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1. Ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ các ngành 
hàng xuất khẩu chủ lực 
Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử nhằm 
hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực và mở rộng tiêu thụ cho 
hàng hóa nội địa.  

Phiên “Chợ Tết hàng Việt Nam chất lượng cao” là phiên chợ online đầu tiên 
của Sàn thương mại điện tử hàng Việt Nam chất lượng cao. Ảnh: Mỹ 

Phương - TTXVN 

Bộ Công Thương cho biết, năm 2021, Bộ sẽ đẩy mạnh ứng dụng thương 
mại điện tử nhằm hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, mở rộng tiêu 
thụ cho hàng hóa nội địa và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại các 
địa phương; chú trọng đầu tư nguồn nhân lực phục vụ phát triển lĩnh vực 
này.  

Theo Bộ Công Thương, tới đây, Bộ tiếp tục hỗ trợ cũng như thúc đẩy việc 
ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng.  

Cùng với đó, xây dựng thị trường thương mại điện tử lành mạnh, có tính 
cạnh tranh và phát triển bền vững. Đồng thời, mở rộng thị trường tiêu thụ 
cho hàng hóa Việt Nam trong và ngoài nước thông qua ứng dụng thương 
mại điện tử và đẩy mạnh giao dịch điện tử xuyên biên giới.  



Ngoài ra, Bộ Công Thương sẽ chú trọng phát triển các hạ tầng kỹ thuật 
cho thương mại điện tử, xây dựng giải pháp ứng dụng phù hợp cho doanh 
nghiệp và tổ chức một số hoạt động kích cầu thương mại điện tử cho 
người tiêu dùng nhằm tăng doanh thu thương mại điện tử của Việt Nam.  

Tiếp đến, Bộ tuyên truyền, đào tạo kỹ năng thương mại điện tử cho người 
dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao trình độ khai thác các ứng dụng 
thương mại của doanh nghiệp, tăng cường khả năng nhận biết và ứng phó 
của người tiêu dùng với những hành vi tiêu cực trong lĩnh vực này.  

Đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho 
hay: Năm 2020 Cục đã thực hiện tốt là việc hoàn thiện thể chế, chính sách 
về thương mại điện tử và kinh tế số, hiện Cục cũng đang tiến hành sửa 
đổi, bổ sung Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử và dự 
kiến sẽ trình Chính phủ ban hành vào quý I/2021.  

Bên cạnh đó, các nền tảng phục vụ cho thương mại điện tử như hệ thống 
thanh toán thương mại điện tử quốc gia KeyPay, hệ thống Trục điện tử kết 
nối doanh nghiệp ERP Store, Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online 
Friday, Gian hàng quốc gia Việt Nam trên các sàn thương mại điện tử 
lớn... được khai thác hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho thương mại 
điện tử của Việt Nam phát triển.  

Đặc biệt, Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam 2020 ghi nhận trên 113 triệu 
lượt xem và tương tác của người tiêu dùng trên các nền tảng trực tuyến 
của Online Friday, thị trường ghi nhận 3,7 triệu đơn hàng được giao dịch 
trong 60h, tăng 267% so với cùng kỳ.  

Đáng lưu ý, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng quản lý hoạt 
động thương mại điện tử đã được tăng cường thông qua các chỉ đạo, Cục 
đã có văn bản sớm yêu cầu các sàn thương mại điện tử, các website bán 
hàng rà soát về việc niêm yết giá nhằm ngăn chặn, loại bỏ các sản phẩm, 
gian hàng vi phạm và các hành vi gian lận như nâng giá bán, nâng giá vận 
chuyển hoặc người bán có tỷ lệ hủy đơn hàng cao.  

Đồng thời, Cục cũng ưu tiên hiển thị các sản phẩm phòng dịch thiết yếu để 
giúp việc mua sắm được thuận lợi, khuyến khích mua sắm trực tuyến. Tính 
đến ngày 25/5/2020, các website và các sàn đã xử lý khoảng 17.410 gian 
hàng và 34.620 sản phẩm vi phạm.  

Ngoài ra, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cũng thường xuyên cung 
cấp thông tin và hỗ trợ nghiệp vụ xác minh các hành vi vi phạm cho các 
đơn vị thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công an hàng trăm website 
có dấu hiệu vi phạm.  

Bên cạnh nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thương mại điện tử, việc cải cách 
thủ tục hành chính và xây dựng chính phủ điện tử cũng được chú trọng và 



Cục là đơn vị đi đầu trong cả nước trong việc kết nối cổng dịch vụ công 
trực tuyến.  

Đến thời điểm này, tất cả 295 thủ tục hành chính cấp Trung ương thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đã được triển khai dịch vụ công trực 
tuyến.  

Hiện nay, cổng dịch vụ công của Bộ Công Thương đang cung cấp 220 dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và đã có hơn 36 nghìn doanh nghiệp đăng 
ký sử dụng cổng Dịch vụ công của Bộ. Tổng số hồ sơ dịch vụ công trực 
tuyến trong năm 2020 là 1,460,459 triệu hồ sơ, tương ứng 99% tổng số hồ 
sơ được gửi đến Bộ.  

Hơn nữa, Bộ Công Thương đã đưa tổng cộng 131 dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4 của Bộ Công Thương lên cổng dịch vụ công quốc gia. Từ 
1/1/2020 đến ngày 4/10/2020, cổng dịch vụ công Bộ Công Thương đã trao 
đổi 724.497 bộ hồ sơ điện tử với cổng dịch vụ công quốc gia.  

Đối với thủ tục thông báo thực hiện khuyến mại, Bộ cũng đã phối hợp với 
Văn phòng Chính phủ làm đầu mối, triển khai thủ tục này trên cổng dịch vụ 
công quốc gia để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chỉ khai báo một lần duy 
nhất cho tất cả các tỉnh trên toàn quốc, kết nối, liên thông dữ liệu điện tử 
đến các hệ thống một cửa điện tử của các tỉnh.  

Vì vậy, từ khi khai trương đến nay, các doanh nghiệp đã khai báo điện tử 
hơn 11.437 bộ hồ sơ điện tử đối với thủ tục này trên cổng dịch vụ công 
quốc gia.Với kết quả đạt được Bộ Công Thương đã được Văn phòng 
Chính phủ ghi nhận là một trong những đơn vị đi đầu trong cả nước đối với 
việc kết nối cổng dịch vụ công quốc gia.  

Cũng trong năm 2020, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã tiếp nhận 
và xử lý 250 lượt phản ánh trên cổng thông tin quản lý hoạt động thương 
mại điện tử; trong đó bao gồm các hành vi vi phạm chính như: không đăng 
ký, thông báo website, cung cấp sản phẩm không đảm bảo chất lượng, giả 
mạo doanh nghiệp khác nhằm lừa đảo khách hàng.  

Theo đó, Cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ trực 
tiếp tiến hành kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính 11 trường hợp với 
tổng mức phạt hành chính là trên 300 triệu đồng.  

Mặt khác, thực hiện Quyết định số 3304/QĐ-BCT và Quyết định số 
2981/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về tăng cường thanh tra, 
kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, 
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
trong thương mại điện tử tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến hết năm 
2020, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã phối hợp chặt chẽ với Tổ 
399 (Ban chỉ đạo 389 Quốc gia), Tổ 368 - Tổng cục Quản lý thị trường và 
các đơn vị liên quan tiến hành theo dõi, thu thập các thông tin về dấu hiệu 



vi phạm trên nền tảng thương mại điện tử, dấu hiệu vi phạm về việc kinh 
doanh hàng hoá nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ tại 
nhiều điểm nóng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và đã xử lý nhiều vụ việc 
lớn./. 

Nguồn: https://bnews.vn/ung-dung-thuong-mai-dien-tu-ho-tro-cac-nganh-
hang-xuat-khau-chu-luc/184679.html 

 

2. Ngành ngân hàng kiên định mục tiêu kiểm soát lạm 
phát 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, 
Ngân hàng Nhà nước luôn kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn 
định kinh tế vĩ mô, điều hành đồng bộ giải pháp chính sách tiền tệ. 

 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Ngân 
hàng Nhà nước 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức 
tạp, khó lường, đã có những tác động không thuận lợi đến hoạt động của 
ngành ngân hàng. Tuy nhiên, các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong toàn 
Đảng bộ ngành ngân hàng đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành toàn 
diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.  

Bí thư Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương, Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong 5 năm qua, mặc dù 
gặp nhiều khó khăn, thách thức, Ngân hàng Nhà nước luôn kiên định mục 



tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành đồng bộ các công 
cụ và giải pháp chính sách tiền tệ, đúng thời điểm và với liều lượng hợp lý 
để phản ứng nhanh nhạy, phù hợp với diễn biến kinh tế thế giới và trong 
nước.  

Kết quả đã góp phần kiểm soát lạm phát bình quân dưới mức 4% theo 
đúng mục tiêu Quốc hội đề ra, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức 
cao so với các nước trên thế giới và khu vực; thị trường tiền tệ, ngoại hối, 
thị trường vàng cơ bản ổn định; mặt bằng lãi suất cho vay trong 5 năm qua 
giảm 3,7% so với giai đoạn 2011-2015; tỷ giá và thị trường ngoại hối tương 
đối ổn định, dự trữ ngoại hối Nhà nước tăng cao; tình trạng đô-la hóa giảm 
dần, niềm tin vào đồng Việt Nam ngày càng được củng cố.  

Các doanh nghiệp đến làm thủ tục vay vốn mới tại Agribank Chi nhánh Lào 
Cai II. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN 

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, đây là những yếu tố quan trọng 
góp phần nâng cao xếp hạng tín nhiệm của quốc gia. Cùng với việc điều 
hành chính sách tiền tệ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, suốt 5 năm qua, 
Ngân hàng Nhà nước đã luôn quan tâm, chỉ đạo toàn hệ thống tăng cường 
cải cách thủ tục hành chính. Bởi vậy 5 năm liền, Ngân hàng Nhà nước 
đứng đầu trong số các bộ, ngành về chỉ số cải cách hành chính (PAR 
Index), từ đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho 
doanh nghiệp và người dân theo chủ trương của Chính phủ.  

Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng đã tích cực 
thực hiện Đề án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu, từ đó nâng cao hiệu quả 
chu chuyển vốn trong nền kinh tế. Các giải pháp, chính sách tín dụng của 



Ngân hàng Nhà nước đã đi đúng hướng (bình quân tín dụng tăng 
15%/năm, riêng năm 2020 ước tăng khoảng 11%, đây là mức tăng phù 
hợp trong bối cảnh cầu tín dụng của nền kinh tế còn yếu do tác động của 
đại dịch COVID-19).  

Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng còn thúc đẩy phát triển thanh toán 
không dùng tiền mặt, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm 
dịch vụ thanh toán, thực hiện các giải pháp an ninh và bảo mật hệ thống 
công nghệ thông tin, đảm bảo thanh toán an toàn, hiệu quả cho doanh 
nghiệp và người dân.  

Đăc biệt, năm 2020, trước bối cảnh doanh nghiệp và người dân chịu ảnh 
hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ, hạn mặn, Ngân 
hàng Nhà nước đã đặt nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh là trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, bởi vậy, đã vào cuộc rất 
sớm.  

Cụ thể, ngay sau khi đại dịch COVID-19 xảy ra, Ngân hàng Nhà nước đã 
ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 quy định việc tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, 
miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh 
hưởng do dịch COVID-19. Đây là những giải pháp kịp thời, rất thiết thực 
đối với doanh nghiệp và người dân và được các tổ chức tín dụng đồng tình 
ủng hộ và triển khai quyết liệt.  

Trên cơ sở nhận định, phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn của 
nhiệm kỳ tới, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương xác định nhiệm kỳ 
tiếp theo 2020 - 2025 tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức 
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, tập trung vào thực hiện những 
nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những khâu đột phá; nâng cao chất lượng 
hoạt động của cấp ủy, nâng cao chất lượng chi bộ và chất lượng sinh hoạt 
chi bộ. 

Đồng thời, ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có chiều sâu 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các 
quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương và 3 Nghị quyết 
chuyên đề của Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương về chính trị tư 
tưởng, tính tiên phong, gương mẫu và công tác dân vận. Xây dựng Đảng 
bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện.  

Đặc biệt, năm 2021, đại dịch COVID-19 nhiều khả năng còn diễn biến 
phức tạp, triển vọng kinh tế thế giới và trong nước còn khó lường, đại diện 
Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai 
các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh 



hưởng bởi đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ và biến đổi khí hậu; tiếp tục 
tái cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ người lao động.  
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi 
phí, giảm chỉ tiêu lợi nhuận để có điều kiện giảm lãi suất cho vay; mở rộng 
tín dụng đi đối với an toàn, hiệu quả; thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ 
thanh toán, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.  

Mặt khác ngành dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ thế giới và trong 
nước để phản ứng kịp thời, đảm bảo cung ứng đầy đủ thanh khoản cho 
nền kinh tế; sử dụng đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt 
chẽ với chính sách tài khóa để đảm bảo đạt mục tiêu lạm phát bình quân 
khoảng 4% theo mục tiêu của Quốc hội.  

Ngoài ra, ngành ngân hàng cũng tiếp tục thực hiện tốt các mặt hoạt động 
khác để nâng cao hiệu quả chu chuyển vốn cho nền kinh tế; chủ trì phối 
hợp với các bộ, ngành triển khai hiệu quả Chiến lược tài chính toàn diện 
quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thực hiện chủ trương 
không để ai bị bỏ lại phía sau của Chính phủ./. 

Nguồn: https://bnews.vn/nganh-ngan-hang-kien-dinh-muc-tieu-kiem-soat-
lam-phat/184704.html 

 

3. Phải dỡ bỏ các rào cản duy ý chí trong hoạt động 
KH&CN 
Để Khoa học và công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo thực sự là đột 
phá chiến lược cần tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp 
luật phù hợp cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế; tôn trọng đặc thù 
của lao động sáng tạo; chấp nhận rủi ro, độ trễ trong khoa học, dỡ bỏ 
các rào cản duy ý chí và hành chính hóa hoạt động KH&CN. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) Huỳnh Thành Đạt đã chỉ ra 5 giải pháp để KH&CN và đổi mới 
sáng tạo thực sự là một trong ba đột phá chiến lược như Dự thảo Văn kiện 
Đại hội XIII của Đảng xác định. 

Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, 
xem trọng vai trò của KH&CN cùng với giáo dục và đào tạo, KH&CN là 
quốc sách hàng đầu, là nền tảng động lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo 
vệ Tổ quốc. 

Năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam liên tục tăng 

Trong những năm qua, KH&CN Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ và 
thành tựu nổi bật, đóng góp thiết thực cho công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, củng cố quốc phòng và an ninh, cải thiện an sinh xã 



hội và chất lượng cuộc sống người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội bền vững. 

 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt. Ảnh VGP/Hoàng Giang 

Công tác quản lý nhà nước về KH&CN từng bước được đổi mới, hành 
lang pháp lý trong lĩnh vực KH&CN được tạo lập toàn diện và đồng bộ 
hơn, tạo môi trường thuận lợi và cạnh tranh lành mạnh trong nghiên cứu 
sáng tạo.  

Đổi mới sáng tạo dần trở thành tư duy mới trong quản lý, điều hành; nhận 
thức rõ hơn về vai trò trung tâm của doanh nghiệp trong hệ thống sáng tạo 
quốc gia; từng bước xóa bỏ cơ chế quản lý hành chính quan liêu; áp dụng 
nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng trong tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN; thực 
hiện cơ chế khoán chi và kiểm soát chi thông thoáng; gắn nhiệm vụ nghiên 
cứu với nhu cầu thực tiễn và thị trường; trao quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm cho các tổ chức KH&CN công lập; phát triển thị trường công nghệ, 
thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; hình thành 
doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; khuyến khích 
doanh nghiệp thành lập viện nghiên cứu và đầu tư mạnh cho KH&CN; thí 
điểm mô hình thu hút, trọng dụng cán bộ khoa học tài năng trong nước và 
trí thức kiều bào. 

Những đổi mới mạnh mẽ về cơ chế, chính sách đã góp phần nâng cao 
tiềm lực và trình độ KH&CN của đất nước. Đến nay, cả nước có 687 tổ 



chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, 236 trường đại học, ba 
khu công nghệ cao quốc gia, 13 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, tám khu công nghệ thông tin tập trung và gần 67 nghìn cán bộ nghiên 
cứu. Đã hình thành các viện nghiên cứu công nghệ công nghiệp theo mô 
hình tiên tiến thế giới ở khu vực công lập và tư nhân. Nguồn lực tài chính 
cho KH&CN từ ngân sách nhà nước được duy trì mức 2% tổng chi hằng 
năm; đầu tư từ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp quy mô lớn ngày càng 
tăng mạnh (chiếm 48% tổng chi xã hội cho KH&CN). 

Hạ tầng nghiên cứu một số lĩnh vực trọng điểm như: Công nghệ sinh học, 
hóa dầu, vật liệu, năng lượng, tự động hóa, nano, công nghệ tính toán, y 
học được đầu tư tăng cường. Nguồn lực thông tin, nền tảng Tri thức Việt 
số hóa được đầu tư, kết nối và chia sẻ mở trong cộng đồng. Thị trường 
công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phát triển sôi động, hệ thống 
sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng ngày càng hoàn thiện, 
tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, khuyến khích sự ra đời của 
hàng nghìn doanh nghiệp khởi nghiệp có tiềm năng tăng trưởng.  

Số lượng bài báo, công trình khoa học công bố quốc tế và sáng chế của 
người Việt Nam tăng hằng năm; tốc độ đổi mới công nghệ, năng lực công 
nghệ của quốc gia và doanh nghiệp được tăng cường; khoảng cách giữa 
Việt Nam và các nước trong khu vực được rút ngắn đáng kể trong xếp 
hạng năng lực cạnh tranh, năng lực đổi mới sáng tạo toàn cầu và ở một số 
lĩnh vực khoa học có thế mạnh. Năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam 
liên tục tăng, năm 2017 tăng 12 bậc, năm 2018 tăng thêm ba bậc, năm 
2019 và 2020 đạt thứ hạng tốt nhất từ trước tới nay, xếp thứ 42 trên 131 
quốc gia, dẫn đầu nhóm quốc gia thu nhập trung bình thấp.  

Đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội  

Với các tiến bộ trong cơ chế quản lý, tăng cường đầu tư cho tiềm lực và 
trình độ KH&CN, lực lượng KH&CN thật sự đồng hành cùng các cấp, các 
ngành và địa phương để bám sát thực tiễn, đóng góp ngày càng thiết thực 
hơn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Khoa học xã hội và nhân văn đã phát triển hệ thống lý luận mới về vai trò 
của văn hóa, lịch sử, con người và các nhân tố tạo nên sự phát triển bền 
vững, giúp thay đổi nhận thức và  hành  vi, bồi đắp trí tuệ của con người 
Việt Nam trong xã hội hiện đại, bảo tồn và phát huy các giá trị tinh hoa của 
dân tộc, góp phần xây dựng các nền tảng của một xã hội văn minh và hội 
nhập với thế giới tiến bộ.  

Khoa học chính trị và kinh tế cung cấp các luận cứ sâu sắc và kịp thời 
trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả của 
hệ thống chính trị; đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế, chính trị và xã hội; có 
nhiều đóng góp thiết thực trong việc bảo đảm sự ổn định chính trị của đất 



nước trong điều kiện mới. Các công trình nghiên cứu về Biển Đông, đánh 
giá và dự báo kịp thời cục diện chính trị và ngoại giao trong khu vực, đã 
phục vụ  đắc lực cho công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và 
an ninh, quốc phòng.   

Khoa học tự nhiên đã có tiến bộ vượt bậc về lượng và chất. Các nghiên 
cứu trong lĩnh vực khoa học trái đất và môi trường đã góp phần nâng cao 
năng lực dự báo, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, biến đổi 
khí hậu ở Việt Nam. Nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên có đóng 
góp rất quan trọng trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, 
nhất là bậc sau đại học; gia cố nền tảng, năng lực nghiên cứu và đội ngũ 
cán bộ khoa học tài năng trong các trường đại học, viện nghiên cứu. Nhiều 
nhà khoa học trẻ đã nhận được các giải thưởng khoa học danh giá trong 
nước và quốc tế. 

Khoa học kỹ thuật và công nghệ phát triển lên một tầm cao mới về năng 
lực và trình độ. Trong nông nghiệp, các nhà khoa học Việt Nam tạo được 
các giống cây trồng mới có năng suất và chất lượng vượt trội so với khu 
vực và thế giới: Năng suất lúa cao gấp rưỡi Thái Lan và cao nhất ASEAN; 
năng suất hồ tiêu và cá tra đứng đầu thế giới; năng suất cà phê và cao su 
đứng thứ hai thế giới. Nhiều tiến bộ kỹ thuật và quy trình công nghệ mới 
được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản sau thu hoạch và chế 
biến, mang lại hiệu quả kinh tế cao.  

Trong công nghiệp và dịch vụ, các chuyên gia công nghệ trong nước đã đủ 
năng lực thiết kế, chế tạo các thiết bị cơ khí chính xác, siêu trường, siêu 
trọng, giàn khoan dầu khí tự nâng ở vùng nước sâu; thiết kế, thi công các 
loại cầu vượt sông khẩu độ lớn, hầm đường bộ, nhà cao tầng, nhà máy 
nhiệt điện, thủy điện quy mô lớn. Công nghệ thông tin và truyền thông thế 
hệ mới, công nghệ số được ứng dụng rộng trong các ngành dịch vụ ngân 
hàng, hàng không, bưu chính viễn thông. Nhiều công nghệ cao như điện 
toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mạng di động 5G đã và đang 
được phát triển.  

Trong lĩnh vực y dược, Việt Nam nằm trong top 3 nước ASEAN và 43 
nước trên thế giới tự sản xuất được vaccine làm chủ các kỹ thuật và công 
nghệ y học hiện đại ở trình độ cao như ghép đa tạng, thụ tinh nhân tạo, 
ứng dụng tế bào gốc và kỹ thuật sinh học phân tử. Trong đại dịch COVID-
19, đã kịp thời nghiên cứu, phát triển kit xét nghiệm nhanh, robot, máy thở, 
vaccine, phác đồ điều trị và kháng thể đơn dòng để sản xuất thuốc đặc 
hiệu điều trị COVID-19; góp phần kiểm soát và khống chế thành công dịch 
bệnh, là minh chứng cho hiệu quả của sự đầu tư kiên trì và chiến lược cho 
tiềm lực KH&CN nước nhà trong nhiều năm qua. 

Tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện cơ chế, chính sách 



Mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc, nhưng KH&CN nước ta phát 
triển chưa tương xứng với tiềm năng và vị trí quốc sách hàng đầu. Đội ngũ 
cán bộ KH&CN tuy gia tăng về số lượng nhưng thiếu các chuyên gia giỏi 
đầu ngành trong nhiều lĩnh vực tiên phong. Các công trình nghiên cứu tầm 
cỡ quốc tế, có đóng góp đột phá đối với phát triển kinh tế - xã hội còn ít. 
Tốc độ đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp còn chậm, cho nên chất 
lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế 
thấp. KH&CN chưa thật sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội. 

Thực trạng đó đặt ra thách thức rất lớn cho lực lượng KH&CN khi đất 
nước bước vào thời kỳ phát triển mới, hội nhập ngày càng sâu rộng và 
chịu sự tác động toàn cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Dự 
thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định, một trong ba đột phá chiến 
lược, bên cạnh thể chế và hạ tầng, là đột phá về chất lượng nguồn nhân 
lực, KH&CN và đổi mới sáng tạo. 

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho rằng KH&CN và đổi 
mới sáng tạo cần tập trung vào 5 giải pháp sau: 

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật phù hợp cơ chế thị 
trường và thông lệ quốc tế để phát triển KH&CN, tôn trọng đặc thù của lao 
động sáng tạo, chấp nhận rủi ro và độ trễ trong khoa học, dỡ bỏ các rào 
cản duy ý chí và hành chính hóa hoạt động KH&CN.  

Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý hoạt động KH&CN theo hướng chú trọng 
hiệu quả và tác động của nhiệm vụ KH&CN trong giải quyết các bài toán 
thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chú trọng chất lượng và 
chỉ số tác động của các bài báo, công trình công bố quốc tế; khả năng ứng 
dụng và thương mại hóa kết quả KH&CN trong đời sống công nghiệp và xã 
hội; tăng cường công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân 
văn. Cho phép thử nghiệm chính sách mới, mô hình đổi mới sáng tạo và 
công nghệ mới. 

Thứ hai, đổi mới hệ thống sáng tạo quốc gia lấy doanh nghiệp làm trung 
tâm, trường đại học, viện nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu mạnh. Tiếp tục 
quan tâm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo lành mạnh. Tăng 
cường thiết chế hợp tác công - tư, đồng tài trợ giữa Nhà nước và doanh 
nghiệp cho các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi 
mới sáng tạo. Phát triển đồng bộ, gắn kết chặt chẽ các ngành khoa học, 
đồng thời giữ nguyên tắc coi trọng khoa học xã hội và nhân văn, đầu tư 
nền tảng cho khoa học tự nhiên, ưu tiên khoa học kỹ thuật và công nghệ; 
nâng cao năng lực đón đầu các ứng dụng KH&CN tiên phong ở trình độ 
cao.  



Xác định trúng và đúng tầm nhiệm vụ KH&CN, tập trung đầu tư và đầu tư 
tới ngưỡng để giải quyết các yêu cầu bức thiết trong phát triển đất nước, 
ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp. Xem xét khả năng phân quyền và đầu tư 
phát triển tiềm lực KH&CN địa phương theo cụm, vùng lãnh thổ để phát 
huy được thế mạnh tổng hợp và lợi thế của vùng. 

Thứ ba, bảo đảm các nguyên tắc công khai, minh bạch, độc lập phản biện 
(kể cả phản biện quốc tế) trong tuyển chọn và xét chọn nhiệm vụ KH&CN. 
Trao quyền tự chủ cho tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN và tổ 
chức KH&CN công lập, đi đôi với cơ chế bắt buộc chịu sự đánh giá độc lập 
và giám sát xã hội, công khai kết quả hoạt động KH&CN. Rà soát hiện 
trạng để đầu tư có chọn lọc đối với một số tổ chức KH&CN trọng điểm, 
hiệu quả; xem xét chấm dứt đầu tư và giải thể các cơ sở hoạt động kém 
hiệu quả. 

Thứ tư, tiếp tục đổi mới cơ chế đầu tư và tài chính cho KH&CN trên cơ sở 
cạnh tranh lành mạnh, có trọng tâm, trọng điểm, dựa trên chỉ số đo lường 
kết quả, hiệu quả đầu ra. Linh hoạt và đơn giản hóa thủ tục tuyển chọn 
nhiệm vụ KH&CN, thanh quyết toán tài chính theo thông lệ quốc tế, giảm 
tối đa các gánh nặng hành chính cho các nhà khoa học. Mạnh dạn giao 
quyền sở hữu kết quả KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước cho cơ 
quan chủ trì để thúc đẩy ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu. 
Tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước cho KH&CN và có cơ chế kinh tế, tài 
chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, tham gia mạnh hơn vào hoạt 
động nghiên cứu, phát triển và đổi mới công nghệ. 

Thứ năm, tiếp tục đầu tư cải thiện hạ tầng KH&CN, tăng cường trang thiết 
bị nghiên cứu, nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng thí nghiệm 
trọng điểm, phòng thí nghiệm chuyên ngành; kiên trì đầu tư tăng cường 
tiềm lực thông tin KH&CN. Kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng nghiên cứu, môi 
trường học thuật tiên tiến và tự chủ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng và các 
cơ hội phát triển nghề nghiệp thuận lợi cho nhà khoa học. Mở rộng hợp tác 
quốc tế và kết nối, thu hút hiệu quả lực lượng khoa học là người Việt Nam 
ở nước ngoài. Trọng dụng, đãi ngộ người tài kết hợp đòi hỏi về tính liêm 
chính và đạo đức trong nghiên cứu.  

Cải tổ bộ máy quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực 
quản lý KH&CN; đổi mới tư duy quản lý để ứng phó kịp với các thay đổi 
không ngừng và nhanh chóng của đời sống KH&CN; áp dụng công nghệ 
kỹ thuật cao trong quản lý hoạt động KH&CN để giảm thủ tục hành chính 
đối với các nhà khoa học, tổ chức KH&CN. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/Phai-do-bo-cac-rao-
can-duy-y-chi-trong-hoat-dong-KHCN/420636.vgp 



4. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự; Không bồi thường 
nếu lái xe có nồng độ cồn hay không có giấy phép lái 
xe 
Nghị định 03/2021/NĐ-CP quy định về trách nhiệm dân sự bắt buộc 
của chủ xe cơ giới có điểm mới so với các quy định hiện hành khi 
nêu rõ, các cơ quan bảo hiểm không bồi thường trong các tình huống 
cụ thể, ví dụ như trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, sử dụng 
ma túy hay sử dụng giấy phép lái xe không phù hợp hay hết hạn… 

Cụ thể, tại Điều 13 Nghị định 03/2021/NĐ-CP quy định các trường hợp mà 
cơ quan bảo hiểm sẽ từ chối bồi thường thiệt hại khi người lái xe gây tai 
nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, 
người lái xe chưa đủ độ tuổi hoặc quá độ tuổi điều khiển xe cơ giới theo 
quy định pháp luật về giao thông đường bộ. 

 

Đáng quan tâm, các trường hợp liên quan đến Giấy phép lái xe (GPLX) 
được quy định khá chi tiết trong Nghị định 03/2021 này. Các trường hợp từ 
chối bảo hiểm bao các trường hợp người lái xe không có Giấy phép lái xe 
(GPLX) hoặc sử dụng GPLX không hợp hay không do cơ quan có thẩm 
quyền cấp, bị tẩy xóa hoặc hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn 

Thậm chí các trường hợp sử dụng GPLX không phù hợp, trường hợp 
người lái xe bị tước quyền sử dụng GPLX hoặc bị thu hồi GPLX cũng 
được coi là không có GPLX… 



Ngoài ra, Nghị định 03/2021/NĐ-CP còn quy định lại về việc tạm ứng chi 
phí bồi thường bảo hiểm. Theo đó trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi tiếp 
nhận hồ sơ và xác định vụ việc trong diện bồi thường, bảo hiểm phải tạm 
ứng 70% mức phí bồi thường với tổn thất gây tử vong, tạm ứng 50% với 
tổn thất về người phải nằm cấp cứu… 

Nghị định 03/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/3/2021 tới đây. 

Nguồn: https://vnmedia.vn/xe-va-cong-nghe/202101/bao-hiem-trach-nhiem-
dan-su-khong-boi-thuong-neu-lai-xe-co-nong-do-con-hay-khong-co-giay-
phep-lai-xe-754383f/ 

 

5. CMS cùng các hãng công nghệ lớn xây dựng môi 
trường làm việc số 
Phối hợp cùng hãng Samsung và Logitech chính thức ra mắt giải 
pháp Hội nghị thông minh CMS Smart Meeting Solution, Công ty 
TNHH Sản xuất và Dịch vụ CMC (Công ty CMS) sẽ giúp các tổ chức, 
DN tương tác làm việc từ xa hiệu quả trên nền tảng công nghệ tốt 
nhất, đáp ứng nhu cầu trao đổi và làm việc trực tuyến ngày càng phổ 
biến. 

 Người dùng say mê trải nghiệm bảng tương tác Samsung Flip của CMS tại sự 
kiện DX Day 2020 do Hiệp hội phần mềm Vinasa tổ chức. Ảnh: Khắc Kiên 

Chủ động, mọi lúc mọi nơi 



Giám đốc Kinh doanh Công ty CMS Tào Đức Nam chia sẻ, là thành viên 
của Tập đoàn Công nghệ CMC - Tập đoàn CNTT hàng đầu Việt Nam, trải 
qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, CMS tự hào là nhà cung cấp sản 
phẩm - dịch vụ CNTT thông minh uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu Việt 
Nam. CMS đã triển khai nhiều dự án cung cấp sản phẩm, dịch vụ, giải 
pháp cho các cơ quan, tổ chức, DN lớn. 

Theo một cuộc khảo sát mới đây trên toàn cầu, 98% số nhân viên được 
hỏi kỳ vọng các cuộc họp trong tương lai có thể tham dự từ xa, 53% số DN 
đang lên kế hoạch tối ưu hóa diện tích văn phòng, và 96% DN mong muốn 
các công nghệ thông minh sẽ cải thiện môi trường làm việc, số hóa không 
gian làm việc, tăng cường hiệu quả tương tác. Doanh nhân Tào Đức Nam 
cho biết, nắm bắt về xu hướng làm việc mới, giải pháp Hội nghị thông minh 
do CMS triển khai áp dụng công nghệ đa nền tảng, đáp ứng toàn diện cho 
nhu cầu hội họp và cộng tác trực tuyến, mang lại trải nghiệm vượt trội cho 
người dùng. 

Là mô hình làm việc “lai”, kết hợp giữa làm việc tại văn phòng và làm việc 
từ xa, nền tảng được tích hợp bởi các sản phẩm công nghệ hiện đại, gồm 
bảng tương tác Samsung Flip, hệ thống camera Logitech thế hệ AI và 
phần mềm họp trực tuyến, tạo ra giải pháp đồng bộ, thông minh, giúp DN 
dễ dàng thiết lập phòng họp giữa các điểm cầu, kết nối mọi lúc mọi nơi, 
trên mọi thiết bị có kết nối Internet chỉ với “Một chạm”. Hoạt động trên toàn 
bộ hệ điều hành Windows, iOS, Android…, nền tảng phù hợp với mọi thiết 
bị di động, thuận tiện cho nhân sự linh hoạt làm việc, chia sẻ từ xa. 

Gia tăng hiệu suất, tiết kiệm chi phí 

Sử dụng Samsung Flip, giải pháp cho phép người dùng tận hưởng cảm 
giác viết, vẽ thoải mái trên định dạng kỹ thuật số đa sắc màu, với mọi 
phông nền đang hiển thị, ghi chú kịp thời những ý tưởng sáng tạo. 

Doanh nhân Tào Đức Nam cho biết, thành viên từ xa trải nghiệm chân 
thực và sống động như đang làm việc trực tiếp nhờ Samsung Flip hiển thị 
hoàn hảo, chất lượng hình ảnh UHD sống động, hệ thống trực tuyến 
Logitech thế hệ AI cho âm thanh trong trẻo, chất lượng hình ảnh 4K hoặc 
full HD sắc nét. Khả năng kết nối mạnh mẽ bất chấp khoảng cách nhờ 
phần mềm trực tuyến như Zoom Meeting, Microsoft Team hoặc Cisco 
Webex… thúc đẩy tương tác, nâng cao hiệu quả công việc. 

“Giải pháp giúp người tham gia dễ dàng đồng bộ dữ liệu, trình bày mọi nội 
dung từ điện thoại, thiết bị di động lên màn hình Flip. Tất cả nội dung trong 
cuộc họp được lưu trữ tự động, chia sẻ nhanh nhất đến những người liên 
quan chỉ với một cú click chuột, gia tăng hiệu quả cộng tác” - ông Tào Dức 
Nam nói. 



Đồng thời doanh nhân này cho biết, người sử dụng có thể ngồi tại bất kỳ 
văn phòng nào mà vẫn có thể thiết lập cuộc họp trực tuyến một cách đơn 
giản, để trao đổi, đồng bộ thông tin và ra quyết định công việc một cách 
nhanh chóng. Hệ thống cho phép 14 - 18 người tham dự offline và lên tới 
1.000 điểm cầu tham gia từ xa (với phần mềm Zoom Meeting) để cùng trao 
đổi, thảo luận, giúp mở rộng quy mô cuộc họp theo mong muốn, phù hợp 
với nhu cầu làm việc từ xa đang gia tăng của các DN. 

Khi DN sử dụng phần mềm sẽ tiết kiệm thời gian và nguồn lực quản trị, 
đặc biệt giảm thiểu chi phí lên đến khoảng 3 lần so với một số hình thức 
hội nghị truyền hình truyền thống, CMS Smart Meeting Solution được xem 
là nền tảng hoàn hảo cho mọi cuộc họp. Từ nay đến 31/12/2020, khách 
hàng khi mua giải pháp Hội nghị truyền hình thông minh từ CMS sẽ được 
tặng một năm sử dụng miễn phí phần mềm Zoom. 

 Ông Tào Đức Nam – Giám đốc Kinh doanh Công ty CMS chia sẻ về giải 
pháp với báo chí tại sự kiện DX Day 2020 do Hiệp hội phần mềm Vinasa tổ 

chức. Ảnh: Khắc Kiên 

Chia sẻ thêm về chiến lược phát triển của DN, doanh nhân Tào Đức Nam 
tự tin, với mục tiêu trở thành nhà phân phối dịch vụ mở rộng thị trường số 
1 Việt Nam, tầm nhìn đến 2023, CMS hướng đến trở thành đối tác uy tín 
của các hãng công nghệ số hàng đầu thế giới, tham gia sâu rộng vào chuỗi 
cung ứng sản phẩm và dịch vụ cho Cách mạng công nghiệp 4.0. “CMS lựa 
chọn sứ mệnh là đơn vị luôn định chuẩn sản phẩm, dịch vụ theo tiêu chuẩn 
quốc tế, nhằm thỏa mãn yêu cầu cao nhất của đối tác và khách hàng, DN” 
- doanh nhân này nói. 



Nỗ lực không ngừng để mang đến ngày càng nhiều các giải pháp công 
nghệ hiện đại, thông minh, toàn diện, giúp các tổ chức, DN có được nền 
tảng công nghệ vững chắc để tiến nhanh hơn, xa hơn trên con đường 
chinh phục thành công, CMS đã và đang khẳng định vị thế của mình trên 
thị trường CNTT. 

Samsung Electronics Co., Ltd. luôn tiên phong dẫn đầu với những đột 
phá công nghệ hiện đại cho mọi sản phẩm từ TV, điện thoại thông minh, 
thiết bị đeo, máy tính bảng, thiết bị gia dụng điện tử, hệ thống kết nối 
mạng lưới, cho đến hệ thống LSI, công nghệ bán dẫn và các giải pháp 
LED toàn diện.  

Logitech là hãng công nghệ toàn cầu, được thành lập vào năm 1981 tại 
Thụy Sỹ. Logitech sản xuất các thiết bị ngoại vi, phụ kiện chơi game, đồ 
điện tử gia dụng, hệ thống camera và âm thanh thế hệ AI. Với những ưu 
thế về công nghệ và giá thành, Logitech Video Collaboration đã được 
tiếp nhận rộng rãi và trở thành thiết bị hội nghị truyền hình bán chạy số 1 
thế giới vào năm 2016 (Waihouse Research). 

Nguồn: http://kinhtedothi.vn/cms-cung-cac-hang-cong-nghe-lon-xay-dung-
moi-truong-lam-viec-so-407678.html 

 

6. Có bắt buộc đo đạc lại khi sang tên sổ đỏ? 
Chị gái tôi có 01 mảnh đất với diện tích 317m2, trong đó có 100m2 đất 
ở, còn lại là đất vườn. Mảnh đất trên đã có Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất (sổ hồng).  

Hiện tại chị gái tôi muốn chuyển nhượng toàn bộ mảnh đất nói trên cho tôi. 
Tôi cùng chị gái cũng không có nhu cầu cấp, đổi giấy chứng nhận QSD đất 
mới. Nhưng khi lên làm việc tại trung tâm hành chính công và phòng Tài 
nguyên môi trường cấp huyện (địa phương nơi quản lý mảnh đất), thì 
được báo phải làm đơn xin trích đo (tại vì khi trích đo sẽ mất thêm khá 
nhiều thời gian và kinh phí).  

Xin hỏi luật sư khi muốn chuyển nhượng hoặc cho tặng toàn bộ mảnh đất 
theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có phải trích đo lại không? 
Xin cảm ơn luật sư. 

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, 
Thanh Xuân, Hà Nội trả lời 

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, việc yêu cầu phải đo lại đất là có 
căn cứ để đối chiếu diện tích chênh lệch trên hồ sơ so với diện tích đo đạc 
thực tế. Cụ thể, điều 98 khoản 5 Luật Đất đai 2013 quy định: 



“5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với 
số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng 
nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với 
ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có 
tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. 
Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích 
chênh lệch nhiều hơn nếu có. 

 

hvh2709@... 

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới 
thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo 
đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì 
phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.” 

Căn cứ Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số 
điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 sửa đổi bổ sung tại Nghị 
định 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi 
hành Luật đất đai. Khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng, tặng cho toàn bộ 
diện tích đất thì không phải đo đạc lại thửa đất. 

Điều 79. Trình tự, thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê 
lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng 



“1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử 
dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa 
đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo 
đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử 
dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất. 

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều 
kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau 
đây: 

a) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu 
nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính 
theo quy định; 

b) Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy 
định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm 
quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất; 

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; 
trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân 
cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. 

Theo khoản 1 Điều 17 của Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về Đo 
đạc chỉnh lý, bổ sung, đo vẽ lại bản đồ địa chính 

“1. Chỉnh lý bản đồ địa chính  

1.1. Việc chỉnh lý bản đồ địa chính thực hiện trong các trường hợp sau:  

a) Xuất hiện thửa đất và các đối tượng chiếm đất mới (trừ các đối tượng là 
công trình xây dựng và tài sản trên đất); 

b) Thay đổi ranh giới thửa đất và các đối tượng chiếm đất (trừ các đối 
tượng là công trình xây dựng và tài sản trên đất); 

c) Thay đổi diện tích thửa đất 

d) Thay đổi mục đích sử dụng đất; 

đ) Thay đổi thông tin về tình trạng pháp lý của thửa đất; 

e) Thay đổi về mốc giới và đường địa giới hành chính các cấp;  

g) Thay đổi về điểm tọa độ địa chính và điểm tọa độ Quốc gia; 

h) Thay đổi về mốc giới và hành lang an toàn công trình;  

i) Thay đổi về địa danh và các ghi chú trên bản đồ.” 



Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, việc yêu cầu phải đo lại đất là có 
căn cứ để đối chiếu diện tích chênh lệch trên hồ sơ so với diện tích đo đạc 
thực tế. Cụ thể, điều 98 khoản 5 Luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất. 

Vậy theo quy định, nếu diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế có chênh lệch 
với số liệu ghi trên giấy tờ thì nên đo đạc lại để tránh những rủi ro đáng tiếc 
xảy ra trong quá trình đăng ký biến động. 

Nguồn: https://cafeland.vn/kien-thuc/co-bat-buoc-do-dac-lai-khi-sang-ten-
so-do-95778.html 

 

7. Khi “cửa khẩu nằm ở nhà mỗi người dân” 
Sự phát triển của khoa học, công nghệ đã khiến việc mua bán online 
ngày càng trở nên phổ biến và khi “cửa khẩu nằm ở cửa nhà mỗi 
người dân” thì việc phát hiện, xử lý các vụ việc gian lận thương mại, 
hàng giả, hàng nhái trên không gian mạng càng trở nên khó khăn, đòi 
hỏi sự đổi mới trong chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng Quản lý 
thị trường (QLTT). 

 

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương). Ảnh: VGP. 

Những bẫy lừa trên không gian ảo 



Tháng 7/2020 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương 
Hòa Bình đã gửi thư khen Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương); 
Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 
- Bộ Công an) về thành tích phát hiện, kiểm tra, xử lý kho hàng lậu rộng 
hơn 10.000 m2, với trên 150.000 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc, 
xuất xứ tại Lào Cai. 

Vụ việc được nhận định là vụ bán hàng giả, hàng lậu liên quan tới thương 
mại điện tử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. 

Được biết, các lực lượng của Tổng cục QLTT, Cục A05 đã mất đến 6 
tháng dùng nhiều biện pháp điều tra, theo dõi để bất ngờ đột kích tổng kho 
hàng lậu hơn 10.000m2 tại địa chỉ 145 Hoàng Diệu (TP. Lào Cai) chiều 
7/7/2020.  

Tại thời điểm kiểm tra, kho hàng có 3 nhân viên được thuê để thay nhau 
livestream trên các tài khoản Facebook như: Thảo Trần, Giầy đồng giá... 
Các mặt hàng như giầy dép, kính mắt, đồng hồ, hàng tiêu dùng, mỹ 
phẩm... nhập lậu hoặc có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới 
như LV, Gucci, Chanel, Adidas. Theo khai nhận ban đầu của các nhân viên 
này, tối thiểu mỗi ngày đều “chốt” được 100-200 đơn hàng. 

Sau khi livestream bán hàng, các đơn hàng đã “chốt” trên Facebook sẽ 
được 40 nhân viên đóng gói gửi đi khắp cả nước thông qua các hãng 
chuyển phát. Như vậy, hàng trăm nghìn sản phẩm hàng giả, hàng lậu đã 
được đưa ra thị trường một cách trót lọt trong suốt 2 năm qua. 

Ông Chu Xuân Kiên, Cục trưởng Cục QLTT Hà Nội nhận định, với các ứng 
dụng công nghệ hiện đại dễ dàng cài đặt trên các thiết bị di động thông 
minh hiện nay, doanh nghiệp không phải tốn kém thuê cửa hàng với nhân 
viên phục vụ, không cần đầu tư nhiều kho chứa hàng mà chỉ cần một 
khoản tiền nhỏ để xây dựng website bán hàng và chỉ tốn 10% phí duy trì, 
vận hành website mỗi tháng. Có thể thấy, hình thức thương mại điện tử đã 
tạo ra sân chơi mới cho các doanh nghiệp, và điều này đòi hỏi cơ quan 
quản lý nhà nước phải đổi mới, sáng tạo trong phương thức quản lý. 

Mặt khác, từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng nặng nề, kéo dài của 
dịch bệnh COVID-19, tình hình kinh tế-xã hội trên thế giớivà các quốc gia 
có chung đường biên giới, đặc biệt là chính sách xuất nhập khẩu của 
Trung Quốc có nhiều thay đổi, hoạt động buôn lậu, kinh doanh hàng hóa 
nhập lậu, hàng cấm có lúc bị gián đoạn, có xu hướng giảm. Trong lúc này, 
thị trường nổi lên hành vi vi phạm kinh doanh hàng giả, hàng hóa xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm về hoạt động thương mại điện tử và 
sử dụng ứng dụng số để kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ 
nguồn gốc xuất xứ. Các chủ thể kinh doanh đã nhanh chóng tiếp cận 
chuyển sang hình thức bán hàng qua các sàn thương mại điện tử như: 



Shopee, Tiki, Sendo, Lazada… hay các website thương mại điện tử, đặt 
hàng trực tuyến, các hình thức giao dịch, bán hàng trực tiếp (livestream) 
qua mạng xã hội Facebook, Tiktok, Zalo… 

“Khó khăn lớn nhất khi phát hiện và xử lý các vụ việc trên môi trường 
thương mại điện tử là phải có sự việc rõ ràng, phải có người mua và có 
món hàng cụ thể. Trong khi các giao dịch, thanh toán trên mạng đều là ảo, 
không có địa điểm kinh doanh dẫn đến tình trạng lực lượng QLTT không 
thể kiểm tra được ngay. Chưa kể, hầu hết các giao dịch theo hình thức này 
(đối với hàng giả, hàng nhái) đều không có hóa đơn, chứng từ nên công 
tác phát hiện và xử lý càng khó khăn”, ông Chu Xuân Kiên chia sẻ. 

 

Tổng kho buôn lậu hơn 10.000 m2 tại 145 Hoàng Diệu (TP. Lào Cai). Ảnh: DMS 

Thêm vào đó, theo ông Kiên, việc thực hiện xử lý vi phạm đối với các 
doanh nghiệp gian lận cũng rất khó khăn do việc kiểm tra, truy tìm được 
những doanh nghiệp “ảo” không đơn giản. Các trang website thương mại 
điện tử hầu như không cung cấp địa chỉ hoặc địa chỉ không đúng, có nhiều 
địa chỉ là nhà dân, chung cư… Chưa kể nhiều đối tượng sử dụng các khu 
chung cư cao cấp, gây khó khăn trong việc tiếp cận, kiểm tra, xử lý.  

“Có trường hợp lực lượng QLTT kiểm tra, phát hiện website ghi đúng địa 
chỉ, đúng mặt hàng kinh doanh nhưng chủ cơ sở không thừa nhận website 
đó do mình thiết lập, quản lý. Hoặc khi kiểm tra, chủ cơ sở cho dừng, 
đóng, khóa… website ngay tại thời điểm kiểm tra, gây khó khăn khi chứng 
minh vi phạm”, ông Kiên nói. 



Không nể nang, không sợ sệt 

Ông Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT (Bộ Công Thương) 
nhận định, nhờ thành tựu của khoa học công nghệ nên việc mua bán 
online ngày càng trở nên phổ biến và có thể nói “cửa khẩu nằm ở cửa nhà 
của mỗi người dân” khi các giao dịch hàng hoá ở mọi nơi được thực hiện 
dễ dàng mà người mua, bán không cần gặp nhau. 

Sự phát triển này cũng đi kèm với một số thủ đoạn mới xuất hiện trên nền 
tảng thương mại điện tử, tập trung vào nhóm hàng hóa có giá trị cao, 
những mặt hàng do nước ngoài sản xuất. Các thủ đoạn thường thấy là lập 
nhiều tài khoản Facebook và chạy quảng cáo, ảnh chụp sản phẩm tương 
đối chuyên nghiệp và không có địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ chung 
chung, khi khách hàng hỏi thì chỉ nhận inbox (nhắn tin riêng); một số người 
nổi tiếng thường xuyên chia sẻ, livestream và đăng các bài quảng cáo các 
sản phẩm như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. 

Trước tình hình đó, ông Trần Hữu Linh cho biết, ngay từ đầu năm 2020, 
Tổng cục QLTT đã thành lập một bộ phận đặc nhiệm chuyên trách riêng 
chống gian lận trên môi trường internet.  

Qua nắm bắt thông tin và những biện pháp nghiệp vụ, năm 2020, lực 
lượng QLTT trên toàn quốc đã xử lý nhiều đường dây, ổ nhóm quy mô lớn 
thực hiện trên các mạng xã hội, kênh bán hàng, livestream. Tiêu biểu là vụ 
xử lý tổng kho buôn lậu hơn 10.000 m2 tại 145 Hoàng Diệu (TP. Lào Cai) 
hồi tháng 7/2020 nêu trên. Ngoài ra, lực lượng QLTT còn kiểm tra, xử lý rất 
nhiều vụ việc bán khẩu trang, nước rửa tay lậu, kém chất lượng trên mạng 
xã hội trong thời gian đầu năm 2020 khi dịch COVID-19 bùng phát; phát 
hiện tụ điểm phân loại, sơ chế găng tay y tế đã qua sử dụng thông qua 
mạng xã hội ở Bình Dương, TPHCM, Hòa Bình, Hà Nội… 

Đối với công tác chống hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ, năm 2020 cũng là năm đầu tiên, Tổng cục QLTT thay đổi cách 
thức kiểm tra về hàng giả. Thay vì dàn trải như những năm trước, Tổng 
cục xây dựng kế hoạch tấn công vào những tụ điểm cụ thể, rõ ràng. Nhờ 
vậy, kế hoạch chống hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ đã thu được kết quả tốt hơn những năm trước, kiểm tra 2.868 vụ, vi 
phạm 2.833 vụ, số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 24 tỷ đồng, trị giá 
hàng tịch thu trên 26 tỷ đồng. 

“Chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 2 trung 
tâm thương mại bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Móng 
Cái (Quảng Ninh), Trung tâm thương mại Sài Gòn Square, chợ Bến Thành 
(TPHCM), chợ Ninh Hiệp, quận Hoàn Kiếm, huyện Phú Xuyên, La Phù, 
Hoài Đức (Hà Nội)... Đặc biệt, có những địa điểm trước đó lực lượng QLTT 
chưa từng đặt chân đến kiểm tra như kho hàng nhập nội địa tại sân bay 



Nội Bài, cảng ICD Mỹ Đình hay kho hàng gia công các sản phẩm nhái các 
thương hiệu nổi tiếng tại huyện Thanh Miện, Hải Dương…”, ông Trần Hữu 
Linh thông tin. 

Sang năm 2021, ông Trần Hữu Linh cho biết, Tổng cục QLTT sẽ tập trung 
triển khai 2 nhiệm vụ chính gồm: Tiếp tục kiểm tra, kiểm soát các hành vi vi 
phạm thương mại điện tử và triển khai Kế hoạch đấu tranh, phòng chống, 
xử lý hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ. 

Tổng cục QLTT đang kiến nghị các cơ quan chức năng xây dựng bộ máy 
chuyên nghiệp, chuyên môn, chính thức về phòng, chống gian lận thương 
mại trong chức năng nhiệm vụ của QLTT. Đối với nội bộ, Tổng cục QLTT 
tiếp tục nâng cao năng lực lượng kiểm soát viên, triển khai tổ chức sát 
hạch, kiểm tra thường xuyên trình độ kiểm soát viên của lực lượng QLTT. 

Dự báo hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và tình hình 
dịch bệnh, thiên tai trong năm 2021 sẽ còn diễn biến phức tạp, Thứ trưởng 
Bộ Công Thương Đặng Hoàng An yêu cầu lực lượng QLTT phát triển theo 
nguyên tắc 6 chữ “vàng”: “Chính quy- Chuyên nghiệp – Hiện đại” theo 
đúng Chiến lược phát triển lực lượng QLTT giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 
2030. 

Theo đó, “chính quy” phải tuân thủ đúng quy định, nguyên tắc, chuẩn mực; 
“hiện đại” là không lạc hậu, ứng dụng công nghệ thông tin; “chuyên nghiệp” 
là đào tạo lực lượng bài bản. 

Thứ trưởng Đặng Hoàng An cũng yêu cầu lực lượng QLTT tăng cường và 
nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong 
công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng 
thời, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng trong 
công tác tập huấn, đào tạo, hỗ trợ kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ để đạt hiệu quả cao nhất. 

Thứ trưởng yêu cầu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp 
luật, cơ chế chính sách liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả, bảo đảm tính khả thi và theo sát với tình hình 
thực tế; tạo thuận lợi cho các lực lượng chức năng trong thực thi nhiệm vụ. 
Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, ký cam kết không 
buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất 
lượng, hàng vi phạm an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân tham 
gia hoạt động thương mại trên thị trường; tăng cường kiểm tra, xử lý 
nghiêm các tổ chức, cá nhân đã ký cam kết mà vẫn có hành vi vi phạm. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Khi-cua-khau-nam-o-nha-moi-
nguoi-dan/420514.vgp 

 



8. Chuẩn bị các điều kiện cho thị trường bán buôn 
điện cạnh tranh 
Năm 2021, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) tiếp tục 
tính toán, lập phương thức vận hành và điều độ tối ưu nhằm nâng 
cao hiệu quả kinh tế của hệ thống điện và giảm thiểu chi phí mua 
điện. 

Phòng trực điều độ hệ thống điện Quốc gia. Ảnh: Mai 
Phương/BNEWS/TTXVN 

Cùng với đó, đảm bảo vận hành hạ tầng công nghệ thông tin thị trường 
điện liên tục trong quá trình chuyển sang các cấp độ thị trường mới trong 
bối cảnh chưa có đầy đủ hạ tầng công nghệ thông tin cho thị trường điện 
bán buôn.  

Song song với đó, A0 cũng hoàn thành dự án nâng cấp hạ tầng công nghệ 
thông tin phục vụ vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam 
(VWEM) giai đoạn 2020-2022; trong đó hạng mục “Triển khai hệ thống tự 
động điều khiển phát điện (AGC) có giao tiếp và trao đổi dữ liệu với các hệ 
thống lập kế hoạch vận hành hệ thống điện và thị trường điện”.  

Mặt khác, Trung tâm còn triển khai ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 
nghiên cứu khoa học theo hướng mở, hợp tác với các đối tác bên ngoài để 
tận dụng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng kịp thời thời tốc độ phát triển của 
hệ thống điện và thị trường điện trong thời gian tới.  



Để thực hiện được mục tiêu trên, theo lãnh đạo A0, Trung tâm đang triển 
khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị 
trường điện, đảm bảo điều hành an toàn, ổn định và kinh tế hệ thống điện 
Quốc gia.  

Theo đó, Trung tâm chấp hành tốt kỷ luật vận hành, đảm bảo 100% các 
thao tác, đóng điện nghiệm thu, xử lý sự cố an toàn, chính xác không gây 
mở rộng sự cố. Bên cạnh nâng cao chất lượng dự báo phụ tải ngắn hạn, 
dài hạn, chất lượng dự báo các nguồn điện không điều khiển được; trong 
đó có năng lượng tái tạo, điện mặt trời mái nhà, các nguồn điện gió dự 
kiến vào vận hành trong năm 2021. 

Trung tâm còn  nghiên cứu các vấn đề mới, chuyên sâu trong bối cảnh hệ 
thống điện có quy mô ngày càng lớn và xu hướng phát triển nguồn năng 
lượng tái tạo thay nguồn năng lượng hoá thạch trên thế giới. Đồng thời, đề 
xuất với các cấp có thẩm quyền các giải pháp về tăng cường khung pháp 
lý, về vận hành ổn định nguồn năng lượng tái tạo.  

Cùng với việc tính toán giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời đảm 
bảo điều kiện về ổn định, tính toán giới hạn thâm nhập của điện mặt trời 
theo từng giai đoạn, A0 còn nghiên cứu, lắp đặt các thiết bị tích trữ năng 
lượng phù hợp với mức độ gia tăng nguồn điện năng lượng tái tạo trong 
hệ thống điện để đảm bảo các yêu cầu và tiêu chuẩn vận hành.  

Phòng điều hành thị trường điện. Ảnh: Mai Phương/BNEWS/TTXVN 

Trung tâm vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh, tính toán phân 
bổ sản lượng cho các Tổng công ty điện lực, mô phỏng thị trường điện bán 



buôn theo quy định đảm bảo công bằng, minh bạch với các bên tham gia. 
Đồng thời, tính toán lập kế hoạch vận hành thị trường điện, lập lịch huy 
động ngày tới, chu kỳ tới, đảm bảo 100% phương thức đạt mục tiêu tối ưu 
hóa chi phí mua điện.  

Bên cạnh đó, Trung tâm lập kế hoạch vận hành và điều độ huy động nguồn 
điện với khung thời gian tối thiểu 30 phút để giảm sai lệch giữa kế hoạch 
vận hành và thực tế huy động của các nhà máy điện; Quản lý vận hành hệ 
thống hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin đáp ứng 100% công tác chỉ huy 
vận hành hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện Việt Nam.  
Đặc biệt, Trung tâm tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng tuyển dụng kỹ 
sư mới và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, kỹ năng, trình độ 
chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống điện và thị trường 
điện trong các năm tới, nhất là chuẩn bị nguồn nhân lực cho thị trường 
điện bán buôn.  

A0 cho biết, năm qua, Trung tâm vận hành thị trường phát điện cạnh tranh 
đúng quy định, góp phần đảm bảo tối ưu kế hoạch sản xuất kinh doanh 
điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Hiện có 100 nhà máy tham 
gia trực tiếp trong thị trường điện với tổng công suất đặt 27.526 MW, 
chiếm 46,3% tổng công suất đặt các nhà máy điện do cấp điều độ Quốc 
gia điều khiển. Trong năm có thêm 4 nhà máy mới tham gia thị trường với 
tổng công suất 1.837 MW.  

Tổng chi phí trên thị trường điện giao ngay cho 100 nhà máy điện trực tiếp 
tham gia thị trường điện tính đến hết năm 2020 là 122 nghìn tỷ 
đồng. Trung tâm còn rút ngắn chu kỳ giao dịch thị trường điện từ 60 phút 
xuống 30 phút bắt đầu từ ngày 1/9/2020, góp phần xử lý chính xác và kịp 
thời các biến động trong vận hành hệ thống, tăng độ ổn định hệ thống điện 
Quốc gia và giảm chi phí mua điện cho Tập đoàn.  

Cũng trong năm 2020, Trung tâm chuẩn bị vận hành thị trường điện bán 
buôn bao gồm: tính toán và công bố giá điện năng thị trường (CSMP), giá 
công suất thị trường (CCAN), giá thị trường toàn phần (CFMP), tỷ lệ mua 
điện và chi phí mua điện từ một số nhà máy với các Tổng công ty điện lực. 
Đồng thời, tham gia biên soạn 5 quy trình dưới Thông tư 24/2019 sửa đổi, 
bổ sung Thông tư 45/2018 quy định về vận hành thị trường bán buôn điện 
cạnh tranh.  

Trung tâm cũng chuẩn bị xây dựng phát triển thị trường điện cạnh tranh. 
Cụ thể, tham gia xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát 
điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện (DPPA) thí điểm áp 
dụng cho các nhà máy điện năng lượng tái tạo khi tham gia vào thị trường 
bán buôn điện cạnh tranh; tham gia hoàn thiện và xây dựng Đề án Thiết kế 
mô hình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh Việt Nam.  



Đồng thời, xây dựng phương án cơ chế giao dịch hợp đồng tập trung trong 
thị trường điện nhằm xử lý chênh lệch (thừa hoặc thiếu) giữa sản lượng 
hợp đồng đã ký so với nhu cầu phụ tải hoặc khả năng phát thực tế của 
đơn vị.  

Mặt khác, Trung tâm đã hoàn thành và báo cáo EVN đề cương, các điều 
khoản tham chiếu phục vụ thuê tư vấn lập báo cáo xây dựng mô hình điều 
độ hệ thống điện, vận hành thị trường điện giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 
2045 để hoàn thiện nội dung này trong Quy hoạch điện VIII.  
Theo đánh giá của A0, năm 2020, các nhà máy điện gió và điện mặt trời 
được đưa vào vận hành với tỉ lệ rất lớn nhưng việc công bố và dự báo 
công suất phát với độ chính xác chưa cao. Đặc biệt có sự tham gia rất 
đáng kể của nguồn điện mặt trời mái nhà với công suất hiện nay lên đến 
9.583 MWp, ảnh hưởng lớn đến biểu đồ phụ tải, dẫn tới công tác lập kế 
hoạch vận hành hệ thống điện và thị trường điện còn rất nhiều khó khăn.  
Trong khi đó, vận hành hệ thống điện còn nhiều khó khăn do các tổ máy 
hay sự cố, đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện than trong các ngày nắng 
nóng; sự cố lưới điện còn nhiều, đặc biệt trong các ngày mưa bão. Việc 
khai thác nguồn cũng gặp nhiều khó khăn do giới hạn lưới điện truyền tải, 
đặc biệt là lưới 500kV/220kV ở miền Bắc.  

Phòng trực điều độ. Ảnh: Mai Phương/BNEWS/TTXVN 

Theo A0, các nhà máy thủy điện trên 30 MW được điều tiết bởi 11 quy 
trình vận hành liên hồ chứa có nhiều bất cập và tồn tại vướng mắc khi hài 
hòa với quy định thị trường điện. Cơ sở hạ tầng thị trường điện chuyển đổi 
chu kỳ giao dịch từ 60 phút sang 30 phút trong bối cảnh phần mềm lõi tối 



ưu thị trường điện Areva Unit Commitment đã đến ngưỡng giới hạn và khó 
có khả năng đáp ứng yêu cầu mô phỏng thị trường trong giai đoạn sắp tới. 
Do vậy cần sớm đưa vào sử dụng những công cụ, lõi tối ưu mới nhằm đáp 
ứng sự phát triển thị trường điện trong thời gian tới.  

Để thực hiện tốt nhiệm vụ vận hành hệ thống điện Quốc gia và thị trường 
điện, lãnh đạo A0 cho rằng Quy định vận hành thị trường điện theo Thông 
tư 45/TT-BCT đã bổ sung quy định về tính toán dịch vụ dự phòng điều 
chỉnh tần số cho các nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường.  

Tuy nhiên, về dài hạn khi hạ tầng cho phép, A0 kiến nghị EVN xem xét, 
thiết lập và phát triển thị trường dịch vụ phụ trợ. Trong đó các dịch vụ điều 
tần và dự phòng quay được tính toán đồng tối ưu với thị trường năng 
lượng, các loại hình dịch vụ phụ trợ khác cần có cơ chế đấu thầu cạnh 
tranh để ký hợp đồng và được thanh toán hợp lý.  

Bên cạnh đó, EVN xem xét phê duyệt chi phí cho A0 thực hiện nâng cấp, 
mở rộng các hệ thống hạ tầng hiện hữu như SCADA/EMS, thu thập số liệu 
đo đếm... do sự phát triển đột biến của nguồn năng lượng tái tạo, của thị 
trường điện bán buôn cũng như các yêu cầu ngày càng cao về an ninh bảo 
mật.  

Đồng thời, trang bị hệ thống MMS cho điều độ Quốc gia sau năm 2022 để 
đảm bảo cơ sở hạ tầng thị trường điện cho vận hành thị trường điện bán 
buôn/bán lẻ có sự tham gia của năng lượng tái tạo./. 

Nguồn: https://bnews.vn/chuan-bi-cac-dieu-kien-cho-thi-truong-ban-buon-
dien-canh-tranh/184702.html 

 

9. Quy định mới: Xe máy điện bắt buộc phải mua bảo 
hiểm từ ngày 1-3 
Theo Thông tư do Bộ Tài chính vừa ban hành, từ ngày 1-3, xe máy 
điện sẽ phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc với mức phí 
55.000 đồng/năm. 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTC quy định chi tiết một 
số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15-1-2021 của Chính phủ 
về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 

Thông tư số 04 đã bổ sung quy định xe máy điện phải mua bảo hiểm trách 
nhiệm dân sự bắt buộc đối với chủ xe cơ giới như các loại ôtô, xe máy khi 
tham gia giao thông. 

Theo đó, phí bảo hiểm đối với xe máy điện là 55.000 đồng/năm. Đây là 
mức bằng với phí bảo hiểm đối với các loại xe môtô 2 bánh dưới 50cc. 



Trong khi đó, xe mô tô 2 bánh trên 50 cc có mức phí bảo hiểm 60.000 
đồng/năm. 

 

Xe máy điện sẽ phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc - Ảnh 
minh hoạ 

Thông tư cũng bổ sung phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của xe 
ôtô không kinh doanh vận tải vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, 
minivan) là 437.000 đồng.  

Bên cạnh đó, Thông tư cũng đã đã nâng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với 
thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra từ 100 triệu đồng/1 
người/1 vụ tai nạn lên mức 150 triệu đồng cho 1 người trong một vụ tai 
nạn. 

Thông tư giữ nguyên mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản, 
cụ thể mức 50 triệu đồng trong một vụ tai nạn đối với thiệt hại do xe môtô 
hai bánh, xe môtô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe 
có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra; 
100 triệu đồng trong một vụ tai nạn đối với thiệt hại do xe ôtô, máy kéo, 
rơmoóc hoặc sơmi rơmoóc được kéo bởi xe ôtô, máy kéo, xe máy chuyên 
dùng theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra. 

Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2021 

Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử 

Theo Nghị định 03/2021/NĐ-CP ngày 15-1-2021 của Chính phủ, khi mua 
bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, chủ xe cơ giới 



được doanh nghiệp bảo hiểm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm. Doanh 
nghiệp bảo hiểm chỉ cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho chủ xe cơ giới khi 
chủ xe cơ giới đã đóng đủ phí bảo hiểm hoặc có thỏa thuận với chủ xe cơ 
giới về thời hạn thanh toán phí bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính. 

Nghị định nêu rõ, trường hợp cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, 
doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện 
tử và các văn bản hướng dẫn thi hành; Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử 
phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và phản ánh đầy đủ các nội 
dung quy định. 

Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/quy-dinh-moi-xe-may-dien-bat-buoc-phai-
mua-bao-hiem-tu-ngay-1-3-20210123175558849.htm 

 

10. Thiết bị phục vụ họp online có được gọi là thiết bị 
chuyên dùng? 
Theo phản ánh của ông Minh Hải, năm 2020, do đại dịch covid-19 nên 
cơ quan ông thường xuyên tổ chức các cuộc họp trực tuyến, để đáp 
ứng nhiệm vụ chính trị thì các xã trên địa bàn huyện có trang bị thêm 
một số thiết bị phục vụ cho họp trực tuyến như: Màn hinh; thiết bị 
điều khiển; âm ly; loa, micro; webcam hội nghị; hệ điều hành, cổng 
kết nối....  

Theo Quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định 50/2017/QĐ-TTg thì máy 
móc thiết bị phục vụ hoạt động chung của cơ quan, đơn vị bao gồm: Máy 
móc thiết bị trang bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung của cơ quan, 
tổ chức, đơn vị.  

Tuy nhiên khi thanh toán tại Kho bạc nhà nước huyện thì cho rằng đây là 
máy móc thiết bị chuyên dùng chứ không phải là máy móc thiết bị dùng 
chung, nên không đồng ý thanh toán vì nếu là máy móc thiết bị chuyên 
dùng thì phải đưa vào danh mục máy móc thiết bị chuyên dùng của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền.  

Ông Hải hỏi, các thiết bị để lắp đặt cho phòng họp trực tuyền nêu trên là 
máy móc thiết bị dùng chung hay là máy móc thiết bị chuyên dùng? Máy 
móc, thiết bị nào là phục vụ hoạt động chung và loại nào là chuyên dùng? 

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau: 

Tại các Điều 7, 8, 10 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 
thiết bị như sau: 

(1)  Về máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung 



- Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị 
gồm: (i) Máy móc, thiết bị trang bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị; (ii) Máy móc, thiết bị gắn với nhà, vật kiến 
trúc, công trình xây dựng và các máy móc, thiết bị khác phục vụ hoạt động 
chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị (khoản 1 Điều 7 Quyết định số 
50/2017/QĐ-TTg ). 

- Về thẩm quyền quyết định việc trang bị máy móc, thiết bị phục vụ hoạt 
động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, 
nhu cầu sử dụng, thiết kế xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 
nghiệp và nguồn kinh phí được phép sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, đầu tư, mua sắm, điều 
chuyển, thuê máy móc, thiết bị theo quy định của pháp luật quyết định việc 
trang bị máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị quy định tại khoản 1 Điều Điều 7 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg 
bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả (khoản 2 Điều 7 Quyết định số 50/2017/QĐ-
TTg ). 

(2) Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng  

- Máy móc, thiết bị chuyên dùng: Máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy 
móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) là máy 
móc, thiết bị có yêu cầu về tính năng, dung lượng, cấu hình cao hơn máy 
móc, thiết bị văn phòng phổ biến và máy móc, thiết bị khác phục vụ nhiệm 
vụ đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị (điểm a khoản 1 Điều 8 Quyết định 
số 50/2017/QĐ-TTg). 

- Về thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 
chuyên dùng: (i)Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban 
hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng 
máy móc, thiết bị chuyên dùng theo thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 
1, điểm b khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg bảo đảm tiết 
kiệm, hiệu quả, phù hợp với tính chất công việc, phù hợp với khả năng của 
ngân sách nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của 
mình; (ii) Trong thời gian Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa quy định 
chi tiết hướng dẫn theo điểm a khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-
TTg, bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến bằng 
văn bản của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện điểm b 
khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg (Điều 8, Điều 10 Quyết 
định số 50/2017/QĐ-TTg). 

- Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 
chuyên dùng được công khai trên cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan 
trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và được gửi cơ quan Kho bạc nhà 
nước để thực hiện kiểm soát chi theo quy định của pháp luật (khoản 4 Điều 
8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg). 



Như vậy, pháp luật hiện hành đã quy định cụ thể về máy móc, thiết bị phục 
vụ hoạt động chung và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 
chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị; do đó, trường hợp quá trình 
thực hiện còn vướng mắc, đề nghị có báo cáo cụ thể, gửi cơ quan chức 
năng của địa phương để được xem xét, xử lý theo quy định. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Thiet-bi-phuc-vu-hop-
online-co-duoc-goi-la-thiet-bi-chuyen-dung/420519.vgp 

 

11. Tận dụng tối đa lợi thế, giữ vững đà xuất khẩu 
Năm 2020, ghi nhận là năm tiếp tục vươn lên, vượt qua khó khăn của 
ngành công thương để có những bước phát triển mang tính đột phá, 
đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của đất nước.  

 

 

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, đồng chí Trần Tuấn Anh, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, cho biết, mặc dù 
hoạt động xuất khẩu (XK) đạt được nhiều kết quả khả quan, tuy vậy cũng 
không thể chủ quan. Năm 2021, chúng ta cần tận dụng tối đa lợi thế, tiếp 
tục giữ vững đà XK. 



Đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp đạt xuất siêu 

Phóng viên (PV): Nhìn lại kết quả năm 2020 của ngành công thương, điều 
gì khiến Bộ trưởng hài lòng nhất và điều gì còn trăn trở? 

 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến phát triển các mặt của đời sống kinh tế-xã hội (KT-XH), song nước ta 
cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát của năm 2020. Kinh tế vĩ mô được 
duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế 
được bảo đảm. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thuộc nhóm các nước 
có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Trong thành công chung 
này, có những đóng góp quan trọng của ngành công thương, như: Bứt phá 
trong công tác hội nhập; XK vượt khó bất chấp đại dịch Covid-19, duy trì 
tăng trưởng dương; xuất siêu đạt mức cao kỷ lục, duy trì mạch xuất siêu 5 
năm liên tiếp của cán cân thương mại Việt Nam; công nghiệp chế biến chế 
tạo vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, là động lực quan trọng 
cho tăng trưởng kinh tế cả nước. 

Song hành với những thành tựu đó vẫn còn những khó khăn, thách thức, 
hay nói cách khác là những điểm còn tồn tại, có thể kể đến trong phát triển 
của ngành, như: Năng suất lao động thấp, quy mô doanh nghiệp (DN) nhỏ, 
tiêu hao năng lượng và sử dụng tài nguyên nhiều, hàm lượng giá trị gia 
tăng trong sản phẩm chưa cao, tái cơ cấu trong các ngành, lĩnh vực diễn 
ra chậm. Bên cạnh đó, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xu hướng 
hợp tác và hội nhập của thế giới có những thay đổi khá căn bản và diễn ra 
nhanh chóng... Những điều đó đặt ra cho ngành công thương yêu cầu về 
phản ứng chính sách không chỉ trong ngắn hạn mà còn cả việc xem xét để 
điều chỉnh mang tính chiến lược trong dài hạn. 

PV: Con số xuất siêu kỷ lục trong năm 2020 rất đáng ghi nhận, song vẫn 
có ý kiến cho rằng, chớ nên vội mừng vì khó khăn thách thức vẫn đang ở 
phía trước. Bộ trưởng đánh giá sao về quan điểm này? 

 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Kim ngạch XK năm 2020 ước đạt 281,5 tỷ 
USD, tăng 6,5% so với năm trước. Xuất siêu cả năm ước đạt khoảng 19,1 
tỷ USD, qua đó đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp đạt xuất siêu với mức thặng 
dư năm sau cao hơn năm trước. Dưới góc độ vĩ mô, tăng trưởng xuất 
khẩu bổ sung nguồn thu ngoại tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo động lực tiếp 
tục mở rộng sản xuất, kinh doanh, đổi mới cũng như thu hút đầu tư. 

Mặc dù hoạt động XK đạt nhiều kết quả khả quan, nhưng tôi cũng cho 
rằng, không nên chủ quan, vì trong cơ luôn có nguy và trong nguy cũng 
luôn có cơ, khó khăn vẫn còn ở phía trước. Chúng ta cũng cần nhìn nhận 
một số hạn chế, khó khăn để chung tay tháo gỡ trong thời gian tới. Với 
nông sản, việc đàm phán để được công nhận về quản lý chất lượng, quản 
lý an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật còn hạn chế. Do vậy, 



nhiều mặt hàng dù đã được nước ngoài giảm thuế về 0% nhưng một số 
nông sản của Việt Nam vẫn chưa được phép nhập khẩu vào một số thị 
trường. Một số ngành trong nhiều năm là động lực tăng trưởng XK, như: 
Sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, đặc biệt là điện 
thoại di động không còn duy trì được tốc độ tăng trưởng ấn tượng như giai 
đoạn trước. Bên cạnh đó, các nước ngày càng gia tăng các biện pháp hạn 
chế thương mại, bảo hộ sản xuất trong nước... 

Việc đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) bước đầu mở 
cửa các thị trường thị trường chủ chốt và định vị Việt Nam như là một điểm 
sáng trong cải cách và thu hút vốn đầu tư để hình thành nên các chuỗi 
cung ứng mới. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh, hoạt động thu hút đầu tư 
trong nước và nước ngoài, phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực chưa 
có sự cải thiện rõ rệt để tận dụng tối đa lợi ích mang lại. Vẫn còn một số 
DN chưa nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro, 
ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến mẫu mã sản phẩm, phương thức 
marketing trong thương mại quốc tế. Ngoài ra, nhu cầu trên thị trường 
quốc tế vẫn chưa thể phục hồi do đại dịch kéo dài và một số ngành hàng 
XK vẫn còn phụ thuộc nhiều vào khối DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). 

Theo sát diễn biến tình hình thị trường để có ứng phó linh hoạt 

 PV: Tình hình dịch Covid-19 dự báo có thể còn tiếp tục diễn biến phức tạp 
tại nhiều thị trường XK trọng điểm, Bộ Công Thương có những giải pháp 
như thế nào để duy trì được đà xuất nhập khẩu? 

 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Bước sang năm 2021, dịch Covid-19 vẫn 
chưa có dấu hiệu sẽ được khắc phục hoàn toàn trong ngắn hạn. Các hoạt 
động kinh tế tiếp tục được thực hiện trong trạng thái “bình thường mới”, XK 
năm 2021 vẫn tiếp tục đối mặt với những rủi ro tiềm tàng. Tuy nhiên, sang 
năm 2021, XK của ta có những cơ sở để tin tưởng vào một kết quả tích 
cực. Đó là tận dụng hiệu quả các FTA, đặc biệt các FTA thế hệ mới 
CPTPP và EVFTA đã trải qua giai đoạn thực thi ban đầu, với ưu đãi về 
thuế quan và các điều kiện tiếp cận thị trường mở ra cơ hội đẩy mạnh XK 
các mặt hàng mà ta có lợi thế sang thị trường các nước thành viên. Nếu 
tình hình dịch bệnh ở châu Âu khả quan hơn nhờ hiệu quả của việc sử 
dụng vaccine trong tiêm chủng phổ thông thì cơ hội này càng trở nên rõ 
rệt. Ngoài ra, năm 2021 cùng kỳ vọng sự dịch chuyển luồng đầu tư của các 
DN FDI từ các nước trong khu vực sang Việt Nam, định vị lại chuỗi cung 
ứng cũng như tận dụng các ưu đãi mang lại từ các FTA mà Việt Nam đã 
ký kết. 

Thời gian tới, dịch Covid-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, khó 
lường, tác động tiêu cực của dịch bệnh đến các mặt của đời sống KT-XH 
còn tiếp tục kéo dài, chưa thể đánh giá hết. Do vậy, Bộ Công Thương, bên 
cạnh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên và 



cũng thông qua hệ thống thương vụ, cơ quan đại diện thương mại tại nước 
ngoài, tiếp tục theo sát diễn biến tình hình thị trường, đặc biệt là tình hình 
phòng, chống dịch Covid-19 ở các thị trường đối tác lớn, quan trọng của 
Việt Nam. Từ đó, kịp thời đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ chủ động triển khai các biện pháp để tận dụng cơ hội thị trường, giảm 
thiểu khó khăn, tác động bất lợi đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Việt 
Nam. 

 

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (tỉnh Vĩnh Phúc). 

PV: Bộ trưởng từng nói các FTA không phải là “bàn tiệc dọn sẵn”. Vậy theo 
Bộ trưởng, cần có những thay đổi chính sách như thế nào để tận dụng hiệu 
quả các FTA? 

 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Việc tham gia các FTA đã tạo thêm động lực 
và mang lại nhiều tác động tích cực cho kinh tế Việt Nam. Tới nay, Việt 
Nam đã ký kết 15 FTA, vươn lên trở thành nước thuộc nhóm đầu ASEAN 
trong việc tham gia các FTA thế hệ mới và tận dụng các cơ hội của thương 
mại và đầu tư quốc tế. Có thể thấy, cơ hội lớn nhất mà các FTA mang lại là 
mở rộng thị trường XK nhờ các cam kết về cắt giảm thuế quan và dỡ bỏ 
rào cản thương mại, tạo cơ hội để DN tham gia sâu hơn vào chuỗi sản 
xuất và cung ứng toàn cầu. Ngoài ra, việc ký kết các FTA cũng góp phần 
tăng cường hiệu quả sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN; đa 



dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, tránh phụ thuộc vào các thị trường 
truyền thống. Đồng thời, các cam kết về dịch vụ và đầu tư cũng giúp thị 
trường dịch vụ phát triển hơn, có thêm sự tham gia của nhiều nhà đầu tư 
nước ngoài. Hệ thống chính sách, luật pháp cũng từng bước được cải 
thiện hướng tới các chuẩn mực quốc tế, tạo ra môi trường kinh doanh 
ngày càng hấp dẫn hơn. 

Tuy nhiên, việc tham gia các FTA nói riêng và hội nhập kinh tế quốc tế nói 
chung cũng đặt ra không ít thách thức. Đầu tiên là sự gia tăng áp lực cạnh 
tranh đối với hàng hóa và DN Việt Nam trên chính thị trường “sân nhà”, 
đặc biệt trong những lĩnh vực còn yếu của chúng ta. Bên cạnh đó, hạn chế 
về trình độ nguồn nhân lực trong các DN của Việt Nam cũng ảnh hưởng 
nhiều đến khả năng cạnh tranh với các DN nước ngoài. Những bất cập, 
chưa kịp hoàn thiện của hệ thống pháp luật; chính sách KT-XH, văn hóa, 
đặc biệt là về minh bạch hóa, cải cách hành chính, cải thiện môi trường 
pháp luật cũng gây không ít khó khăn cho việc thực thi cam kết và tận 
dụng các FTA của Việt Nam. 

 

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Daikin Việt Nam, Hưng Yên. 

Nói như vậy, để thấy rằng việc ký kết và tham gia các FTA đồng nghĩa với 
việc hội nhập, bước vào sân chơi lớn, chấp nhận đương đầu với khó khăn, 
thách thức mới để vượt lên nắm bắt cơ hội phát triển. Do vậy, để hội nhập 
kinh tế quốc tế thành công, tận dụng được những lợi ích mang lại và vượt 



qua thách thức đặt ra, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các 
ngành, giữa Trung ương và địa phương và với cộng đồng DN. Các cơ 
quan có liên quan cũng cần có chiến lược tuyên truyền cụ thể để cộng 
đồng DN nắm vững các cam kết, luật chơi đối với từng FTA. 

PV: Cộng đồng DN cũng cần có những thay đổi gì để thích nghi được với 
“tình hình mới” thưa Bộ trưởng? 

 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: DN Việt Nam hiện đang phải đối mặt với 
những thách thức chưa từng có do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 
và diễn biến kinh tế-chính trị phức tạp trên thế giới và khu vực. Việc chuỗi 
cung ứng toàn cầu bị gián đoạn gây khó khăn cho việc tiếp cận nguồn 
nguyên, vật liệu đầu vào, thu hẹp thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, 
cản trở việc lưu thông hàng hóa, gây sụt giảm doanh thu cũng như đe dọa 
khả năng đứng vững của DN. Tuy nhiên, ẩn sau những thách thức trên lại 
là những cơ hội đầy hứa hẹn cho các DN biết tự điều chỉnh chiến lược đầu 
tư kinh doanh, thích nghi, nắm bắt, tận dụng cơ hội. 

Một trong những giải pháp ưu tiên DN cần chú trọng để đối phó với khó 
khăn, thách thức hiện tại và vượt lên tận dụng thành công các cơ hội mang 
lại là không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường năng lực 
cạnh tranh của mình, qua đó cải thiện vị trí trong chuỗi giá trị khu vực. DN 
cũng cần chủ động thay đổi tư duy kinh doanh trong bối cảnh mới, chuyển 
sức ép về cạnh tranh thành động lực để tự đổi mới và phát triển, nâng cao 
chất lượng sản phẩm để có lợi thế cạnh tranh không chỉ ở trong nước mà 
còn ở thị trường quốc tế. Cộng đồng DN cần tận dụng cơ hội để ứng dụng 
công nghệ kỹ thuật cũng như công nghệ thông tin trong tiếp cận, tiếp thị thị 
trường, giao dịch với các đối tác, tạo ra những giá trị thặng dư cao hơn 
cho DN. 

PV: Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng! 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/tan-dung-toi-da-loi-the-giu-
vung-da-xuat-khau-650043 

 

12. Đủ chế tài quản lý thuế với thương mại điện tử 
Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử không quá khó, 
vấn đề là phải có cơ chế, chính sách đầy đủ, đồng bộ. 

Thông tin Cục Thuế Hà Nội thu được 123 tỷ đồng tiền thuế từ hoạt động 
thương mại điện tử (TMĐT) trong năm 2020, cao gấp khoảng 5 lần năm 
2019 cho thấy, quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT không quá khó, vấn 
đề là phải có cơ chế, chính sách đầy đủ, đồng bộ. 



Hiện Tổng cục Thuế chưa công bố cụ thể số thu ngân sách nhà nước từ 
hoạt động TMĐT trong những năm vừa qua. Song với Chỉ số Thương mại 
điện tử (EBI) của Việt Nam trong giai đoạn 2017-2019 tăng 25 - 30%, hàng 
loạt sàn TMĐT như Lazada, Tiki, Shopee, Sendo… không ngừng mở rộng 
quy mộ, giao dịch thương mại hàng hóa, dịch vụ dựa trên các nền tảng 
mạng xã hội như Google, Facebook, YouTube... phát triển ngoài tầm kiểm 
soát, thì doanh thu từ hoạt động TMĐT chắc chắn vô cùng lớn. 

Số liệu ước tính của một số tổ chức quốc tế còn cho rằng, quy mô thị 
trường TMĐT bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam năm 2019 
vào khoảng 11,5 tỷ USD và trên 15 tỷ USD trong năm 2020. 

Với quy mô thị trường Việt Nam lên tới 15 tỷ USD, nhưng Hà Nội - trung 
tâm kinh tế lớn thứ hai cả nước chỉ thu được 123 tỷ đồng tiền thuế năm 
2020, còn thu ngân sách từ hoạt động TMĐT tại các địa phương khác 
trong cả nước (trừ TP.HCM) vô cùng ít đã cho thấy, thất thu thuế từ hoạt 
động kinh doanh này lớn thế nào. 

Sở dĩ ngân sách nhà nước thất thu từ hoạt động TMĐT, theo nhận định 
của Phó thủ tướng kiêm Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) Trương 
Hòa Bình, là do hệ thống văn bản pháp luật chưa theo kịp với sự phát triển 
của công nghệ. Ngoài ra, các mô hình, phương thức kinh doanh mới, chế 
tài xử lý chưa đủ sức răn đe. Đặc biệt là công tác phối hợp giữa các đơn 
vị, lực lượng chức năng còn chưa kịp thời, thường xuyên, liên tục. 

 



Kỳ vọng tình hình sẽ thay đổi từ năm nay, khi công tác quản lý thuế đối với 
hoạt động TMĐT được luật hóa tại Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định 
126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế năm 2019 được thực thi. 

Các quy định mới vừa có hiệu lực đã cụ thể hóa trách nhiệm cung cấp 
thông tin về người nộp thuế của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tín 
dung cho cơ quan quản lý thuế. Đặc biệt, từ năm 2021, các cơ quan quản 
lý nhà nước có trách nhiệm thiết lập cơ chế quản lý, giám sát giao dịch 
thanh toán xuyên biên giới trong TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng số 
với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam... 

Trước đó, vào tháng 10/2020, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cũng ban hành 
Kế hoạch hành động nhằm chỉnh đốn lại hoạt động TMĐT, trong đó giao 
nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. 

Cụ thể, Tổng cục Thuế phối hợp với các lực lượng chức năng, công ty viễn 
thông, công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền dẫn, 
cung cấp hạ tầng mạng để cập nhật đầy đủ các thông tin của tổ chức, cá 
nhân hoạt động TMĐT. Ngoài ra, cần có biện pháp truy thu thuế đối với tổ 
chức, cá nhân có hành vi kinh doanh trên mạng không khai báo với cơ 
quan thuế; chủ động chia sẻ, cung cấp thông tin cho các cơ quan có liên 
quan  khác đối với những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật 
trong hoạt động TMĐT để xử lý kịp thời. Các ngân hàng thương mại có 
trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin cho cơ quan thuế phục vụ cho việc 
kiểm tra, giám sát tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh TMĐT; trì hoãn 
giao dịch hoặc phong tỏa tài khoản để ngăn chặn việc thanh toán, chuyển 
tiền theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền… 

TMĐT là xu hướng tất yếu trong Cuộc cách mạng 4.0 và Việt Nam không 
thể đứng ngoài sự phát triển này. Rất nhiều người đã và đang tạo ra thu 
nhập chính đáng từ bán hàng qua mạng. Trong thời gian hoạt động sản 
xuất, kinh doanh bị thu hẹp do đại dịch Covid-19, hàng trăm ngàn gia đình 
vẫn duy trì được cuộc sống nhờ thu nhập từ hoạt động bán hàng online. 

Không thể phủ nhận các hoạt động kinh doanh, mua bán trực tuyến đã và 
đang đem lại những giá trị, lợi ích to lớn cho doanh nghiệp, người dân, góp 
phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, song cũng không thể phủ nhận 
nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động TMĐT để thực hiện các hành vi 
buôn bán hàng hóa, dịch vụ cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và không thực 
hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Quá trình thực thi và giám sát 
chặt việc tuân thủ các quy định mới từ năm 2021 không chỉ giúp cải thiện 
môi trường kinh doanh, mà còn góp phần tăng thu, giúp ngân sách nhà 
nước có thêm điều kiện thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn tiền thuế; 
hỗ trợ tổ chức, cá nhân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. 

Nguồn: https://baodautu.vn/du-che-tai-quan-ly-thue-voi-thuong-mai-dien-tu-
d136894.html 

 



13. Hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2022 
Để tiếp tục thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản 
lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Chính phủ đã ban hành Nghị 
quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021. 

Theo đó, Nghị quyết nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách là tập trung sửa 
đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai năm 2013 và kế hoạch đặt ra 
thời gian hoàn thành là năm 2022. 

 
Hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2022 (Ảnh minh họa) 

Ngoài ra, một số nhiệm vụ, giải pháp khác được đề cập đến tại Nghị quyết 
này là: 

- Xem xét, sửa đổi quy định theo hướng cho phép thanh tra, kiểm tra đột 
xuất trong lĩnh vực môi trường; cắt giảm các thủ tục hành chính trong hoạt 
động thanh tra; 

- Rà soát, điều chỉnh các quy định xử lý vi phạm theo hướng nâng mức xử 
phạt, bảo đảm đủ sức răn đe đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong 
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; 

- Ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xả thải gây ô nhiễm môi 
trường, ô nhiễm nguồn nước; quản lý, sử dụng đất; hoạt động thăm dò, 
khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản, đặc biệt là khai thác 
cát, sỏi; khai thác rừng trái phép trên phạm vi cả nước… 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 21/01/2021. 

Nguồn: https://luatvietnam.vn/tin-van-ban-moi/sua-doi-luat-dat-dai-186-
28667-article.html 



14. Toàn tỉnh có gần 86% dân số tham gia BHYT  
Sáng ngày 23/1, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công 
tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020, triển 
khai nhiệm vụ năm 2021.  

 

Các dại biểu dự hội nghị. 

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. 

Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 218.578 người tham gia BHXH, gần 1,6 
triệu người tham gia BHYT (chiếm 85,9% dân số toàn tỉnh). Công tác thu 
BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 4.600 tỷ đồng, tăng 467,6 tỷ 
đồng so với cùng kỳ năm 2019, đạt 100,55% kế hoạch. Việc giải quyết chế 
độ bảo hiểm  cho người tham gia đảm bảo theo đúng quy định. Công tác 
giám định BHYT, quản lý quỹ BHYT được điều chỉnh kịp thời, hiệu quả. 

Năm 2021, BHXH tỉnh đặt ra mục tiêu tiếp tục phát triển đối tượng hưởng 
các chế độ tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua thẻ ATM, đảm bảo 
quyền lợi cho người tham gia BHYT. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà BHXH tỉnh đã đạt 
được trong năm qua. Đồng chí đề nghị ngành BHXH tiếp tục phối hợp với 
các sở, ngành có liên quan trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt 
được, xây dựng giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế. 
Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những đơn vị sử dụng lao 
động, cơ sở khám chữa bệnh vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền chính sách, chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm 



thất nghiệp bằng nhiều hình thức. Tích cực đào tạo, rèn luyện, nâng cao 
trình độ cho đội ngũ cán bộ bảo hiểm. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, 
cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và ứng dụng VssID - 
BHXH số nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia và 
thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. 

Nguồn: https://baothaibinh.com.vn/tin-tuc/9/120351/toa-n-ti-nh-co-ga-n-86-
dan-so-tham-gia-bhyt 

 


