phận giao nhận 1 liên để chuyển 
đến các đại lý bán hàng để đại lý bán hàng giao cho khách hàng khi mua 
xe để làm thủ tục đăng ký phương tiện vận tải. Sau đó, người mua phương 
tiện nộp tờ khai nguồn gốc cho cơ quan đăng ký phương tiện vận tải khi 
làm thủ tục đăng ký. Qui trình hoàn tất một thủ tục này rất phiền toái và mất 
nhiều thời, gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Các doanh nghiệp 
còn cho biết, nếu không may bị mất tờ khai nguồn gốc, thủ tục để xin xác 
nhận lại cũng rất phức tạp… Trong bối cảnh đẩy mạnh thực hiện Chính 
phủ điện tử, Tổng cục Hải quan và các doanh nghiệp cho rằng, thủ tục này 
đến nay là không cần thiết và không còn phù hợp. 

Theo Bộ Giao thông Vận tải, hiện nay 100% xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy 
nhập khẩu đều thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia. Tất cả kết quả 
kiểm tra chất lượng xe nhập khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, thông báo 
miễn kiểm tra…) đều đã được truyền dữ liệu điện tử tới Cổng Thông tin 
một cửa quốc gia, đáp ứng các yêu cầu giải quyết thủ tục nhập khẩu... Do 
vậy, việc bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc phương tiện nhập 
khẩu là phù hợp. 



 

Giải quyết thủ tục hải quan. Ảnh Cấn Dũng 

Từ những lý do trên, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ liên quan đề 
xuất Chính phủ cho bãi bỏ thủ tục “xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhập khẩu” và được Chính phủ 
thông qua tại Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020. Theo đó, Tổng 
cục Hải quan đã dừng thực hiện thủ tục “xác nhận tờ khai nguồn gốc đối 
với các phương tiện giao thông đường bộ nhập khẩu” từ ngày 01/12/2020, 
đồng thời thực hiện chỉa sẻ dữ liệu điện tử với các cơ quan liên quan. 

Qua một tháng đầu tiên bãi bỏ thủ tục “xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với 
phương tiện giao thông nhập khẩu”, ông Âu Anh Tuấn - Cục trưởng Cục 
Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan), cho biết: Nhiều thủ tục, 
giấy tờ không cần thiết đã được bãi bỏ. Dữ liệu điện tử khai báo về nguồn 
gốc phương tiện giao thông nhập khẩu được chia sẻ đảm bảo chính xác, 
hạn chế được việc làm giả hồ sơ giấy tờ, phù hợp với chủ trương của 
Chính phủ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công 
quốc gia. 

Theo tính toán sơ bộ dựa trên kết quả khảo sát từ các doanh nghiệp và 
báo cáo của hải quan các tỉnh, thành phố, nếu bãi bỏ thủ tục “xác nhận tờ 
khai nguồn gốc phương tiện giao thông cơ giới nhập khẩu” sẽ giúp cơ 
quan hải quan tiết kiệm hàng trăm ngàn giờ công mỗi năm; doanh nghiệp 
và người dân sẽ tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi 



năm, giảm bớt được nhiều nhân lực phục vụ cho công việc này. Đây có thể 
coi là một giải pháp đột phá cải cách thủ tục hành chính liên quan đến 
nhập khẩu và đăng ký phương tiện giao, không chỉ tiết kiệm được thời 
gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp mà cho cả các cơ quan quản lý 
nhà nước. 

Để đảm bảo yêu cải cách trên cơ sở đảm bảo hiệu qủa công tác quản lý, 
mới đây Tổng cục Hải quan đã tổ chức cuộc họp với các bên liên quan 
gồm đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Cục Đăng kiểm Việt 
Nam (Bộ Giao thông Vận tải), Cục Xe - Máy (Bộ Quốc phòng), Cục Kiểm 
soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) và Hiệp hội Các nhà sản 
xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trao đổi, hướng dẫn cách thức khai báo thông 
tin phương tiện nhập khẩu; khắc phục các lỗi thường gặp trong quá trình 
khai báo thông tin phương tiện nhập khẩu; thống nhất cách thức chia sẻ 
dữ liệu điện tử về phương tiện giao thông nhập khẩu giữa hải quan và các 
cơ quan đăng ký phương tiện... 

Đại diện Tổng cục Hải quan, cho biết, trong thời gian tới sẽ phối hợp với 
Bộ Quốc phòng triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử để chính 
thức dừng thủ tục “xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với các phương tiện 
giao thông nhập khẩu” thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 
102/2016/TT-BQP ngày 29/6/2016 của Bộ Quốc phòng theo đúng chỉ đạo 
của Chính phủ. Đồng thời, sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an nhằm đảm 
bảo việc chia sẻ dữ liệu điện tử giữa cơ quan hải quan và Cục Cảnh sát 
giao thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia để phục vụ cho việc đăng ký 
phương tiện được thông suốt. 

Nguồn: https://congthuong.vn/bai-bo-xac-nhan-to-khai-nguon-goc-phuong-
tien-nhap-khau-buoc-dot-pha-cai-cach-150484.html 

 

7. Nhà ở riêng lẻ nào được miễn giấy phép xây dựng 
từ năm 2021? 
Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngày 1-1-2021 có những 
quy định mới liên quan đến các thủ tục về xây dựng nhà ở, công trình 
của người dân, doanh nghiệp. Tuổi Trẻ giới thiệu một số điểm mới 
đáng quan tâm trong luật này. 

* Thẩm quyền cấp phép xây dựng công trình đặc biệt cho các tổ chức 
thay đổi ra sao theo Luật xây dựng mới? 

- Luật sư Huỳnh Văn Nông (Đoàn luật sư TP.HCM): Theo Luật xây dựng 
sửa đổi, bổ sung năm 2020, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy phép 



xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt thay vì Bộ Xây dựng như quy định 
trước đây. 

 

Nhà ở riêng lẻ trong các khu đô thị, dự án đã có quy hoạch chi tiết 1/500 
được miễn giấy phép xây dựng - Ảnh: QUANG ĐỊNH 

Như vậy UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với 
công trình phải có giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình cấp 
III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ.  

Bên cạnh đó, UBND cấp tỉnh có thể phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây 
dựng cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
công nghệ cao, khu kinh tế, UBND cấp huyện. 

Nếu được phân cấp, ủy quyền, UBND cấp huyện cũng có thể được cấp giấy 
phép xây dựng cho các công trình cấp đặc biệt.  

Điều quan trọng là các doanh nghiệp xây dựng công trình cấp đặc biệt (ví dụ 
nhà ở cao trên 200m hoặc hơn 50 tầng) chỉ làm thủ tục xin giấy phép xây 
dựng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công trình tọa lạc, không 
phải làm thủ tục tại Bộ Xây dựng như trước đây.  

Quy định về thẩm quyền này của UBND cấp tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 
15-8-2020. 

Thời gian xử lý cấp phép xây dựng cho công trình cũng được rút ngắn từ 30 
ngày còn 20 ngày, kể cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây 
dựng điều chỉnh, giấy phép di dời. 



* Tôi chuẩn bị xây nhà ở thành phố Thủ Đức quy mô dưới 7 tầng. Như 
vậy tôi có được miễn giấy phép xây dựng theo Luật xây dựng mới hay 
không? 

- Luật sư Nguyễn Đức Thịnh (Đoàn luật sư TP.HCM): Theo Luật xây 
dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020 có hiệu lực ngày 1-1-2021, không phải mọi 
trường hợp xây nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng đều được miễn giấy phép xây 
dựng. Chỉ có các trường hợp nhà ở sau được miễn giấy phép xây dựng: 

Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô 
thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy 
mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây 
dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông 
thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; nhà ở riêng lẻ ở 
miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây 
dựng khu chức năng. 

Như vậy nhà ở riêng lẻ quy mô dưới 7 tầng được miễn giấy phép xây dựng 
theo luật mới không còn bị hạn chế tiêu chuẩn tổng diện tích sàn dưới 
500m2 như quy định cũ. 

Lưu ý việc miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ không được áp dụng 
trong trường hợp nhà xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn 
hóa.  

Những trường hợp nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng vẫn phải 
thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi xây 
nhà ba ngày làm việc trước thời điểm khởi công xây dựng. 

* Doanh nghiệp của tôi chuẩn bị thủ tục đầu tư một dự án tại Nhà Bè. 
Thủ tục các bước đầu tư xây dựng theo Luật xây dựng sửa đổi, bổ 
sung năm 2020 có gì mới so với quy định cũ? 

- Luật sư Nguyễn Thanh Đạm (Đoàn luật sư TP.HCM): Theo Luật xây 
dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020, trong nội dung báo cáo nghiên cứu tiền 
khả thi đầu tư xây dựng có đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy 
định của pháp luật về bảo vệ môi trường và nội dung khác theo quy định của 
pháp luật có liên quan.  

Như vậy những dự án lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng 
thì phải thực hiện thủ tục đánh giá sơ bộ tác động môi trường và đây là một 
nội dung bổ sung mới so với quy định trước đây. 



Ngoài ra, Luật xây dựng 2020 cũng bỏ điều kiện về buộc chủ đầu tư phải bố 
trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình trong điều kiện khởi công công 
trình. 

* Theo Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020, công trình xây dựng 
cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu 
vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng 
hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được miễn 
giấy phép xây dựng. Vậy đất ở các xã nằm ngoài quy hoạch điểm dân 
cư nông thôn có được xem là khu vực chưa có quy hoạch đô thị hay 
không? 

- Đại diện phòng pháp chế Sở Quy hoạch - kiến trúc TP.HCM: TP.HCM 
hiện nay đã có quy hoạch chung xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt theo quyết định 24 ngày 6-1-2010 hiện vẫn còn hiệu lực. Theo quyết 
định 24 trên, TP.HCM là một đô thị đặc biệt, tức trong đô thị có chức năng 
nông thôn. 

Theo quy định, quy hoạch chung xây dựng cũng là một loại quy hoạch đô thị. 
Như vậy ở TP.HCM không có khu vực nào không có quy hoạch đô thị. 

Những điểm mới cơ bản so với quy định hiện hành 

 

Tháo dỡ nhà xây dựng trái phép tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 
TP.HCM - Ảnh: T.L. 



1. Thời gian cấp giấy phép xây dựng cho công trình được rút ngắn hơn 10 
ngày. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 
phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày 
đối với trường hợp cấp phép xây dựng công trình, bao gồm cả giấy phép xây 
dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời. 

2. Bỏ quy định về vốn khi khởi công xây dựng. Luật xây dựng sửa đổi, bổ 
sung năm 2020 đã bỏ điều kiện "bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công 
trình" trong điều kiện để khởi công xây dựng công trình. 

3. Một số dự án phải có đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Các dự án phải 
lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì phải có đánh giá sơ bộ tác động môi 
trường khi lập dự án đầu tư xây dựng. 

4. UBND cấp tỉnh được cấp giấy phép cho công trình cấp đặc biệt. UBND 
cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc 
biệt (trước thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng). Như vậy UBND tỉnh, TP 
trực thuộc trung ương có thẩm quyền cấp phép xây dựng cho các loại dự án 
trên địa bàn trừ công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương cũng được quyền phân 
cấp và ủy quyền cấp giấy phép xây dựng cho sở xây dựng, ban quản lý khu 
công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, UBND cấp 
huyện. 

5. Giấy phép xây dựng có thời hạn. Việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn 
phải phù hợp với mục đích sử dụng đất được ghi nhận trên giấy chứng 
nhận. Đây là điều kiện được làm rõ hơn trong Luật xây dựng sửa đổi, bổ 
sung năm 2020 so với luật cũ. 

Theo đó, việc hỗ trợ phá dỡ công trình xây dựng có thời hạn được thực hiện 
theo Luật đất đai. Đất đã có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện 
thì không được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. 

Sau ba năm kể từ ngày UBND cấp huyện công bố kế hoạch sử dụng đất 
hằng năm mà vẫn chưa thu hồi, cơ quan có thẩm quyền không điều chỉnh, 
hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất thì người sử dụng đất có quyền yêu cầu cơ 
quan thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. 

Nguồn: https://nhadat.tuoitre.vn/nha-o-rieng-le-nao-duoc-mien-giay-phep-
xay-dung-tu-nam-2021-20210105220458097.htm 

 

 



8. Nhiều quy định chi tiết hơn về điều kiện kinh doanh 
chứng khoán phái sinh 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán 
phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (Nghị định 158) với 
nhiều quy định chi tiết và chặt chẽ hơn. 

Nhiều quy định chi tiết hơn về điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. 
Ảnh minh họa: Mạnh Tú - TTXVN 

Theo đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trên cơ sở các quy định 
trong Luật Chứng khoán 2019 về các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, 
cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, 
các quy định về mô hình và điều kiện kinh doanh, cung cấp dịch vụ bù trừ, 
thanh toán chứng khoán phái sinh tại Nghị định số 42/2015/NĐ-CP, nghị 
định mới giữ nguyên các điều kiện cơ bản đối với các nghiệp vụ kinh 
doanh, cung cấp dịch vụ bù trừ thanh toán.  

Hay nói cách khác, các điều kiện về vốn, yêu cầu lợi nhuận, báo cáo tài 
chính, điều kiện về nhân sự, an toàn tài chính… đối với các tổ chức kinh 
doanh, cung cấp dịch vụ phái sinh vẫn giữ nguyên như quy định hiện hành. 
Tuy nhiên, nhiều quy định chi tiết hơn, chặt chẽ hơn đã được bổ sung 
trong Nghị định 158/2020/NĐ-CP.  

Cụ thể, về điều kiện được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh chứng khoán phái sinh quy định tại Điều 4, Nghị định 158 nêu rõ, 



công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chỉ được 
thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh sau khi được Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng 
khoán phái sinh.  

Công ty chứng khoán được thực hiện một hoặc một số hoặc toàn bộ hoạt 
động kinh doanh chứng khoán phái sinh bao gồm: môi giới chứng khoán 
phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh, tư vấn đầu tư chứng khoán 
phái sinh. Trong khi đó, công ty quản lý quỹ chỉ được thực hiện hoạt động 
tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.  

Khoản 2, Điều 4 quy định, để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh chứng khoán phái sinh, bên cạnh việc được cấp phép đầy đủ các 
nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, công ty chứng khoán còn phải đáp 
ứng các điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu.  

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho hay, đối với hoạt động môi giới chứng 
khoán phái sinh, công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ, có vốn chủ sở 
hữu tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên. Đối với hoạt động tự doanh chứng 
khoán phái sinh, công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ, có vốn chủ sở 
hữu tối thiểu từ 600 tỷ đồng trở lên. Đối với hoạt động tư vấn đầu tư chứng 
khoán phái sinh, công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ, có vốn chủ sở 
hữu tối thiểu từ 250 tỷ đồng trở lên.  

Trong trường hợp đăng ký kinh doanh cả hoạt động môi giới chứng khoán 
phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh và tư vấn đầu tư chứng khoán 
phái sinh, công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối 
thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên.  

Bên cạnh đó, các công ty chứng khoán còn phải đáp ứng yêu cầu về kiểm 
soát nội bộ, quản trị rủi ro cho hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy 
định của pháp luật về hoạt động của công ty chứng khoán; đáp ứng điều 
kiện về nhân sự; có tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 
tháng gần nhất; thực hiện trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy 
định của pháp luật.  

Ngoài ra, các công ty chứng khoán không có lỗ trong 2 năm gần nhất; ý 
kiến của tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại báo cáo tài chính của năm 
tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần 
nhất đã được soát xét phải là chấp nhận toàn phần; không đang trong quá 
trình tổ chức lại, giải thể, phá sản; không đang trong tình trạng đình chỉ 
hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm 
quyền.  



Còn đối với công ty quản lý quỹ, Nghị định 158 quy định, để được cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh thì cần có vốn 
điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 25 tỷ đồng trở lên; đủ tiêu chuẩn về 
nhân sự và đáp ứng được một số quy định khác tại Nghị định này.  
Nghị định 158 cũng nhằm tăng năng lực đối với tổ chức cấp dịch vụ thanh 
toán, bù trừ phái sinh. Tại Điều 9, Nghị định 158 quy định, công ty chứng 
khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được 
cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh sau 
khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện cung cấp dịch vụ.  

Cụ thể hơn, công ty chứng khoán được thực hiện bù trừ, thanh toán giao 
dịch chứng khoán phái sinh của mình, khách hàng của mình và cung cấp 
dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho thành viên 
không bù trừ và khách hàng của thành viên không bù trừ đó.Ngân hàng 
thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được thực hiện bù trừ, 
thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho chính ngân hàng thương 
mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó.  

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù 
trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với công ty chứng 
khoán bao gồm: Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký 
chứng khoán; được phép hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh.  

Đồng thời, các công ty chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện về vốn 
điều lệ, vốn chủ sở hữu như sau: Đối với thành viên bù trừ trực tiếp thì 
phải có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 900 tỷ đồng trở lên; đối 
với thành viên bù trừ chung phải có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối 
thiểu từ 1.200 tỷ đồng trở lên.  

Cùng đó, các công ty chứng khoán muốn cung cấp dịch vụ thanh toán, bù 
trừ phái sinh phải có tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 260% liên tục trong 12 
tháng gần nhất; hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính năm 
gần nhất không quá 05 lần; thực hiện trích lập đầy đủ các khoản dự phòng 
theo quy định của pháp luật; và không có lỗ trong 2 năm gần nhất; ý kiến 
của tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại báo cáo tài chính của năm tài 
chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất 
đã được soát xét phải là chấp nhận toàn phần.  

Ngoài ra, công ty chứng khoán còn phải đáp ứng yêu cầu về kiểm soát nội 
bộ, quản trị rủi ro theo quy định của pháp luật về hoạt động của công ty 
chứng khoán; không đang trong quá trình tổ chức lại, giải thể, phá sản; 



không đang trong tình trạng đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo 
quyết định của cơ quan có thẩm quyền.  

Đối với các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, điều 
kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, 
thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh bao gồm:đáp ứng quy định về 
cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định 
của pháp luật về các tổ chức tín dụng.  

Bên cạnh đó, có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 5.000 tỷ đồng 
trở lên đối với ngân hàng thương mại, vốn được cấp từ 1.000 tỷ đồng trở 
lên đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài; đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối 
thiểu theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng trong vòng 12 tháng 
gần nhất và một số quy định khác tại Nghị định này./. 

Nguồn: https://bnews.vn/nhieu-quy-dinh-chi-tiet-hon-ve-dieu-kien-kinh-
doanh-chung-khoan-phai-sinh/183032.html 

 

9. Năng lực cạnh tranh từ sự quyết tâm 
Muốn có năng lực cạnh tranh đó phải bắt đầu từ con người, từ sự dám 
làm, làm quyết liệt và quyết tâm đổi mới và phát triển. 

Những ngày đầu năm mới 2021, người dân nức lòng về những quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ khởi công đầu tư sân bay Long Thành, đường 
cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, cầu Rào ở Hải Phòng..., giải quyết những nút 
thắt "cổ chai" về kết cấu hạ tầng để kinh tế tăng trưởng.  

Đây là tín hiệu đáng mừng vì dự án sân bay Long Thành đã được bàn thảo 
từ 20 năm nay, bản thân Thủ tướng thời gian qua đã nhiều lần đi đến tận nơi 
và nhiều lần đốc thúc, tháo gỡ các vướng mắc và nay Thủ tướng đã đích 
thân về Long Thành khởi công công trình. 

Hi vọng đây là tấm gương tốt để lãnh đạo các bộ, ngành, các cấp noi theo, 
lãnh nhận trách nhiệm cá nhân trong những quyết định khó khăn về đầu tư, 
tháo gỡ các vướng mắc và tìm cách để các dự án đẩy đúng tiến độ, nhanh 
hơn để phát triển, tránh tình trạng rất nhiều dự án bị "treo" thời gian dài do 
thiếu sự quyết tâm của lãnh đạo.  

Việc hoàn tất đúng tiến độ các dự án lớn chính là một trong những yếu tố 
quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 

Chúng ta đang sống trong nền kinh tế số hóa, chạy đua về tốc độ, con cá nhanh 
sẽ cướp phần ăn của con cá chậm, trâu chậm uống nước đục. Quyết định của 
lãnh đạo do các cấp tham mưu chuẩn bị, những quyết định về đầu tư là những 



quyết định phức tạp, khó khăn vì liên quan đến số vốn lớn, giải phóng mặt bằng, 
tác động môi trường và chứng minh hiệu quả kinh tế - xã hội.  

Vì vậy, mỗi cấp tham mưu cũng cần xác định rõ người đứng đầu chịu trách 
nhiệm cá nhân về phương án đề xuất, tránh hiện tượng lẩn tránh trách nhiệm. 

Theo báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2019 của Diễn đàn Kinh tế thế 
giới (WEF), Việt Nam đã có sự cải thiện tích cực nhất (tăng 10 bậc) xếp thứ 
69 trong 141 nền kinh tế được đánh giá về năng lực cạnh tranh năm 2019. 
Đây là một sự ghi nhận quốc tế tích cực đối với Việt Nam, phản ánh hiệu 
quả và tính năng động trong điều hành của Chính phủ. 

Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu đánh giá và xếp hạng thông qua 103 
chỉ số chi tiết thuộc 12 nhóm (trụ cột) vấn đề, gồm: thể chế, cơ sở hạ tầng, 
ứng dụng công nghệ thông tin, ổn định kinh tế vĩ mô, y tế, kỹ năng, thị 
trường hàng hóa, thị trường lao động, thị trường tài chính, quy mô thị 
trường, mức độ phức hợp trong kinh doanh và năng lực đổi mới, sáng tạo.  

Năng lực cạnh tranh của nước ta phụ thuộc vào chất lượng và hiệu quả của 
thể chế nhà nước, kết cấu hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực, trong đó 
thể chế có vai trò quyết định.  

Về thể chế, Việt Nam được tăng 5 bậc từ xếp thứ 94 năm 2018 lên vị trí 89 
năm 2019. Thể chế là nhân tố mấu chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh 
của nền kinh tế. Mặc dù có cải thiện nhưng vị trí 89 là quá thấp, cần và có 
thể được nâng hạng mạnh mẽ hơn nữa. 

Chính phủ đã có nghị quyết 02 ngày 1-1-2020 đặt mục tiêu nâng chỉ số năng 
lực cạnh tranh của WEF lên 5 bậc. Chính phủ cũng quyết định cắt giảm hàng 
ngàn giấy phép con để giảm chi phí về thời gian và tiền bạc của doanh 
nghiệp.  

Ngày 3-6-2020, Chính phủ đã phê duyệt và ban hành Chương trình chuyển 
đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với ba trụ cột 
chính gồm: xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đây là 
kim chỉ nam cho các định hướng phát triển, thực hiện trong thời gian tới. 

Chuyển đổi sang kinh tế số, áp dụng chính phủ điện tử, ngân hàng điện tử, 
thu thuế qua mạng... sẽ xây dựng xã hội số hóa, công khai minh bạch và 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp và sản phẩm, dịch vụ của nước ta.  

Muốn có năng lực cạnh tranh đó phải bắt đầu từ con người, từ sự dám làm, 
làm quyết liệt và quyết tâm đổi mới và phát triển. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/nang-luc-canh-tranh-tu-su-quyet-tam-
20210106074054417.htm 



10. Những chính sách tác động lớn đến ngành ô tô áp 
dụng từ 2021 
Ô tô bắt đầu chịu sự điều chỉnh của nhiều chính sách mới như lệ phí 
trước bạ, thuế nhập khẩu, tiêu chuẩn khí thải... 

 

Ô tô bắt đầu chịu sự điều chỉnh của nhiều chính sách mới. 

Kể từ ngày 1/1/2021, nhiều chính sách đáng chú ý liên quan đến mặt 
hàng xe ô tô và việc lưu hành loại phương tiện giao thông này sẽ bắt 
đầu có hiệu lực áp dụng. 

DỪNG HỖ TRỢ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Ô TÔ LẮP RÁP TRONG NƯỚC 

Ngày 28/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70 theo đó hỗ trợ 50% 
lệ phí trước bạ đối với các loại ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Chính 
sách này có hiệu lực áp dụng cho đến hết ngày 31/12/2020. 

Mới đây, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và 
có tác động tiêu cực đến nền kinh tế và xã hội nói chung và ngành ô tô nói 
riêng, Bộ Tài chính đã kiến nghị Chính phủ gia hạn chính sách hỗ trợ đối 
với nhiều ngành nghề, dịch vụ và hàng hoá. 

Tuy nhiên, riêng mặt hàng ô tô, Bộ Tài chính cho rằng chính sách hỗ trợ lệ 
phí trước bạ chỉ là giải pháp ngắn hạn, đồng thời nhiều cơ quan, doanh 
nghiệp nhập khẩu ô tô cũng "kêu ca" bất công nên sẽ không tiếp tục gia 
hạn. 



Do đó, kể từ đầu năm mới 2021, người tiêu dùng mua xe ô tô lắp ráp trong 
nước sẽ phải chi toàn bộ lệ phí trước bạ theo quy định, khoảng từ 10-12% 
tuỳ từng địa phương. 

Mặc dù vậy, nhằm hỗ trợ khách hàng, một số hãng xe cũng đã tự "bỏ tiền 
túi" để tiếp tục hỗ trợ lệ phí trước bạ. Đáng chú ý nhất là hãng xe trong 
nước VinFast khi mới đây đã công bố gia hạn chính sách trước bạ 0 đồng 
với xe Lux A2.0 và Lux SA2.0 cho đến hết ngày 28/2/2021. 

GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU Ô TÔ TỪ CHÂU ÂU 

Từ ngày 1/1/2021, thuế suất thuế nhập khẩu đối với nhiều loại ô tô nhập 
khẩu nguyên chiếc từ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu 
giảm đáng kể. 

Cụ thể, theo biểu thuế ban hành kèm theo Nghị định 111/2020/NĐ-CP của 
Chính phủ, các dòng xe xuất xứ từ châu Âu hiện đang áp dụng mức thuế 
suất thuế nhập khẩu 70,9% sẽ giảm xuống còn 63,8% từ ngày 1/1/2021. 
Các dòng xe có thuế suất hiện hành 70,2% sẽ giảm xuống còn 62,4%. Một 
số dòng xe đang chịu mức thuế suất thuế nhập khẩu 67,2% sẽ giảm xuống 
còn 60,5%. 

Việc giảm thuế nhập khẩu ô tô từ châu Âu nằm trong lộ trình cắt giảm thuế 
quan để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên 
minh châu Âu (EVFTA) giai đoạn 2020 – 2022. Theo hiệp định EVFTA, 
việc giảm thuế nhập khẩu áp dụng với xe có xuất xứ từ lãnh thổ thành viên 
EU, Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Công quốc Andorra và 
Cộng hoà San Marino. 

Các mức giảm thuế nhập khẩu kể trên được xem là khá cao. Tuy nhiên, 
theo đánh giá của các chuyên gia và bản thân các nhà nhập khẩu, giá bán 
lẻ ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ châu Âu sẽ không giảm như kỳ vọng. Lý 
do cơ bản là hiện nay, ô tô nhập khẩu đang chịu cách tính thuế tiêu thụ đặc 
biệt trên GIÁ BÁN khiến cho các chí phí của doanh nghiệp tăng cao. 

ÁP DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG TRONG SÁT HẠCH GIẤY PHÉP LÁI 
XE 

Theo Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, kể từ 
ngày 1/1/2021, tất cả trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe phải sử dụng 
phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông thực tế trong công tác đào 
tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô. 

Đây là một nội dung bắt buộc nhằm giúp các học viên nâng cao khả năng 
phán đoán và phản xạ trước các tình huống giao thông thực tế, qua đó góp 
phần đảm bảo an toàn giao thông. 



Hệ thống thiết bị và phần mềm mô phòng gồm: Hệ thống máy tính, phần 
mềm mô phỏng và cabin học lái ô tô sẽ được sử dụng cả trong đào tạo và 
sát hạch. 

Theo quy định, nếu đạt tất cả nội dung thi bao gồm: Lý thuyết; phần mềm 
mô phỏng các tình huống giao thông; lái xe trong xa hình; lái xe trên 
đường, học viên sẽ được công nhận trúng tuyển và cấp giấy phép lái xe ô 
tô. 

NÂNG TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI VỚI Ô TÔ CŨ 

Kể từ ngày 1/1/2021, tất cả xe ô tô được sản xuất trong giai đoạn từ năm 
1999 đến năm 2008 bắt đầu phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 2. 

Việc áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới được thực hiệu theo chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ tại Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 quy 
định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông 
và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu. 

Theo TCVN 6438:2018, tiêu chuẩn khí thải mức 2 được quy định rõ giới 
hạn lớn nhất cho phép đối với xe ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức là 3,5% 
(thể tích) chất CO, 800 HC (ppm thể tích); giới hạn lớn nhất đối với xe lắp 
động cơ do cháy nén là 60% HSU giới hạn độ khói. 

XE Ô TÔ DƯỚI 10 CHỖ KHÔNG PHẢI LẮP BÌNH CHỮA CHÁY 

Theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của 
Chính phủ hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy, kể từ ngày 
10/1/2021, các loại xe ô tô chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên tiếp tục phải 
thực hiện trang bị bình chữa cháy. 

Trong khi đó, các loại xe chở người dưới 10 chỗ ngồi không còn phải lắp 
bình chữa cháy mini trong xe. 

Trước đó, ngày 26/10/2015, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 
57/2015/TT-BCA trong đó quy định kể từ ngày 6/1/2016, các loại xe ô tô từ 
4-9 chỗ ngồi phải trang bị 1 bình bột chữa cháy loại dưới 4kg hoặc bình bọt 
chữa cháy loại dưới 5 lít hay bình nước với chất phụ gia chữa cháy dưới 5 
lít hoặc bình khí CO2 chữa cháy loại dưới 4kg. 

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định việc bắt buộc lắp bình chữa cháy 
trong xe dưới 10 chỗ ngồi là không cần thiết và gây bất tiện với người tiêu 
dùng trong quá trình sử dụng. 

Nguồn: https://vneconomy.vn/nhung-chinh-sach-tac-dong-lon-den-nganh-o-
to-ap-dung-tu-2021-20210106133600127.htm 

 



11. Lại chuyện "hành" doanh nghiệp 
Chờ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có nghĩa là doanh 
nghiệp đã hoàn tất các thủ tục thuê đất. Vậy một tấm giấy chứng nhận, 
có gì là khó ? Cùng lắm thì chỉ mất vài ngày là xong. Tại sao lại mất đến 
chừng ấy thời gian?  

 

Thủ tục hành chính vẫn là rào cản lớn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài. 

Chúng ta đang “lót ổ” để đón “đại bàng”. Đó là cách nói nôm na về việc tạo 
mọi điều kiện thuận lợi để đón những nhà đầu tư lớn rót vốn vào nước ta. 
Theo Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, thì trong 
mấy năm qua, đã có 3.893/6.191 thủ tục, điều kiện kinh doanh được bãi bỏ; 
6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành được cắt giảm. 
Đó quả là một cố gắng không nhỏ của Chính phủ trong việc đơn giản hóa thủ 
tục đầu tư, một bước tiến lớn trong cải cách hành chính. Và tới đây, ít nhất 
20% quy định và 20% chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh 
cho người dân và doanh nghiệp sẽ được Chính phủ cắt giảm. 

Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư vẫn còn gặp không ít rào cản, hay nói khác đi 
là còn bị “hành” bởi những quy định, như Aeon MaII, một “đại bàng” đến từ 
Nhật Bản, nhưng phải đợi đúng 1 năm mới nhận được Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất. Một “đại bàng” khác, cũng của Nhật Bản, là Nipro, cũng 



phải đợi đúng một năm mới nhận được Giấy đăng ký đầu tư. Và còn không ít 
các nhà đầu tư nữa, cũng bị “hành” bởi những quy định… 

Thật không thể nào tin được. Đối với một doanh nghiệp, thì thời gian luôn 
luôn là tiền bạc. Một năm chờ đợi, tức là 365 ngày ngồi không chỉ để chờ đợi 
một tờ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng vẫn phải chờ, vì chưa có 
được tờ giấy đó thì chưa thể nhấc tay nhấc chân làm bất cứ việc gì. Trong 
365 ngày đó, không biết là bao nhiêu là thời cơ, là cơ hội đã trôi qua, đồng 
nghĩa với không biết bao nhiêu là tiền bạc đã một đi không trở lại. Nếu không 
mất thời gian đó, thì có khi nhà máy đã xây dựng xong và bắt tay vào sản 
xuất. 

Chờ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có nghĩa là doanh 
nghiệp đã hoàn tất các thủ tục thuê đất. Vậy một tấm giấy chứng nhận, có gì 
là khó ? cùng lắm thì chỉ mất vài ngày là xong. Tại sao lại mất đến chừng ấy 
thời gian ? Trả lời câu hỏi này không khó. Từ lâu, những điều kiện, quy định 
và các “giấy phép con” đã trở thành những công cụ làm giầu của một số 
ngành chức năng. Muốn giầu thì phải “ngâm”, phải “hành”, buộc doanh 
nghiệp phải “bôi trơn”. Ai không chịu “bôi trơn” thì cứ việc ngồi chờ. Chỉ đơn 
giản vậy. 

Ở nước ngoài, đã có chuyện một doanh nhân lên một chuyến tàu hỏa sau khi 
đọc thông báo là X giờ, tàu sẽ đến đích. Với thời gian đó, ông sẽ kịp gặp đối 
tác theo hẹn để thương thảo, ký một hợp đồng lớn. Nhưng kết quả là tàu đến 
chậm mất 1 giờ. Đối tác của ông không chờ được, đã đến một thành phố 
khác. Hợp đồng bị vỡ. Thấy vậy, doanh nhân nọ đã kiện nhà tàu, yêu cầu bồi 
thường thiệt hại. Và kết quả là ông đã thắng kiện. Nhà tàu phải bồi thường 
toàn bộ thiệt hại vì vỡ hợp đồng cho ông. 

Biết bao giờ những doanh nghiệp như Aeon MaII có thể khởi kiện cơ quan 
chức năng của ta vì đã kéo dài thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, gây thiệt hại cho họ ?  

Nguồn: https://doanhnghiephoinhap.vn/lai-chuyen-hanh-doanh-nghiep.html 

 

12. OTT không phép nhởn nhơ kiếm bộn tiền: Hãy nói 
không với cái sai! 
Các doanh nghiệp OTT Việt đang đứng trước một cuộc chơi không 
cân sức. Trong khi người dùng Việt đối diện những nguy cơ về thông 
tin độc, xấu. 

Hàng nghìn tỷ đồng đang nuôi dưỡng hoạt động phi pháp 



Với tỷ lệ dân số trẻ, tỷ lệ người dùng internet lên đến 70% với phần lớn sở 
hữu smartphone, Việt Nam được xem là một thị trường đầy hấp dẫn cho 
các nền tảng OTT xuyên biên giới (Over The Top Televison - giải pháp 
cung cấp nội dung cho người sử dụng dựa trên nền tảng internet). 

Các kênh OTT không phép đang kiếm tiền tại Việt Nam như thế nào? 

Giữa năm ngoái, thống kê của App Annie cho thấy, chỉ tính riêng trên điện 
thoại dùng hệ điều hành Android, Netflix hiện đang có 1,6 triệu người dùng 
dịch vụ tại Việt Nam. Trong khi đó, theo thông tin từ đại diện của nền tảng 
này, cộng đồng Netflix chỉ có 150.000 thành viên.  

Cũng theo thống kê, WeTV có hơn 630.000 người dùng, iQiYi có hơn 
445.000 người dùng. Song đây chỉ là các con số thống kê trên điện thoại 
Android, trong khi các dịch vụ nêu trên được dùng chủ yếu trên tivi thông 
minh, nghĩa là số người dùng tại Việt Nam thực tế của các dịch vụ nêu trên 
có thể lớn hơn rất nhiều. 

Cũng theo App Annie, các dịch vụ này đều có lượng người dùng gia tăng 
gần như đột biến kể từ thời điểm dịch bệnh COVID-19 hoành hành tại Việt 
Nam. Chẳng hạn, Netflix có lượng smartphone Android cài đặt lên đến 3,5 
triệu vào tháng 4/2020 - thời điểm giãn cách xã hội tại Việt Nam.  

Hàng nghìn tỷ đồng đang nuôi dưỡng các OTT không phép 

Thống kê sơ bộ từ Bộ Thông tin Truyền thông, hàng nghìn tỷ đồng tiền 
thuê bao đã chảy về túi của những kênh OTT không phép như NetFlix, 
iQiYi, WeTV…  

Chưa kể, các ứng dụng OTT xuyên biên giới không phép này còn tiếp tục 
mở rộng nguồn thu bằng việc thu hút quảng cáo của chính các nhãn hàng 
Việt. Thông thường, một nhãn hàng sẽ ký hợp đồng sẽ chuyển video 
quảng cáo cho đại lý, sau đó đăng tải video lên website, ứng dụng mà họ 
hợp tác. Trong đó ưu tiên các kênh giá rẻ - thường là không phép để 
nhanh chóng đạt số lượng views đã cam kết với nhãn hàng. Không chỉ 
xuất hiện trên các kênh không phép, quảng cáo của các nhãn hàng thậm 
chí còn xuất hiện ngay bên cạnh những quảng cáo cờ bạc, cá độ xuyên 
biên giới.  

Theo báo cáo của Appota, gần 1/2 số doanh nghiệp tại Việt Nam đã tăng 
đầu tư vào quảng cáo trên di động nâng tổng mức chi tiêu lên khoảng 210 
triệu USD trong năm 2020 và dự báo tiếp tục tăng thêm gần 20 triệu USD 
trong năm sau. Doanh nghiệp và thị trường Việt Nam đang trở thành mục 
tiêu hút tiền của các "khủng long" OTT xuyên biên giới. Điều này tiềm ẩn 
hàng loạt nguy cơ cho nền kinh tế.  



 

Ảnh chụp màn hình quảng cáo trên ứng dụng IQIYI của Trung Quốc 

"Việc các đơn vị quảng cáo, các thương hiệu trong nước trả tiền cho các 
OTT lậu dẫn đến 2 cái nguy hiểm. Thứ nhất là OTT lậu có nguồn thu để 
tiếp tục phát triển, cạnh tranh với OTT trong nước. Và hai là trả tiền cho 
OTT lậu thì cũng là tiếp tục tiếp tay cho việc truyền bá các nội dung không 
bản quyền, không được kiểm duyệt tốt và chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu 



cực đến các thương hiệu", ông Lê Trọng Đức – Giám đốc FPT Play cho 
biết.  

OTT Việt trước nguy cơ thua ngay trên sân nhà  

Trước sự bành trướng ngày một lớn của những OTT không phép, những 
doanh nghiệp OTT Việt đang đứng trước nguy cơ thua ngay trên chính sân 
nhà của mình.  

 

Các OTT nội chấp hành mọi quy định của pháp luật ngày càng kém cạnh 
tranh trước những OTT xuyên biên giới không phép (Ảnh minh họa) 

Tháng 9/2020, Hiệp hội Truyền hình thu phí (VNPayTV) đã gửi đơn cầu 
cứu Thủ tướng nhằm kiểm soát sự phát triển của dịch vụ OTT xuyên biên 
giới. Theo VNPayTV, dịch vụ truyền hình OTT nói chung thực chất là các 
video nội dung chương trình truyền hình. Hiện nay hầu như tất cả các đài 
truyền hình và các đơn vị truyền hình trả tiền, đơn vị viễn thông trong nước 
đều có ứng dụng truyền hình OTT này và đã được sự quản lý nội dung 
theo Luật Báo chí, Luật Điện ảnh. Tuy nhiên, dịch vụ truyền hình OTT 
xuyên biên giới của các đơn vị nước ngoài hoạt động tại Việt Nam như 
Netflix, WeTV, iFlix, Amazon TV… lại chưa được quản lý về nội dung như 
các OTT trong nước .  

"Hiệp hội Truyền hình thu phí (VNPayTV) gửi đơn cầu cứu Thủ tướng 
nhằm kiểm soát sự phát triển của dịch vụ OTT xuyên biên giới" 

Các doanh nghiệp truyền hình trong nước hiện đang gặp phải khó khăn rất 
lớn từ các OTT xuyên biên giới. OTT xuyên biên giới vừa có thế mạnh về 
công nghệ lại vừa giàu tiềm lực tài chính cũng như nội dung. Tuy nhiên, 
điều đáng quan tâm hơn cả là các OTT xuyên biên giới hiện nay lại phải 



không tuân thủ các các quy định pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này 
như giấy phép, đóng thuế, phí và kiểm duyệt nội dung, trong khi các doanh 
nghiệp trong nước thì chấp hành rất nghiêm chỉnh. 

Vừa yếu về nội dung, tiềm năng tài chính lại vừa phải tuân thủ các cơ chế 
chặt chẽ, dẫn đến sức cạnh tranh của các truyền hình OTT Việt Nam "yếu" 
đi rất nhiều.  

"Cái quan trọng là truyền hình trong nước thì phải chấp hành nhiều quy 
định về thuế phí, nghĩa vụ ngân sách với nhà nước... Trong khi các OTT 
xuyên biên giới thì vừa không bị kiểm duyệt nội dung lại không chịu nghĩa 
vụ thuế nên họ bán giá rẻ và người xem bị thu hút.  

Nếu như năm 2016 thị phần của họ là 10% thì nay đã là 50% thậm chí hơn 
50% ở một số địa bàn đô thị", ông Lê Đình Cường - Phó Chủ tịch kiêm 
Tổng thư ký Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam cho biết.  

Siết OTT xuyên biên giới  

 

Hiện rất nhiều các quốc gia đã siết chặt hoạt động của các OTT xuyên biên giới 

Theo ông Lê Đình Cường, Nhà nước cần phải tạo hành lang pháp lý bình 
đẳng giữa dịch vụ trong nước và ngoài nước trong lĩnh vực OTT. Ông 
Cường đề nghị phải sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 



của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ 
phát thanh, truyền hình.  

Cụ thể, các đơn vị nước ngoài cung cấp dịch vụ OTT xuyên biên giới cũng 
cần thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký để được cấp phép hoạt động 
theo quy định của pháp luật Việt Nam.  

Về nội dung, phải được biên tập, biên dịch và chịu cơ chế kiểm duyệt chặt 
chẽ của các cơ quan chức năng, bảo đảm không để xảy ra sai sót; tránh 
những thủ đoạn lợi dụng các dịch vụ xuyên biên giới để truyền bá thông tin 
sai lệch, xuyên tạc lịch sử, văn hóa của Việt Nam. Ngoài ra, cũng cần áp 
dụng đầy đủ các quy định của pháp luật về thuế tương tự như các doanh 
nghiệp trong nước. Hành lang pháp lý cần đóng vai trò điều tiết, tạo môi 
trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng cho các doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ OTT truyền hình, đồng thời, là căn cứ để kiên quyết xử lý những 
doanh nghiệp khi để xảy ra sai phạm.  

Việc cơ quan quản lý nhiều quốc gia siết chặt quản lý các OTT xuyên biên 
giới không phải là một câu chuyện mới mẻ.  

Ngày 11/11/2020, các cơ quan chức năng Ấn Độ đã bắt đầu áp dụng các 
biện pháp quản lý ứng dụng cung cấp dịch vụ trực tuyến như Netflix, 
Amazon Prime và các nền tảng OTT khác. Theo đó, các ứng dụng trên sẽ 
được đặt dưới sự quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Ấn Độ.  

Trước đó tại Indonesia, năm 2019, chính phủ nước này đã buộc các dịch 
vụ OTT xuyên biên giới như Amazon, Google, Netflix, Spotify phải đóng 
10% thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh số. Còn Singapore đã áp 7% thuế 
đối với Netflix, Spotify và Amazon Prime; đồng thời, để đủ điều kiện kinh 
doanh, Netflix phải bắt tay với nhà mạng lớn nhất nước này là Singtel. Thái 
Lan cũng đưa các dịch vụ OTT vào khung quản lý dạng cấp phép để đánh 
thuế theo cơ chế thuế của chính phủ.  

Hãy nói không với cái sai!  

Theo các chuyên gia công nghệ, trên internet, việc lựa chọn hiển thị hay 
không hiển thị quảng cáo của mình ở đâu là hoàn toàn có thể thực hiện 
được. Tuy nhiên, việc giá thành rẻ vẫn là lý do cho nhiều đại lý, agency 
đẩy thương hiệu của khách hàng lên các kênh không phép, nội dung độc 
hại một cách bất chấp.  

"Với các agency, đầu tiên họ cần doanh số, họ cần sống đã, họ cần phát 
triển cho nên họ không quan tâm đến trung hạn và dài hạn, họ không quan 
tâm đến vấn đề uy tín. Trong khi với các nhãn hàng, ngoài giá rẻ, họ còn 
đưa ra nhiều yêu cầu quá khắt khe và vô lý đối với các agency. Điều này 



dẫn đến agency phải lựa chọn nhiều cách (trong đó có việc tìm đến các 
OTT không phép) để hoàn thành yêu cầu khách hàng", ông Lê Viết Hải 
Sơn – Phó TGĐ Tập đoàn Novaon cho biết.  

 

Dòng tiền trong nước cứ chảy vào các OTT ngoại không phép không chỉ 
đơn giản là thất thoát thuế, tác động tiêu cực đến thị trường nội dung số 

mà còn là nhiều nguy cơ về văn hoá và chủ quyền biên giới quốc gia (Ảnh: 
clearcode) 

Tuy nhiên theo Chủ tịch Tập đoàn truyền thông Lê - Lê Quốc Vinh, cách 
làm nói trên sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của các agency cũng như 
nhãn hàng trong dài hạn.  

"Tôi cho rằng, tính chính trực là quan trọng nhất nếu như thương hiệu đó 
muốn xây dựng uy tín dài hạn. Về khía cạnh nào đó của một doanh nghiệp 
hoạt động tại Việt Nam mà lại giúp cho các doanh nghiệp khác trốn thuế thì 
đấy là một hành vi bất minh và chúng ta cũng cũng phải lên án những cái 
hành vi như vậy", ông Vinh cho biết.  

Tính chính trực là quan trọng nhất nếu như thương hiệu đó muốn xây 
dựng uy tín dài hạn 



Trong khi đó, theo Phó Cục trưởng Cục PTTH & TTĐT, Bộ Thông tin & 
Truyền thông – Lê Quang Tự do thì cả những người cung cấp dịch vụ 
quảng cáo cũng như người mua quảng cáo phải có trách nhiệm làm sao 
để quảng cáo của mình không được gắn vào những nơi mà không phù 
hợp với quy định pháp luật Việt Nam. 

Trước khi những quy định về hành lang pháp lý mới được áp dụng, các 
chuyên gia cho rằng trách nhiệm quốc gia của các doanh nghiệp sẽ là yếu 
tố mang tính quyết định bởi nếu dòng tiền trong nước cứ chảy vào các 
OTT ngoại không phép không chỉ đơn giản là thất thoát thuế, tác động tiêu 
cực đến thị trường nội dung số mà còn là nhiều nguy cơ về văn hoá và chủ 
quyền biên giới quốc gia. 

Nguồn: https://vtv.vn/tai-chinh/ott-khong-phep-nhon-nho-kiem-bon-tien-hay-
noi-khong-voi-cai-sai-20210106063438522.htm 

 

13. “Phủ sóng” dịch vụ công trực tuyến: Vắng bóng 
khách hàng tại kho bạc những ngày cuối năm  
 “Ngoại trừ những ngày thực hiện đối chiếu số liệu còn có người ra, 
người vào, còn hầu như cả ngày không có khách hàng nào đến giao 
dịch tại kho bạc. Chưa có năm nào những ngày quyết toán lại buồn 
như năm 2020”. Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Tài chính về không 
khí khóa sổ quyết toán cuối năm, nhiều cán bộ Kho bạc Nhà nước 
(KBNN) địa phương cho biết, tuy không khí có "buồn hơn" các năm 
trước nhưng lại là niềm vui cho khách hàng và cán bộ KBNN khi dịch 
vụ công trực tuyến (DVCTT) được áp dụng đã mang lại rất nhiều 
thuận lợi và lợi ích cho khách hàng. 

KBNN Sơn La: “Cả ngày không có khách hàng đến giao dịch” 

Chia sẻ không khí những ngày khóa sổ quyết toán cuối năm, ông Đặng 
Hồng Quang - Giám đốc KBNN Sơn La cho biết, từ ngày KBNN triển khai 
(DVCTT), ngoại trừ những ngày thực hiện đối chiếu số liệu còn có người 
ra, người vào, còn hầu như cả ngày không có khách hàng đến giao dịch, 
khác hẳn với cảnh tượng khách hàng xếp hàng dài chờ giao dịch như 
trước đây. 

Mặc dù không khí khóa sổ tại KBNN Sơn La “buồn hơn” mọi năm, do 
không có khách hàng đến giao dịch, nhưng công việc của đội ngũ cán bộ ở 
đây vẫn diễn ra bình thường. 

Tuy không khí có "buồn hơn" các năm trước nhưng lại là niềm vui cho 
khách hàng và cán bộ KBNN. Theo đó, nằm giúp các đơn vị sử dụng ngân 



sách không phải mang chứng từ trực tiếp đến giao dịch tại kho bạc, KBNN 
Sơn La đã “phủ sóng” DVCTT đến tất cả các huyện trên địa bàn. Do đó, tại 
trụ sở các đơn vị KBNN trên địa bàn đều vắng khách hàng đến giao dịch, 
chỉ có các cán bộ kho bạc thực hiện kiểm soát thanh toán các chứng từ 
trên hệ thống DVCTT do các đơn vị sử dụng ngân sách gửi đến. 

 

Chứng kiến không khí làm việc tại KBNN Sơn La có thể thấy, mặc dù 
không khí khóa sổ tại KBNN Sơn La “buồn hơn” mọi năm, do không có 
khách hàng đến giao dịch, nhưng công việc của đội ngũ cán bộ ở đây vẫn 
diễn ra bình thường, thậm chí phải làm thêm giờ vào buổi tối để kịp kiểm 
tra chứng từ của các đơn vị sử dụng ngân sách gửi hồ sơ lên hệ thống 
DVCTT. 

Trên thực tế, với một tỉnh miền núi như Sơn La, DVCTT đã mang lại nhiều 
lợi ích thiết thực cho các đơn vị sử dụng ngân sách tại các huyện, xã ở xa, 
đường xá đi lại khó khăn, không phải mang hồ sơ, chứng từ trực tiếp đến 
giao dịch tại kho bạc. Theo thống kê, đến hết ngày 31/12/2020, toàn Tỉnh 
đã có 1.385 đơn vị sử dụng ngân sách kết nối thành công DVCTT, đạt tỷ lệ 
100%. 

Hiện nay, các đơn vị sử dụng ngân sách có thể thực hiện các dịch vụ trực 
tuyến tại kho bạc như: Chi trả tiền lương và phụ cấp theo lương, tiền công 
lao động thường xuyên theo hợp đồng, tiền thu nhập tăng thêm, tiền 
thưởng; tiền phụ cấp và trợ cấp khác; tiền khoán, tiền học bổng cho công 



chức, viên chức, lao động hợp đồng và các khoản thanh toán cá nhân; tiền 
điện, nước và điện thoại; văn phòng phẩm, chi tiếp khách… 

Đánh giá về DVCTT, ông Trần Trọng Quỳnh - Kế toán trưởng Ban Quản lý 
dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển 
đô thị tỉnh Sơn La cho biết, từ khi tham gia DVCTT kiểm soát chi qua kho 
bạc, kế toán của đơn vị không còn phải chạy đi, chạy lại tới kho bạc để đối 
chiếu số liệu, chứng từ như trước đây. Qua đó, tiết kiệm được thời gian đi 
lại và giảm chi phí hoạt động (văn phòng phẩm, in ấn…) cho đơn vị. 

KBNN Hòa Bình: Về đích sớm 

Giống như KBNN Sơn La, tại KBNN Hòa Bình, không khí làm việc trong 
những ngày cuối năm diễn ra bình thường, các cán bộ kho bạc cũng thực 
hiện làm thêm giờ để kịp thời xử lý các hồ sơ, chứng từ của các đơn vị sử 
dụng ngân sách trên địa bàn Tỉnh gửi trên hệ thống DVCTT. 

Nhờ triển khai DVCTT, công tác khóa sổ quyết toán tại KBNN Hòa Bình đã 
không còn cảnh khách hàng đến giao dịch tại kho bạc “đông vui” như các 

năm trước. 

Chia sẻ kinh nghiệm “phủ sóng” DVCTT nhanh chóng trên địa bàn tỉnh Hòa 
Bình, ông Lê Hoài Thanh - Giám đốc KBNN Hòa Bình cho biết, Hòa Bình 
thuộc top các địa phương về đích sớm trong việc triển khai DVCTT. 

Cụ thể, đến cuối tháng 10/2020, KBNN Hòa Bình đã hoàn thành việc triển 
khai DVCTT đến tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách trong toàn Tỉnh (trừ 



khối an ninh, quốc phòng). Như vậy, KBNN Hòa Bình đã là một trong 
những địa phương về đích sớm trước thời hạn 2 tháng. 

Kết quả này có được là nhờ sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của toàn thể cán 
bộ, công chức KBNN Hòa Bình bởi vì thức tế triển khai DVCTT ban đầu 
cho thấy, nhiều đơn vị sử dụng ngân sách còn “ngại”, chưa muốn sử dụng 
loại hình dịch vụ này. Tuy nhiên, với quyết tâm đưa đến phương thức giao 
dịch mới, hiện đại, cán bộ, công chức KBNN Hòa Bình đã đẩy mạnh tuyên 
truyền, vận động các đơn vị sử dụng ngân sách tích cực tham gia sử dụng 
DVCTT. 

“Trong quá trình sử dụng DVCTT, các đơn vị sử dụng ngân sách đã thấy 
rõ được những lợi ích của DVCTT mang lại nên đã xung phong triển khai, 
có đơn vị sử dụng ngân sách không thuộc đối tượng bắt buộc triển khai 
DVCTT nhưng cũng đăng ký tham gia, chưa cần đến sự vận động, tuyên 
truyền của kho bạc”, Giám đốc Lê Hoài Thanh chia sẻ. 

Cũng theo người đứng đầu KBNN Hòa Bình, DVCTT là xu hướng tất yếu 
trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để KBNN hướng tới hình 
thành Kho bạc số trong tương lai. Bởi vì, dịch vụ này mang lại nhiều lợi ích 
cho khách hàng và kho bạc. Lợi ích thất rõ nhất là năm 2020, nhờ triển 
khai DVCTT, công tác khóa sổ quyết toán tại KBNN Hòa Bình đã không 
còn cảnh khách hàng đến giao dịch tại kho bạc “đông vui” như các năm 
trước, nhưng áp lực về tiến độ xử lý chứng từ trong ngày đối với cán bộ 
kho bạc là rất lớn. 

Trên hệ thống DVCTT cung cấp các thông tin về thời gian, quá trình tiếp 
nhận hồ sơ, kiểm soát thanh toán thông qua các trạng thái như: “KBNN từ 
chối hoặc tiếp nhận hồ sơ”; “KBNN đang xử lý hồ sơ”; “KBNN đã thanh 
toán hoặc từ chối thanh toán”... Từ đó, góp phần tăng tính minh bạch trong 
việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của KBNN, các đơn vị chủ động biết được 
tình trạng và kết quả xử lý hồ sơ thanh toán của đơn vị mình. 

Nguồn: http://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/phu-song-dich-vu-
cong-truc-tuyen-vang-bong-khach-hang-tai-kho-bac-nhung-ngay-cuoi-nam-
331137.html 

 

14. Trước 20/1, các Bộ, ngành, địa phương phải ban 
hành kế hoạch triển khai NQ02 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạocác bộ, cơ quan ngang 
bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế 
hoạch hành động, các văn bản cụ thể triển khai nhiệm vụ, giải pháp 



cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia trong năm 2021. 

 

Ngày 1/1/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp 
tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. 

Để kịp thời triển khai Nghị quyết có hiệu quả, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ 
Đức Đam chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đề 
ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2021 và Nghị quyết số 02/NQ-CP (năm 
2019, 2020), xây dựng Kế hoạch hành động, các văn bản cụ thể triển khai 
nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia trong năm 2021 (có thể lồng ghép với Kế hoạch thực 
hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2021). Trong đó, xác định rõ, đầy đủ 
các mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và phân công đơn vị chủ trì, ban 
hành trước ngày 20/1/2021, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng 
Chính phủ để theo dõi. 

* Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ chỉ ra 5 nhiệm vụ, 
giải pháp mà các bộ ngành, địa phương phải thực hiện gồm: 

1- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải 
pháp nhằm đạt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP 
(năm 2019 và 2020). Trong đó, tập trung vào các nhóm chỉ số, chỉ tiêu cụ 
thể, gồm: cấp phép xây dựng, Đăng ký tài sản, Giải quyết tranh chấp hợp 
đồng, Giải quyết phá sản doanh nghiệp, Chất lượng quản lý hành chính 
đất đai, ứng dụng công nghệ thông tin, Chất lượng đào tạo nghề, Kỹ năng 
của sinh viên, Đăng ký phát minh sáng chế, Kiểm soát tham nhũng, Mức 



độ tham gia giao dịch trực tuyến, Cơ hội việc làm trong các ngành thâm 
dụng tri thức, Môi trường sinh thái bền vững. 

2- Tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, vướng mắc trong 
công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị theo hướng: (i) Xác định rõ cơ 
quan, đơn vị đầu mối chủ trì; (ii) Phân định minh bạch, cụ thể quyền và 
trách nhiệm của cơ quan, đơn vị đầu mối và các cơ quan, đơn vị phối hợp. 
Đồng thời, chú trọng giải quyết các bất cập do quy định chưa cụ thể, chồng 
chéo, mâu thuẫn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây 
dựng và tài nguyên, môi trường; thực hiện tích hợp các văn bản quy phạm 
pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, dễ tra cứu, dễ 
hiểu và dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật. 

3- Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo 
Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính; 
nhấn mạnh các giải pháp tăng mức độ sẵn sàng thích ứng với nền sản 
xuất mới trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tập trung thực 
hiện: (i) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó phấn đấu 
áp dụng 100% cho dịch vụ công thiết thực đối với người dân (như các lĩnh 
vực y tế, giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội); (ii) Đẩy mạnh tiến độ thanh 
toán không dùng tiền mặt và phát triển thương mại điện tử; (iii) ứng dụng 
công nghệ thông tin để minh bạch hóa quy trình, thủ tục; huy động sự tham 
gia, đóng góp của doanh nghiệp và người dân vào xây dựng chính quyền; 
kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà 
nước; (iv) Xây dựng và triển khai Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp 
chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. 

4- Tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch trung, dài 
hạn với mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể để tạo chuyển biến vững chắc đối 
với các chỉ tiêu có tính chất nền tảng nhưng khó cải thiện trong thời gian 
ngắn như bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nghèo đa chiều, phát triển 
miền núi, vùng sâu, vùng xa, v.v...; phấn đấu giữ vững và cải thiện thứ 
hạng phát triển bền vững. Đồng thời, thực hiện các giải pháp truyền thông 
nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là cộng đồng doanh nghiệp về nội 
dung và ý nghĩa của phát triến bền vững nhằm phát triển nhanh cộng đồng 
doanh nghiệp phát triển bền vững. 

5- Tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất 
kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-
tuong-Chinh-phu/Truoc-201-cac-Bo-nganh-dia-phuong-phai-ban-hanh-ke-
hoach-trien-khai-NQ02/419011.vgp 



15. Ngành Thuế không để tình trạng "trên nóng, dưới 
lạnh" 
Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác 
thuế năm 2020 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công 
tác thuế năm 2021, được tổ chức ngày 5/1.  

 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (giữa) và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh 
Tiến Dũng (thứ 2 trái sang), Thứ trưởng Bộ Tài chínhTrần Xuân Hà (thứ 2 
phải sang)trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa cho ban 

lãnh đạo Tổng cục Thuế. Ảnh: Nhật Minh 

Thu ngân sách vượt gần 2% dự toán được giao 

Báo cáo tại hội nghị, ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế 
cho biết, năm 2020, Tổng cục Thuế triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân 
sách Nhà nước (NSNN) trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh 
trên phạm vị toàn cầu, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh… 

Trong bối cảnh đó, ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế đã chủ động đánh giá 
tác động của thiên tai, dịch bệnh đến số thu NSNN theo các kịch bản tăng 
trưởng; tham mưu cho Chính phủ, Bộ Tài chính về các phương án để chủ 
động cân đối NSNN năm 2020. 



Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp thực hiện đồng bộ các 
biện pháp quản lý thu NSNN, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường 
chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi 
cho người nộp thuế. Đồng thời, tăng cường quản lý, hạn chế nợ đọng 
thuế, góp phần tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng và khai thác 
tăng thêm nguồn thu cho NSNN. 

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, thu ngân sách đến 31/12/2020 do Tổng 
cục Thuế quản lý đạt 1.278.649 tỷ đồng, bằng 101,9% dự toán, vượt 
175.849 tỷ đồng so với số ước thu đã báo cáo Quốc hội. Trong đó, thu từ 
dầu thô đạt 34.576 tỷ đồng, bằng 98,2% dự toán. Thu nội địa đạt 
1.244.073 tỷ đồng, bằng 102% dự toán. 

Có 55/63 địa phương hoàn thành và vượt mức dự toán, trong đó có một số 
địa phương vượt trên 10% như Ninh Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Tĩnh, 
Thừa Thiến Huế, Lào Cai… Có 41/63 địa phương có tăng trưởng thu. 

 

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2020 

Quản lý chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu ngân sách 

Do có nhiều yếu tố khách quan không thuận lợi, nên ngay từ ngày đầu, 
tháng đầu của năm 2020, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế triển khai 
dự toán thu ngân sách năm 2020, đồng thời phát động các phong trào thi 
đua phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN. 



Tổng cục Thuế đã giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, nhiệm 
vụ quản lý thu nợ thuế năm 2020 cho các cục thuế. Đồng thời, chỉ đạo các 
địa phương triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, 
tập trung rà soát toàn bộ số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để đưa vào 
quản lý thuế. 

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 31/12, toàn ngành Thuế 
đã thực hiện được 83.979 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; 
kiểm tra được 804.590 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến 
nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 71.876 tỷ đồng, bằng 114,7% so với 
cùng kỳ năm 2019. 

Trong đó, tổng số thuế tăng thu vào ngân sách là 19.867 tỷ đồng, bằng 
17,6% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ 2.248 tỷ đồng, giảm lỗ 49.760 tỷ 
đồng, bằng 119,6% so với cùng kỳ. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách 
là 12.435 tỷ đồng. 

Bên cạnh việc thanh tra, kiểm tra chống thất thu, ngành Thuế cũng đã đẩy 
mạnh công tác quản lý nợ thuế.  

Với việc tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp 
quản lý nên ngành Thuế đã tăng thu cho ngân sách thêm hàng chục nghìn 
tỷ đồng. Tổng số tiền nợ thuế mà ngành Thuế quản lý tính đến thời điểm 
cuối năm 2020 đã giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ tổng nợ có 
khả năng thu trên tổng thu năm 2020 ở mức 4,1%. 

Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích thu ngân sách năm 2020 

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã tặng Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tổng cục Thuế về thành tích thu 
ngân sách năm 2020 vượt dự toán được giao. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu, phát huy những kết quả đã 
đạt được, toàn thể cán bộ, công chức thuế cần tiếp tục nỗ lực, phấn 
đấu thu vượt ít nhất 3% dự toán năm 2021 đã được Quốc hội, Chính 
phủ giao. 

Quyết tâm phòng, chống “virus trì trệ” 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa 
Bình đánh giá, ngành Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng đã rất 
nỗ lực và đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào thành 
công chung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của đất nước, đặc biệt 
là công tác thu và quản lý thu NSNN của ngành Thuế.  



Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “... Số thu nội địa năm 2020 đạt tỷ trọng rất 
lớn 86,5% trong tổng thu NSNN, cao hơn so với bình quân 84,8% của giai 
đoạn 2016 - 2019, bình quân 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 là vượt so với 
mục tiêu 5 năm đề ra (84 - 85%) và cao hơn so mức 68% của giai đoạn 
2011 - 2015, điều này cho thấy nguồn thu thuế đã chuyển biến theo hướng 
bền vững hơn, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu thô và thu từ 
hoạt động xuất nhập khẩu”. 

Năm 2020 là năm toàn ngành Thuế đã cơ bản hoàn thành Chiến lược Cải 
cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 với nhiều kết quả tích cực. Hệ 
thống chính sách thuế đã được hoàn thiện theo hướng bao quát, phát triển 
nguồn thu, bảo đảm tính thống nhất, đơn giản, công bằng, hiệu quả phù 
hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và phù hợp với thông 
lệ quốc tế.  

“Ngành Thuế đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp. Hệ thống khai thuế điện 
tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trên 
toàn quốc với 99,9% số doanh nghiệp khai, đăng ký nộp thuế điện tử, 
95,5% số doanh nghiệp hoàn thuế điện tử; đã hoàn thành tích hợp 150 thủ 
tục thuế lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia vượt 161% kế hoạch đề ra”, Phó 
Thủ tướng nhấn mạnh và ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những kết 
quả và thành tích đã đạt được của gần 4 vạn cán bộ, công chức, viên chức 
và người lao động của ngành Thuế trong năm qua, góp phần cùng cả 
nước đạt được những thành tựu rất ấn tượng trong bối cảnh, trạng thái 
“bình thường mới”. 

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Thuế phải có nhìn nhận thấu đáo, chỉ ra 
những nguyên nhân khách quan, chủ quan, áp dụng đúng quy định của 
pháp luật nhưng không cứng nhắc, thấu tình đạt lý, tăng cường chủ động, 
trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan, đối thoại, giải 
thích với doanh nghiệp để tìm giải pháp xử lý dứt điểm, thấu đáo trong thời 
gian tới, giảm thiểu khối lượng công việc phải đẩy lên Chính phủ, Thủ 
tướng. Không để tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", quyết tâm phòng 
chống “virus trì trệ”... 

Nguồn: https://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/nganh-thue-khong-de-tinh-
trang-tren-nong-duoi-lanh-176521.html 

 

16. Bình Phước: Phương châm “2 nhanh 3 tốt” trong 
thu hút đầu tư 



Chia sẻ với DĐDN, ông Nguyễn Minh Chiến, Trưởng ban quản lý Khu kinh 
tế tỉnh Bình Phước cho biết, Bình Phước đã và đang trở thành điểm đến 
hấp dẫn của các nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư ngoài nước. 

 

Ông Nguyễn Minh Chiến, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước 

- Thưa ông, điểm đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Bình 
Phước thời gian qua là gì? 

Thời gian qua, cùng với những chính sách ưu đãi, tỉnh Bình Phước đã nỗ 
lực không ngừng nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút 
các nhà đầu tư lớn đến với Bình Phước. Cụ thể như: Nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào Bình Phước, UBND tỉnh 
đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công, đến nay hoạt động đã 3 
năm, nâng mức độ xử lý hồ sơ với cấp độ 3 và 4, tạo điều kiện thuận lợi 
cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khi thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt 
trong giai đoạn hiện nay khi đại dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức 
tạp. 

Tỉnh Bình Phước cũng hoàn thành phần mềm báo cáo kinh tế - xã hội, cập 
nhật số liệu vào Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh. Đây được ví 
như “bộ não số” của Bình Phước với khả năng tích hợp dữ liệu và các hệ 
thống sẵn có cùng các phần mềm điều khiển trung tâm, tạo ra một cái nhìn 
toàn cảnh trên mọi lĩnh vực, góp phần phục vụ lợi ích người dân, doanh 
nghiệp.  Điều này thúc đẩy đổi mới, thực thi công bằng xã hội, tăng cường 
sự minh bạch trong quản lý, điều hành. 



Bên cạnh đó, công tác cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút 
ngắn thời gian giải quyết, áp dụng các dịch vụ công trực tuyến đã góp 
phần cải thiện môi trường đầu tư. Tỉnh Bình Phước cũng chỉ đạo thực hiện 
có hiệu quả phương châm “2 nhanh 3 tốt”, đó là: Giải phóng mặt bằng 
nhanh, giải quyết thủ tục đầu tư nhanh và chính sách tốt, hạ tầng tốt và 
tình cảm tốt, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến đầu tư tại 
tỉnh. 

Đặc biệt, thời gian qua Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã phối hợp các cơ 
quan hữu quan thực hiện xúc tiến mời gọi đầu tư theo phương châm “xúc 
tiến đầu tư tại chỗ”; tăng cường công tác “xúc tiến đầu tư trực tuyến”, đặc 
biệt là trong điều kiện đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng lớn đến tình 
hình xúc tiến mời gọi đầu tư. 

- Vậy chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh đối với các nhà đầu tư khi vào Bình Phước 
như thế nào, thưa ông? 

Khi đầu tư vào Bình Phước, tùy từng trường hợp cụ thể, nhà đầu tư được 
hưởng chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ như được khấu trừ tiền 
bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Mặt khác, được ưu đãi tiền 
thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất như miễn tiền thuê đất, thuê mặt 
nước đến 3 năm trong thời gian xây dựng cơ bản và sau thời gian xây 
dựng cơ bản có thể được miễn 3, 7, 11, 15 năm hoặc thậm chí đến 19 
năm tùy từng dự án cụ thể. 

 

Ngày 23/12/2020, UBND tỉnh Bình Phước trao quyết định chủ trương đầu 
tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 35 nhà đầu tư 



Đặc biệt, nếu là dự án xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy hoạch thì được miễn cho cả thời 
hạn thuê. Doanh nghiệp cũng có thể được hưởng thuế suất ưu đãi, miễn 
giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như ưu đãi về thuế xuất nhập 
khẩu, thuế giá trị gia tăng… và nhiều hỗ trợ khác như hỗ trợ quảng cáo, 
cung cấp thông tin, tư vấn về thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh, hỗ trợ 
quảng bá xúc tiến đầu tư, du lịch và hỗ trợ đào tạo lao động. 

- Theo ông đâu là lợi thế của tỉnh Bình Phước trong thu hút đầu tư? 

Bình Phước trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giáp Bình Dương, 
Đồng Nai - các tỉnh có nền công nghiệp phát triển mạnh, là cửa ngõ của 
vùng Tây nguyên trong kết nối với TP. HCM, kết nối với nước bạn 
Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Với vị trí như vậy, Bình Phước 
có được ảnh hưởng tích cực bởi làn sóng đầu tư của các tỉnh lân cận. Hơn 
nữa, Bình Phước vẫn còn quỹ đất dồi dào, các sản phẩm nông nghiệp chủ 
lực như: điều, cao su, lâm sản khác là nguyên liệu sản xuất khá ổn định. 
Tài nguyên nước ổn định với các cụm hồ thủy điện, thủy lợi lớn và nhỏ, lại 
có 4 nhà máy thủy điện trên dòng sông Bé và sông Đồng Nai… 

Bình Phước có thể nói là nơi “đất lành chim đậu” nên thu hút nguồn nhân 
lực từ nơi khác đến, nhất là người trong độ tuổi lao động. Đây là nguồn bổ 
sung cho lực lượng lao động địa phương vẫn còn thiếu. Hiện trạng hạ tầng 
giao thông, điện, nước, ngân hàng, bưu chính viễn thông đáp ứng tốt hoạt 
động sản xuất - kinh doanh. 

Bên cạnh đó,việc quy hoạch phát triển công nghiệp, đặc biệt là quy hoạch 
các khu công nghiệp, khu kinh tế khá bài bản nên mặt bằng phục vụ hoạt 
động sản xuất - kinh doanh luôn sẵn sàng. Đặc biệt là sự quan tâm của 
lãnh đạo tỉnh trong xây dựng chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, cải 
cách thủ tục hành chính, nhất là nộp hồ sơ trực tuyến và tạo mọi điều kiện 
cho nhà đầu tư, doanh nghiệp đến đầu tư, sản xuất - kinh doanh. 

Với những tiềm năng, lợi thế đó, ngày càng nhiều nhà đầu tư trong nước 
và nước ngoài đến đầu tư, kể cả trong giai đoạn khó khăn nhất hiện nay do 
đại dịch COVID-19 gây ra. 

Tính đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 295 
dự án thứ cấp, trong đó 201 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 94 dự án 
có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký 6.416,75 tỷ đồng và 
2.162 triệu USD; diện tích thuê đất 991,59 ha. Đặc biệt, tại Hội nghị xúc 
tiến đầu tư ngày 23/12 mới đây, UBND tỉnh Bình Phước đã trao quyết định 
chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 35 nhà đầu tư, 
thực hiện 46 dự án đầu tư. Trong đó, tại khu công nghiệp Minh Hưng - 



Sikico 11 dự án, khu công nghiệp Becamex - Bình Phước 15 dự án, 20 dự 
án hạ tầng cụm công nghiệp và ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đăng 
ký đầu tư 46.276 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD. 

- Ông nhìn nhận thế nào về tầm quan trọng của Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư 
trong hoạt động xúc tiến đầu tư? 

Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư với hơn 28.364 ha tại huyện biên giới Lộc 
Ninh, tiếp giáp nước bạn Campuchia là động lực phát triển mới của một 
vùng kinh tế năng động của tỉnh Bình Phước. Cùng với việc đầu tư hoàn 
thiện hạ tầng giao thông và tuyến đường sắt xuyên Á, kỳ vọng thời gian 
tới, sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư thực hiện dự án, góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của một tỉnh biên giới. 

 

Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư 

Với chủ trương xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư trở thành khu vực 
thu hút các nhà đầu tư, từ giữa năm 2019, UBND tỉnh Bình Phước tập 
trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối Khu kinh tế cửa khẩu 
Hoa Lư với Campuchia và các khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ, 
TP.HCM. Đó là Cảng cạn ICD Hoa Lư có diện tích 25ha, công suất 
600.000 - 900.000 container/năm, là nơi tập kết hàng hóa nhập khẩu bằng 
container từ các nước Campuchia, Lào, Thái Lan vào Việt Nam và xuất 
khẩu từ Việt Nam đi các nước. Đến tháng 9/2020, UBND tỉnh Bình Phước 
tiếp tục nâng cấp, mở rộng QL13 đoạn từ ngã 3 Lộc Tấn (huyện Lộc Ninh) 
đi Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư dài 12,5km với vốn đầu tư 450 tỷ đồng, nhằm 
đáp ứng nhu cầu kết nối thông thương tốt hơn với Campuchia và các khu 
vực lân cận. 

Tính đến thời điểm này, Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư đã thu hút được 83 
nhà đầu tư thực hiện các dự án, với tổng diện tích khoảng 1.719ha; trong 
đó, có 38 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong số này, có 3 nhà đầu tư 



được giao đất đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp với 1.129ha và 
8 nhà đầu tư thứ cấp với khoảng 590ha. Chỉ tính riêng trong năm 2020, 
Ban quản lý  khu kinh tế đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 26 dự án thứ 
cấp, trong đó có 4 dự án nước ngoài (vốn đầu tư 6,66 triệu USD) và 22 dự 
án trong nước (vốn đầu 995,77 tỷ đồng). Đáng chú ý, Ban quản lý khu kinh 
tế chấp thuận cho Công ty cổ phần quốc tế Lê Đại Nam thuê 223,26ha, 
cấp giấy chứng nhận để đầu tư Khu công nghiệp Ledana với vốn lên tới 
1.200 tỷ đồng và cấp chủ trương đầu tư cho 10 dự án với mức đầu tư 340 
tỷ đồng... 

- Thời gian tới, Bình Phước tiếp tục có hướng đi như thế nào trong thu hút đầu tư, 
thưa ông? 

Trong thời gian tới, Bình Phước sẽ tập trung thu hút những dự án trong 
lĩnh vực công nghiệp chế biến, công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp, 
công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển 
thương mại, dịch vụ logistic … 

Về kế hoạch xúc tiến, thu hút đầu tư trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục 
duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo UBND tỉnh, Ban quản 
lý Khu kinh tế, các sở, ban, ngành với nhà đầu tư, đặc biệt là diễn đàn 
doanh nghiệp hằng năm để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình thực hiện chính sách và pháp luật hiện hành. Bên cạnh 
đó, tiến hành triển khai các đề án quy hoạch mới và mở rộng khu công 
nghiệp để có quỹ đất công nghiệp sẵn có, đáp ứng nhu cầu cho các nhà 
đầu tư trong và ngoài nước. 

- Xin cảm ơn ông! 

Hiện Bình Phước đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập 14 KCN, 
trong đó có 1 KCN mới được thành lập trong khu kinh tế là KCN Ledana có diện 
tích 424,54 ha, 13 KCN ngoài khu kinh tế với tổng diện tích 4.679 ha, tập trung 
chủ yếu ở huyện Chơn Thành, Đồng Phú và thành phố Đồng Xoài. Hiện có 2 KCN 
đã lấp đầy 100% là Nam Đồng Phú và Chơn Thành I; 4 KCN lấp đầy trên 90% là 
Chơn Thành II, Minh Hưng - Hàn Quốc, Minh Hưng III và Đồng Xoài I. Điều này 
cho thấy, mặc dù tốc độ thu hút đầu tư khá nhanh nhưng dư địa để phát triển công 
nghiệp còn lớn, Bình Phước đã có quy hoạch và chuẩn bị tốt mặt bằng, sẵn sàng 
mời gọi nhà đầu tư. 

Theo quy hoạch của tỉnh đến năm 2030, toàn tỉnh có 40 cụm công nghiệp với tổng 
diện tích 1.600 ha. Hiện nay, tỉnh đang hoàn thiện thủ tục để thành lập 07 cụm 
công nghiệp với diện tích mỗi cụm từ 40 - 70 ha, gồm các cụm công nghiệp: Tân 
Tiến 1, Tân Tiến 2, Tân Phú, Tiến Hưng, Minh Hưng 1, Minh Hưng 2, Nha Bích. 
Mục tiêu đến năm 2025, mỗi huyện, thị xã sẽ có ít nhất 02 cụm công nghiệp. 



 

Nguồn: https://enternews.vn/binh-phuoc-phuong-cham-2-nhanh-3-tot-trong-
thu-hut-dau-tu-189193.html 

 

 

 


