
a   

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

               

 

 

 

      

ĐIỂM BÁO 

 

              Ngày 27  tháng 01  năm  2021 



Bộ, ngành 
1. Cần đáp ứng điều kiện gì để "ngồi nhà vẫn làm được sổ 
đỏ"? 

2. Ngành Hải quan: Khẩn trương triển khai nhiệm vụ ngay từ 
đầu năm 

3. Khi nào đào tết bị kiểm tra để ngăn buôn bán đào rừng? 

4. Tăng tốc thực hiện chuyển đổi số trong mọi ngành nghề, 
lĩnh vực 

5. Dán decal trang trí cho ô tô, xe máy có bị phạt không? 

6. Phân biệt trụ sở chính và địa điểm kinh doanh 

7. Người nước ngoài núp bóng cho vay qua app 

8. Đôn đốc thực hiện kiểm tra kiểm soát hải quan 

9. Câu chuyện về thành phố bỗng vụt sáng nhờ dòng Tweet: 
“Tôi có thể giúp gì cho bạn?” 

10. “Giữ lửa” cải cách điều kiện kinh doanh 

 

Địa phương 
11. Đầu xuôi đuôi mới lọt 

12. Chuyển đổi số y tế - mô hình thành công của Phú Thọ 

13. Gần 500 Trung tâm ngoại ngữ 'không phép': Chấn chỉnh 
nghiêm về thủ tục 

14. Vì sao tồn tại các cơ sở giáo dục hoạt động không phép? 

 

  



 

1. Cần đáp ứng điều kiện gì để "ngồi nhà vẫn làm 
được sổ đỏ"? 
Người dân có thể làm sổ đỏ tại nhà là điểm đáng chú ý trong Nghị 
định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi có hiệu lực từ ngày 8.2.2021. 

 

Theo quy định mơi, người dân hoàn toàn có thể thỏa thuận để thực hiện 
cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ tại nhà nhưng cần đảm bào đúng thười gian quy 

định của UBND cấp tính. Ảnh minh họa: BXD 

Người dân ở nhà vẫn làm được sổ đỏ 

Theo đó, trong Khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020NĐ-CP có quy định: 

"Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, 
tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ là Văn phòng đăng 
ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai". 

Điều trên có nghĩa, tùy điều kiện cụ thể tại địa phương, UBND cấp tỉnh ban 
hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải 
quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất.  

UBND cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ đảm bảo thời gian theo quy định của 
pháp luật, công khai các thủ tục hành chính và việc lựa chọn địa điểm nộp 
hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai, một trong các Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai trên địa bàn cấp tỉnh hoặc địa điểm theo nhu cầu của 
người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. 



Còn trong trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ 
tục cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ 
sở hữu tài sản gắn liền với đất.  

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được 
thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Văn phòng đăng ký 
đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhưng không quá thời gian 
thực hiện thủ tục do UBND cấp tỉnh quy định. 

Chung quy lại, từ 8.2.2021, người dân hoàn toàn có thể thỏa thuận với Văn 
phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện 
thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ tại nhà. Tuy nhiên cần phải bảo đảm 
không quá thời gian thực hiện thủ tục do UBND cấp tỉnh quy định. 

Quy định về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với các 
trường hợp: 

+ Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ 
chức; 

+ Giao đất đối với cơ sở tôn giáo; 

+ Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài theo quy định; 

+ Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định; 

+ Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong 
trường hợp: 

+ Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với 
hộ gia đình, cá nhân. 

+ Giao đất đối với cộng đồng dân cư. 

Nguồn: https://laodong.vn/bat-dong-san/can-dap-ung-dieu-kien-gi-de-ngoi-
nha-van-lam-duoc-so-do-873267.ldo 

 

 

 

 



2. Ngành Hải quan: Khẩn trương triển khai nhiệm vụ 
ngay từ đầu năm 
Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị 215/CT-TCHQ về thực hiện 
đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao 
hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ 
thu ngân sách nhà nước năm 2021. 

 

Cán bộ Cục Hải quan Bình Dương hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ 
tục nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh 

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, cụ thể hóa 
các nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ và Nghị 
quyết 01-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về lãnh đạo, chỉ 
đạo thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2021,Tổng cục Hải quan 
đã nhanh chóng ban hành Chỉ thị 215/CT-TCHQ về thực hiện đồng bộ, 
quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản 
lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà 
nước năm 2021. 

Phấn đấu tăng thu 5% so với dự toán được giao 

Triển khai Chỉ thị 215/CT-TCHQ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan 
Lưu Mạnh Tưởng đã chủ trì hội nghị trực tuyến nhằm quán triệt các chỉ 
đạo liên quan đến công tác thu ngân sách và kiểm tra, giám sát, kiểm soát 
hải quan. 



Năm 2021, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu ngân sách 
nhà nước (NSNN) là 315.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính giao chỉ tiêu phấn đấu 
thu NSNN năm 2021 tăng 5% so với dự toán (331.000 tỷ đồng). Trong khi 
đó dự toán này được xây dựng trên cơ sở tăng trưởng GDP 6%; giá dầu 
thô 45 USD/thùng; các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) tiếp tục trong 
giai đoạn cắt giảm sâu, một số FTA mới được ký kết.  

Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng nhìn nhận, nhiệm vụ thu ngân 
sách năm 2021 là rất thách thức trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn 
biến phức tạp. Bên cạnh đó, số thu còn gặp khó khăn từ việc cắt giảm thuế 
quan theo các hiệp định thương mại tự do, đến áp dụng các chính sách 
miễn, giảm, hoàn thuế dẫn đến số thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) bị ảnh 
hưởng. Chính vì vậy, toàn ngành Hải quan cần khẩn trương triển khai 
đồng bộ các giải pháp đề ra tại Chỉ thị 215/CT-TCHQ, phấn đấu tăng thu 
5% so với dự toán được giao theo chỉ đạo của Bộ Tài chính. Đồng thời, 
triển khai quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, 
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN) theo Thông tư 109/2020/TT-BTC 
(ngày 25/12/2020) của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán 
thu NSNN năm 2021. 

“Để hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn này, trên cơ sở các nội dung tại 
Chỉ thị 215/CT-TCHQ, cục hải quan các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch 
chi tiết cụ thể tổ chức thực hiện chỉ tiêu thu NSNN. Trong đó đánh giá khả 
năng thu NSNN; phân tích yếu tố thuận lợi khó khăn khi thực hiện chỉ tiêu 
được giao, đề ra nhóm giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện, định kỳ 
hàng tháng báo cáo về Tổng cục Hải quan; tổ chức các giải pháp chống 
buôn lậu, gian lận thương mại, thu hồi nợ thuế… để thực hiện quản lý tốt 
số thu”, ông Lưu Mạnh Tưởng nhấn mạnh. 

Chủ động vào cuộc từ ngày đầu, tháng đầu 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, ngay từ ngày đầu, 
tháng đầu năm 2021, các cục hải quan tỉnh, thành phố đã chủ động vào 
cuộc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN. 

Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Lê Thành Khang chia sẻ, đơn vị sẽ 
triển khai quán triệt các nội dung nêu tại Chỉ thị 215/CT-TCHQ phù hợp với 
đặc thù hoạt động XNK của DN trên địa bàn. Theo đó, đơn vị sẽ bám sát 
chỉ đạo của Tổng cục Hải quan thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi 
thương mại, hỗ trợ DN phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao là 
4.000 tỷ đồng. Đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chống thất thu, tập trung vào 
việc chống thất thu qua mã giá hàng hóa đối với mặt hàng linh kiện, 
nguyên phụ liệu sản xuất hàng hóa, trong đó có linh kiện ô tô. Đặc biệt, 



quan tâm đến thực hiện các thủ tục hoàn thuế theo chương trình ưu đãi 
thuế nhập khẩu linh kiện ô tô theo đúng quy định của Nhà nước. 

Đánh giá về tình hình thu ngân sách, ông Lê Thành Khang cho biết, hoạt 
động của một số DN sản xuất XNK đóng góp số thu ngân sách lớn tại địa 
bàn có dấu hiệu phục hồi. Hơn nữa, theo chỉ đạo của Chính phủ dự kiến 
cuối tháng 3/2021, cửa khẩu Lam Giang được nâng cấp thành cửa khẩu 
quốc tế sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động XNK, thông thương hàng hóa 
giữa Việt Nam – Lào, qua đó có thể tăng thu ngân sách. 

Chia sẻ về công tác triển khai nhiệm vụ năm 2021, Cục trưởng Cục Hải 
quan Bình Dương Nguyễn Phước Việt Dũng cho biết, đơn vị đã phát động 
thi đua với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp; phấn đấu thu ngân sách vượt 5% so với chỉ 
tiêu dự toán được giao là 16.000 tỷ đồng. Do đó, đơn vị tập trung triển khai 
có hiệu quả các nội dung được chỉ đạo tại Chỉ thị 215/CT-TCHQ.  

Về công tác kiểm soát hải quan, ông Nguyễn Phước Việt Dũng nhấn 
mạnh, Hải quan Bình Dương sẽ tăng cường công tác kiểm soát chống 
buôn lậu, gian lận xuất xứ hàng hóa; nâng cao tính tuân thủ của các DN 
qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn, quản lý rủi ro và kiểm tra sau thông 
quan; không để hình thành đường dây, ổ nhóm buôn lậu trên địa bàn và 
trở thành điểm nóng của công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 
thương mại... 

Quyết liệt thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP 

Tại Chỉ thị 215/CT-TCHQ, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các 
đơn vị thuộc và trực thuộc quyết liệt triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 01/NQ-CP 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 với phương châm hành 
động của Chính phủ “Đoàn kết, Kỷ cương, Đổi mới, Sáng 
tạo, Khát vọng phát triển” và Nghị quyết 01-NQ/BCSĐ của 
Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính. 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2021-
01-25/nganh-hai-quan-khan-truong-trien-khai-nhiem-vu-ngay-tu-dau-nam-
98819.aspx 

 

 

 



3. Khi nào đào tết bị kiểm tra để ngăn buôn bán đào 
rừng? 
Nhiều người dân lo bị kiểm tra khi mua cành đào vì bị nghi là đào rừng. 
Cơ quan hữu quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho 
biết chỉ nên kiểm tra cành đào khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

 

Nhiều người dân, thương nhân lo bị xử lý khi vận chuyển, bán cành đào. 
Trong ảnh: chở cành đào nhà trồng đi bán ở thị xã Sa Pa, Lào Cai  

 Ảnh: CHÍ TUỆ 

Ông Trần Quang Bảo, phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn), cho biết bộ đã có văn bản hướng dẫn các 
tỉnh và nêu rõ việc khai thác cây đào, cây mai và một số cây trồng ngoài diện 
tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng tự nhiên do tổ chức, hộ gia đình và 
cá nhân tự bỏ vốn trồng.  

Cái này do chủ rừng quyết định việc khai thác theo quy định của pháp luật. 
Tùy theo điều kiện cụ thể, địa phương có thể áp dụng biện pháp xác nhận 
nguồn gốc xuất xứ phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, 
nhưng không tạo thêm thủ tục hành chính làm ách tắc sản xuất, tiêu thụ sản 
phẩm hợp pháp. 

"Nếu xảy ra hiện tượng cơ quan chức năng giữ đào từ miền núi mang về 
xuôi, đề nghị chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo 
điều kiện thuận lợi nhất cho việc lưu thông cây đào. Việc kiểm tra trong quá 



trình lưu thông chỉ nên được thực hiện khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về 
lâm nghiệp" - ông Bảo nói. 

Liên quan đến việc cơ quan nào được xử lý đối với đào từ miền núi về xuôi, 
ông Bảo cho biết theo quy định thì thủ trưởng cơ quan kiểm lâm trong phạm 
vi, chức năng, nhiệm vụ được giao có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm 
tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Còn đối với cây đào trồng ngoài diện tích 
rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng tự nhiên do tổ chức, hộ gia đình và cá 
nhân tự bỏ vốn trồng, người dân tự quyết định khai thác và tự do lưu thông 
theo quy định của pháp luật. 

Cũng theo ông Bảo, qua nắm tình hình ở một số địa phương cho thấy số 
lượng cây đào mọc trong rừng tự nhiên không còn nhiều.  

Tuy nhiên, việc quản lý cây đào trong rừng tự nhiên cũng tương tự những 
cây rừng tự nhiên khác. Do đó, các địa phương cần phải tăng cường các 
biện pháp quản lý tại gốc nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi chặt phá, khai 
thác cây rừng tự nhiên, bao gồm cả cây đào. 

"Khi không có đào khai thác từ rừng tự nhiên trà trộn vào thị trường thì 
không phải phân biệt về nguồn gốc. Việc xác nhận nguồn gốc, xuất xứ, dán 
tem đối với cây đào tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương và nhu 
cầu, nguyện vọng của người dân. Với địa phương không có cây đào trong 
rừng tự nhiên, không nhất thiết phải dán tem xác nhận nguồn gốc" - ông Bảo 
nói. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/khi-nao-dao-tet-bi-kiem-tra-de-ngan-buon-ban-
dao-rung-20210125085027432.htm 

 

4. Tăng tốc thực hiện chuyển đổi số trong mọi ngành 
nghề, lĩnh vực 
Năm 2020, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến nhiều quốc gia 
và nền kinh tế trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, Việt 
Nam đã biến những khó khăn trở thành cơ hội để đẩy nhanh quá trình 
chuyển đổi số. 

Từ chủ trương, chính sách đến thực tế 

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một 
số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư với mục tiêu tổng quát “Tận dụng có hiệu quả các cơ hội 
do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình 
đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các 



đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế 
số, phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, 
phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ 
môi trường sinh thái”. 

Mô hình đô thị thông minh đang được một số thành phố lớn tại Việt Nam 
nghiên cứu triển khai. 

Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 đã chỉ rõ: "Phát 
triển mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực chính của 
tăng trưởng kinh tế. Thực hiện chuyển đổi số trong quản trị quốc gia, quản 
lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh, tổ chức xã hội” và “Đổi mới mạnh mẽ 
cơ chế hoạt động nghiên cứu, quản lý khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo, tạo thuận lợi cho nghiên cứu, chuyển giao phù hợp với cơ chế thị 
trường, nâng cao tính tự chủ của các đơn vị nghiên cứu khoa học, công 
nghệ công lập. Quan tâm đầu tư đúng mức nghiên cứu khoa học cơ bản; 
tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ lõi, công nghệ số”. Đây là một 
trong những khâu quan trọng để nền kinh tế số có thể hình thành và phát 
triển. Đây cũng là một trong nhiều nét mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội 
XIII lần này. 

Từ chủ trương này, chương trình chuyển đổi số quốc gia với 3 trụ cột 
chính: Chính phủ số; Kinh tế số; Xã hội số đã có sự thay đổi lớn trong năm 
2020. Nhất là khi xảy ra dịch COVID-19 vào đầu năm 2020, thích ứng với 
tình hình mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số diễn ra 



mạnh mẽ. Trong đó, đáng chú ý là sự chuyển biến về nhận thức từ các 
cấp, các ngành đến người dân để duy trì cuộc sống bình thường trong điều 
kiện mới. 

Đợt giãn cách xã hội từ đầu năm 2020 đã giúp cho nhiều học sinh, sinh 
viên Việt Nam làm quen với khái niệm học trực tuyến. Ban đầu, việc học 
được các giáo viên, trường học triển khai qua các ứng dụng họp trực tuyến 
như Zoom, Webex. 

Nhiều trường chủ động triển khai hệ thống học trực tuyến kết hợp với quản 
trị nhà trường và đã mang lại hiệu quả rõ nét. Đơn cử như trường Cao 
đẳng cơ điện Hà Nội, việc kết hợp hợp trực tuyến và trực tiếp đã rút ngắn 
thời gian học lý thuyết, mở rộng không gian trao đổi kiến thức với đối tác. 
Không chỉ  xuất hiện trong các phòng học online, học sinh đã có thể chủ 
động về thời gian học bằng cách đăng nhập vào hệ thống, xem các bài 
giảng được thầy cô ghi hình từ trước, làm bài kiểm tra và nhận kết quả tự 
động. 

Ứng dụng VssID- ứng dụng BHXH số chính thức khởi động hướng tới tạo 
điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN. 

Ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội cho 
biết: Dựa vào hệ thống này, nhà trường đánh giá hiệu quả từng bài học, sự 
tham gia của học sinh, sinh viên; mức độ tương tác giữa thầy và trò. Từ đó 
đánh giá hiệu quả công tác giảng dạy, học tập của học sinh, sinh viên. 



Về thương mại, những người làm kinh doanh cũng đã có sự thích ứng 
nhanh khi ứng dụng thương mại điện tử vào bán hàng. Khi tìm kiếm cụm 
từ “Cá kho làng Vũ Đại”, kết quả trả về không chỉ là website những nhà 
hàng mà còn là fanpage Facebook của từng gia đình. Nhiều người dân 
làng Đại Hoàng (Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) từ vài năm nay không chỉ tập trung 
tạo ra nồi cá kho ngon hơn. Họ cũng đã đầu tư cho việc thiết kế bao bì cho 
từng nồi cá kho, tiếp đó là phát triển fanpage, làm SEO cho website của 
từng gia đình. Cùng việc kết hợp với các dịch vụ vận chuyển, nồi cá kho 
của người dân làng đã được đưa tới khách hàng với chất lượng tốt nhất. 
Toàn bộ việc theo dõi vị trí đơn hàng, lưu thông tin khách hàng được nhiều 
hộ gia đình quản lý như những hệ thống CRM (quản lý khách hàng) của 
các công ty bán lẻ chuyên nghiệp. Áp dụng những cách bán hàng mới 
chính đã giúp thương hiệu sản phẩm đi xa hơn, người dân bán được nhiều 
hàng với giá trị cao hơn. Đó cũng làm cách làm của nhiều đơn vị kinh 
doanh để thích ứng với tình hình mới, 

Trong khi đó, chuyển biến cũng mạnh mẽ ở cấp Chính phủ. Sau 1 năm đi 
vào hoạt động, mới đây Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) đã được 
Văn phòng Chính phủ sơ kết đánh giá với nhiều kết quả nổi bật. Sau một 
năm vận hành đã có hơn 2.650 dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên 
tổng số 6.700 thủ tục hành chính (đạt tỷ lệ 39%, vượt 9% chỉ tiêu Chính 
phủ giao), với hơn 99 triệu lượt truy cập, hơn 412.000 tài khoản đăng ký; 
hơn 27,2 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; trên 719.000 hồ sơ thực hiện trực 
tuyến và hơn 46.000 giao dịch thanh toán điện tử; tiếp nhận, hỗ trợ hơn 
9.600 phản ánh, kiến nghị; tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khoảng 8.000 
tỷ đồng/năm. 

Thời gian tới, Cổng DVCQG sẽ tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng 
phục vụ với dịch vụ thanh toán trực tuyến; đẩy mạnh tích hợp thanh toán 
trực tuyến với các dịch vụ thanh toán thiết yếu liên quan đến thuế nội địa, 
xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý, viện phí, học phí và 
với ít nhất 50% số lượng thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính; 
đồng thời, nâng tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng DVCQG tối thiểu 
25% trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công. 

Tiếp tục tăng tốc chuyển đổi số 

Ông Đỗ Công Anh, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và 
Truyền thông) cho biết, một trong những thành công lớn nhất của Việt Nam 
trong năm 2020 là phổ cập toàn diện nhận thức về chuyển đổi số cho xã 
hội. Trong đại dịch COVID-19, mức độ quan tâm, tìm hiểu về Chuyển đổi 
số cũng đã tăng gấp 10 lần so với đầu năm 2020. 



Để phòng chống dịch COVID-19, người dân đã chủ động cài đặt ứng dụng 
để khai báo, và rà quét những người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm 
COVID-19. Thống kê cho thấy, 23 triệu người dân đã dùng ứng dụng công 
nghệ để chống dịch. Đây sẽ là lực lượng "công dân số" nòng cốt, có vai trò 
quan trọng trong việc lan tỏa chuyển đổi số cho toàn xã hội. 

Chương trình Chuyển đổi số sẽ tiếp tục được các địa phương đẩy mạnh. 

Với lĩnh vực y tế, Việt Nam đã triển khai hơn 1.500 điểm khám chữa bệnh 
từ xa được kết nối, triển khai phần mềm quản lý cơ sở y tế phủ khắp 
12.000 trạm y tế. Nếu không có khám chữa bệnh từ xa, việc chuyển tuyến 
có thể mất 6 giờ và người bệnh có thể tử vong. 

Trong lĩnh vực giáo dục, cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo đã có 
thông tin của 53.000 trường học, 1,4 triệu giáo viên, 23 triệu học sinh. 80% 
học sinh, sinh viên học trực tuyến trong giai đoạn cao điểm của đại dịch 
COVID-19, cao hơn mức trung bình của các nước là 67,15%. 

Năm 2020 cũng là năm có nhiều nền tảng quan trọng phục vụ Chuyển đổi 
số được hình thành. Theo thống kê của Cục Tin học hóa, đã có 38 nền 
tảng chuyển đổi số Make in Vietnam được ra mắt trong năm 2020 ở đa 
dạng các lĩnh vực, từ chính phủ, y tế, giáo dục, tới du lịch, thương mại,…. 
Nhiều nền tảng trong số này đã được đánh giá cao bởi hội đồng giám khảo 



giải thưởng Make in Việt Nam. Đây là sẽ là các nền tảng quan trọng phục 
vụ cho Chính phủ số. 

Năm 2021, Bộ TTTT xác định phải tăng tốc thực hiện chuyển đổi số trong 
mọi ngành nghề, lĩnh vực, mọi tổ chức, doanh nghiệp và từng địa phương. 

Trong năm tới, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành các chỉ tiêu cơ 
bản của chính phủ điện tử, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 4 để chuyển sang xây dựng Chính phủ số. Hoàn thành, đưa vào khai 
thác sử dụng trên phạm vi toàn quốc 2 CSDL quốc gia lớn là dân cư và đất 
đai. 

Trong năm 2021, Bộ TTTT sẽ thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 
vừa và nhỏ chuyển đổi số. Chương trình này sẽ thường xuyên đánh giá 
hiệu quả, khảo sát nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ để liên tục 
điều chỉnh, đáp ứng mục tiêu đề ra. Đây cũng là năm Việt Nam thực hiện 
các sáng kiến mở để phát triển và làm chủ công nghệ số đã được đặt ra 
trong Diễn đàn Vietnam Open Summit 2020. 

Mỗi lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số quốc gia sẽ xác định ra những nền tảng 
quan trọng để xây dựng và triển khai trên toàn quốc. Những nền tảng cốt 
lõi phục vụ kinh tế số, xã hội số cũng cần phải được tiếp tục hoàn thành. 
Đó là nền tảng định danh số trên thiết bị di động, nền tảng thương mại điện 
tử, logistic, nền tảng thanh toán trên di động mobile money. 

Những mục tiêu của Chuyển đổi số phù hợp với định hướng trong dự thảo 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 trong Dự thảo Văn kiện 
Đại hội XIII: "Phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học 
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phải đổi mới tư duy và 
hành động, chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội của 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với quá trình hội nhập quốc tế 
để cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế số, xã hội số; nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh". 

Nguồn: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/tang-toc-thuc-hien-chuyen-
doi-so-trong-moi-nganh-nghe-linh-vuc-20210125115132865.htm 

 

5. Dán decal trang trí cho ô tô, xe máy có bị phạt 
không? 
Việc trang trí xe ô tô, xe máy bằng decal không còn hiếm gặp hiện 
nay. Việc trang trí này vừa tiết kiệm chi phí mà còn mang lại sự cuốn 
hút, độc đáo cho chiếc xe. Tuy nhiên, dán decal cho ô tô, xe máy liệu 
có bị xử phạt? 



 
Không cấm dán decal trang trí xe 

Hiện nay, quy định của pháp luật không cấm việc dán decal cho xe. Tuy 
nhiên, chủ phương tiện cần đảm bảo quy định về chất lượng an toàn kỹ 
thuật của xe theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Giao thông đường bộ 
năm 2008: 

Chủ phương tiện không được tự thay đổi kết cấu, tổng thành, hệ thống của 
xe không đúng với thiết kế của nhà chế tạo hoặc thiết kế cải tạo đã được 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Theo đó, chủ xe được phép dán decal nhưng không được làm thay đổi kết 
cấu tổng thành, hệ thống của xe so với thiết kế ban đầu. Vì vậy, để không 
vi phạm, chủ xe chỉ nên dán decal theo hướng dẫn sau: 

- Không dán decal trùm phủ toàn bộ thân xe; 

- Decal dán phải trùng với màu sơn đăng ký, tốt nhất nên chọn màu trong 
hoặc nilong không màu; 

- Chỉ được dán các loại tem nhỏ, logo, tem vành, tem xương cá. 

Bên cạnh đó, nếu dán decal quảng cáo trên phương tiện, chủ xe cần lưu ý, 
sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được 
phép quảng cáo của phương tiện (theo khoản 2 Điều 32 Luật Quảng cáo). 

 
Phạt nặng nếu dán decal làm thay đổi màu sơn của xe 

Pháp luật không cấm việc dán decal để trang trí cho xe nhưng nếu việc 
dán decal làm thay đổi màu sắc nguyên bản theo Giấy đăng ký xe sẽ bị xử 
phạt hành chính. 

Cụ thể, Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP nêu rõ, xử phạt chủ phương 
tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ: 

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 
đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các 
loại xe tương tự xe mô tô thực hiện hành vi tự ý thay đổi nhãn hiệu, màu 
sơn của xe không đúng với Giấy đăng ký xe. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với cá nhân, từ 600.000 
đồng đến 800.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy 
chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành 
vi vi phạm sau đây: 

… 



b) Tự ý thay đổi màu sơn của xe không đúng với màu sơn ghi trong Giấy 
đăng ký xe; 

… 

Như vậy, tùy thuộc vào chủ xe là cá nhân hay tổ chức mà hành vi dán 
decal xe dẫn đến làm thay đổi màu sơn sẽ bị xử phạt theo các mức sau: 

Loại xe Chủ phương tiện Mức phạt khi tự ý thay đổi màu 
sơn không đúng với Giấy đăng 
ký xe 

Xe mô tô, xe 
gắn máy 

Cá nhân 100.000 - 200.000 đồng 

Tổ chức 200.000 - 400.000 đồng 

Ô tô và xe 
tương tự xe ô 
tô 

Cá nhân 300.000 - 400.000 đồng 

Tổ chức 600.000 - 800.000 đồng 

Ngoài việc bị phạt tiền, chủ phương tiện còn bị áp dụng biện pháp khắc 
phục hậu quả, đó là buộc phải khôi phục lại màu sơn ghi trong Giấy đăng 
ký xe (căn cứ điểm a khoản 15 Điều này). 

 

Dán decal xe có bị phạt không? Dán decal sao cho đúng luật? (Ảnh minh họa) 



Dán decal toàn bộ xe mà không bị phạt: Đổi Giấy đăng ký xe  

Như đã phân tích, chủ xe không được dán decal dẫn tới làm thay đổi màu 
sơn của xe so với thông tin trên Giấy đăng ký xe. Tuy nhiên, nếu thực hiện 
theo đúng quy định pháp luật, chủ phương tiện vẫn có thể được đổi màu 
xe theo ý mình. 

Để được dán decal thay đổi màu xe, chủ xe cần thực hiện theo các bước 
sau: 

* Trước khi thay đổi: Chủ xe phải thực hiện một trong 02 việc sau: 

- Khai báo trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông tại mục 
khai báo thay đổi màu sơn. 

- Trực tiếp đến cơ quan đăng ký xe và được xác nhận của cơ quan đăng 
ký xe. 

* Sau khi thay đổi: Làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ 

Theo Điều 11 Thông tư 58/2020/TT-BGTVT, chủ xe cần chuẩn bị các giấy 
tờ sau: 

- Giấy khai đăng ký xe theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 58; 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe; 

- Xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Căn cước công 
dân/Hộ chiếu… 

Bước 2: Nộp hồ sơ 

Chủ xe nộp hồ sơ tại cơ quan cấp có thẩm quyền (cấp huyện hoặc cấp 
tỉnh). 

Theo Quyết định 933/QĐ-BCA-C08, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra 
giấy tờ của chủ xe; giấy khai đăng ký xe. Thu lại chứng nhận đăng ký xe, 
kiểm tra thực tế xe. 

Nếu hồ sơ đăng ký xe không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể, 
đầy đủ một lần (ghi nội dung hướng dẫn vào phía sau giấy khai đăng ký 
xe, ký ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về hướng dẫn đó) cho chủ xe hoàn 
thiện hồ sơ theo quy định. 

Trường hợp hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định: Cấp giấy hẹn cho chủ 
xe. 

Bước 3: Nhận đăng ký xe theo giấy hẹn 



Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 58, thời hạn giải quyết không quá 02 
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Đến ngày hẹn ghi trên giấy hẹn, chủ xe đến nhận đăng ký xe. 

Cán bộ Công an thu giấy hẹn, trả Giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe. 

Xem thêm: Thủ tục đổi màu sơn cho xe mới nhất 

Nói tóm lại, dán decal có thể bị phạt nếu làm thay đổi màu nguyên bản 
của xe trên Giấy đăng ký xe. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng 
liên hệ: 1900 .6192 để được hỗ trợ. 

Nguồn: https://luatvietnam.vn/tin-phap-luat/dan-decal-xe-co-bi-phat-khong-
230-28690-article.html 

 

6. Phân biệt trụ sở chính và địa điểm kinh doanh 
Doanh nghiệp có thể mở thêm các địa điểm kinh doanh tại các địa chỉ 
khác. Theo đó, trụ sở chính và địa điểm kinh doanh là hai địa chỉ khác 
nhau của doanh nghiệp và có các đặc điểm pháp lý không giống 
nhau. 

Trụ sở chính của doanh nghiệp 

Theo Điều 42 Luật Doanh nghiệp 2020, trụ sở chính của doanh nghiệp đặt 
trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác 
định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử 
(nếu có). 

Trên thực tế, trụ sở chính của doanh nghiệp có những đặc điểm cơ bản 
như sau: 

- Được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan 
đăng ký kinh doanh cấp; 

- Trụ sở chính doanh nghiệp phải có địa chỉ cụ thể theo địa giới hành 
chính; 

- Trụ sở chính không được đặt tại chung cư. Trong đó, nghiêm cấp đặt trụ 
sở chính của công ty tại nhà chung cư có mục đích để ở (theo khoản 
11 Điều 6 Luật Nhà ở 2014); 

- Không bắt buộc phải diễn ra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Địa điểm kinh doanh của công ty 

Theo khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, địa điểm kinh doanh là nơi 
doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. 



Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp cũng có một số đặc điểm như sau: 

- Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh; 

- Phải làm thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký 
kinh doanh nơi lập địa điểm kinh doanh; 

- Phải là nơi diễn ra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; 

- Không được cùng là trụ sở chính của doanh nghiệp. 

Trụ sở chính và địa điểm kinh doanh (Ảnh minh hoạ) 

Điểm khác biệt giữa trụ sở chính và địa điểm kinh doanh 

1. Địa điểm kinh doanh phụ thuộc vào trụ sở chính 

Nơi đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp phải căn cứ vào nơi 
đặt trụ sở chính. Theo đó, doanh nghiệp không được phép thành lập địa 
điểm kinh doanh ngoài phạm vi cấp tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt 
trụ sở chính 

Về chế độ thuế, địa điểm kinh doanh không có mã số thuế riêng và phải 
hạch toán phụ thuộc vào công ty. 

2. Địa điểm kinh doanh phải thực hiện hoạt động kinh doanh 

Trụ sở chính có thể chỉ là nơi để công ty đăng ký trên Giấy phép kinh 
doanh, là nơi để khách hàng liên hệ với công ty mà không diễn ra hoạt 
động kinh doanh. Tuy nhiên, địa điểm kinh doanh lại là nơi làm việc, diễn 
ra hoạt động kinh doanh cụ thể. 



Vì vậy, trên thực tế, một số doanh nghiệp sẽ đăng ký trụ sở chính tại một 
địa chỉ để đáp ứng các điều kiện quy định về trụ sở chính nhưng thực tế lại 
không diễn ra hoạt động kinh doanh. Đây được gọi là đăng ký “trụ sở ảo”. 

Như vậy, trụ sở chính và địa điểm kinh doanh không được cùng là một 
nơi. Trụ sở chính có thể không tiến hành hoạt động kinh doanh còn địa 
điểm kinh doanh bắt buộc phải tiến hành hoạt động kinh doanh theo 
ngành, nghề doanh nghiệp đã đăng ký. 

Nguồn: https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/tru-so-chinh-va-dia-diem-kinh-
doanh-561-28683-article.html 

 

7. Người nước ngoài núp bóng cho vay qua app 
Nhiều dịch vụ cho vay qua mạng, qua app hoạt động tại Việt 
Nam nhưng thật sự do người nước ngoài làm chủ, biến tướng của 
dịch vụ “tín dụng đen”. 

 

Nhiều ứng dụng cho vay qua mạng, qua điện thoại di động tại Việt Nam 
thuộc các "ông chủ" ngoại - ẢNH: KHẢ HÒA 



Nhiều app cho vay của Trung Quốc 

Theo ước tính của Bộ Công an, tại Việt Nam có khoảng 100 công ty hoạt 
độngvay ngang hàng, có những dịch vụ được du nhập từ nước ngoài vào 
Việt Nam. Các công ty này hoạt động không đúng bản chất là trung gian 
kết nối giữa người có nhu cầu vay với người có nhu cầu cho vay (không 
tham gia vào mối quan hệ vay nợ), mà cấu kết với các cơ sở cầm đồ, kinh 
doanh tài chính bán dữ liệu, thông tin cá nhân của những người vay để 
quảng cáo, môi giới... theo hình thức cho vay nặng lãi truyền thống hoặc 
chính các chủ sở hữu công ty này đồng thời là chủ cơ sở cầm đồ, kinh 
doanh tài chính. Một số ứng dụng cho vay ngang hàng còn lách lãi suất 
(LS) bằng cách thu thêm các khoản phí dịch vụ, đưa LS cộng phí có thể 
lên đến 700%/năm. Đáng chú ý, trong đó có những dịch vụ liên quan đến 
“tín dụng đen”, cho vay nặng lãi của những đơn vị nước ngoài thuê người 
Việt Nam đứng tên hoạt động biến tướng. Phần lớn là do người Trung 
Quốc điều hành và máy chủ không đặt ở Việt Nam. Do Việt Nam vẫn chưa 
có quy định pháp luật để quản lý nên tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

TS Trần Hùng Sơn phân tích: “Một ứng dụng như Tima công bố đã cho 
vay khoảng 97.000 tỉ đồng, tương đương cả một ngân hàng. VN có thể 
không nhất thiết phải ban hành một luật riêng cho vay ngang hàng nhưng 
Chính phủ cần sớm ban hành các quy định như yêu cầu các dịch vụ cho 
vay qua app, cho vay qua mạng phải cung cấp đầy đủ thông tin cho khách 
hàng, từ công ty hoạt động cho đến lãi suất, phí liên quan. Đồng thời các 
đơn vị cung cấp app phải đảm bảo an toàn an ninh mạng để tránh việc đổ 
thừa do sự cố mạng”. 

Thử tìm kiếm trên mạng với từ khóa “ cho vay siêu tốc” vào chiều 24.1, chỉ 
trong vòng 0,39 giây đã cho ra hơn 28 triệu kết quả liên quan. Rất nhiều 
ứng dụng cho vay trên mạng, trên điện thoại di động (app) quảng cáo cho 
vay nhanh, LS thấp, giải ngân siêu tốc... nhưng ít có thông tin chi tiết về địa 
chỉ, công ty chủ quản. Chỉ đến khi lực lượng công an điều tra do có sai 
phạm thì mới phát hiện được các “ông chủ” thật sự phía sau. Đó là vào 
tháng 8.2020, Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây cho vay nặng lãi 
tại Việt Nam thông qua các app mang tên vaytocdo, Moreloan, VD online 
do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Các bị cáo cho vay với LS 
2,5%/ngày, tương đương 912,5%/năm và mở nhiều tài khoản ngân hàng 
để người vay chuyển tiền trả nợ và thu lợi bất chính hơn 658 triệu đồng. 
Những kẻ điều hành đã thuê người trong nước làm phiên dịch, đứng tên 
mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ người vay. Hồi tháng 7.2020, 
Công an Q.4 (TP.HCM) cũng triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua app 
Việt NamCard, ABLOAN do người Trung Quốc làm chủ...  



Ngược lại, nhiều dịch vụ cho vay giới thiệu là của các tập đoàn đa quốc gia 
dù toàn người Việt thực hiện. Như trang web robocash.Việt Nam quảng bá 
các thủ tục cho vay thực hiện online và chỉ trong vòng 10 phút là khách 
hàng có thể nhận được ngay số tiền 10 triệu đồng trong tài khoản, LS chỉ 
18,3%/năm. Dịch vụ này được ghi là do Công ty TNHH Chuồn Chuồn thực 
hiện. Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đây là công 
ty có hoạt động chính là dịch vụ cầm đồ, trụ sở tại Q.Bình Tân nhưng cũng 
giới thiệu là trực thuộc tập đoàn... đa quốc gia. Hay một dịch vụ được 
quảng bá rất nhiều là Uniloan - cho vay sinh viên - nhưng chỉ để một địa 
chỉ tại đường Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) kèm đường dây 
nóng mà tìm kiếm trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 
không thấy tên công ty nào trùng với những địa chỉ nêu trên... Với những 
thông tin mập mờ như vậy, mức LS các công ty này quảng cáo cũng chẳng 
thể biết thực hư ra sao! 

Xóa app này mọc lên app khác 

Ngoài những dịch vụ ẩn danh hoặc mượn tên người Việt, có rất nhiều dịch 
vụ công khai do người nước ngoài đứng tên. Ví dụ trên website và app 
sieudong.com, đưa LS năm của khoản vay theo yêu cầu không dưới 0% 
và không quá 30%, thời hạn thanh toán tối thiểu 3 tháng và tối đa 6 tháng. 
Nhưng ví dụ app này đưa ra lại là nếu vay 15 triệu đồng với thời hạn 3 
tháng, mức LS 4,5%/tháng thì khi tới thời hạn thanh toán phải trả lãi 2,025 
triệu đồng (tương đương LS 54%/năm - PV). Website này giới thiệu đây là 
dịch vụ của Công ty TNHH MTV Siêu Đồng LGC nhưng khi tìm kiếm trên 
Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì chỉ có Công ty LGC 
Financial Consultant do một người nước ngoài tên Andreev Artem làm đại 
diện. Trang cho vay zovayViệt Nam.com thuộc Công ty Sofi Solutions và 
một ứng dụng cho vay khác là Tamo.Việt Nam cũng giới thiệu thuộc Sofi 
Solutions. Công ty này do một người nước ngoài tên Janis Ozols làm đại 
diện, ngành nghề chính là dịch vụ tư vấn quản lý, hoạt động dịch vụ công 
nghệ thông tin. Hay ứng dụng cho vay Crezu.Việt Nam được giới thiệu là 
thương hiệu của Công ty Finity Ltd (địa chỉ ở phố Tartu, Tallinn, E.E) với 
LS quảng bá cho vay tối đa chỉ 3,65%/năm (E.E là viết tắt của nước 
Estonia - PV)... 

Theo TS Trần Hùng Sơn, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển công 
nghệ ngân hàng (Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM), trước 
đây dịch vụ cho vay ngang hàng, vay qua mạng bùng nổ tại Trung Quốc. 
Sau khi chính phủ nước này siết chặt, đã có hơn 80% dịch vụ bị đóng cửa, 
phá sản nên tìm cách chuyển hướng sang những quốc gia lân cận để hoạt 
động, trong đó có Việt Nam do thị trường cũng mới ở giai đoạn đầu phát 



triển. Có nhiều hình thức để những “ông chủ” nước ngoài hoạt động như 
thuê người trong nước làm đại diện đăng ký công ty, hoặc hợp tác với các 
tiệm cầm đồ, dịch vụ tư vấn tài chính để thực hiện cho vay... Nếu không có 
quy định liên quan rất khó để quản lý các ứng dụng nêu trên và từ đó nhiều 
biến tướng dễ phát sinh gây hậu quả xấu cho người dân và cả nền kinh tế. 

TS Trần Hùng Sơn thông tin, Singapore và một số nước ở châu Âu quy 
định cácnền tảng cho vay ngang hàng phải đảm bảo một số điều kiện như 
công bố thông tin, LS rõ ràng. Đặc biệt, chính phủ còn quy định người 
tham gia đầu tư hay vay tiền phải hoàn thành một bài kiểm tra để cho thấy 
họ đã hiểu rõ các điều khoản, điều kiện về dịch vụ này. Hay Ấn Độ yêu cầu 
dịch vụ cho vay qua mạng cũng phải có chứng chỉ bảo mật an toàn an ninh 
mạng do một đơn vị chuyên ngành cung cấp để tránh tình trạng dịch vụ bị 
tấn công mạng và gây thiệt hại cho khách hàng... 

Nguồn: https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/nguoi-nuoc-ngoai-nup-
bong-cho-vay-qua-app-1333639.html 

 

8. Đôn đốc thực hiện kiểm tra kiểm soát hải quan 
Tổng cục Hải quan có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, 
thành phố thực hiện các nội dung tại công văn 119/TCHQ-GSQL về 
việc nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan. 
Theo đó, đối với nội dung khai thông tin trước khi hàng hóa nhập khẩu đến 
cửa khẩu biên giới đường bộ, đường thủy nội địa, Tổng cục Hải quan 
hướng dẫn người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền gồm chủ hàng, 
đại lý làm thủ tục hải quan. 

Trường hợp cửa khẩu biên giới chưa có địa điểm tập kết, kiểm tra hàng 
hóa đã được Tổng cục Hải quan công nhận thì khi hàng hóa đến cửa khẩu 
và vận chuyển vào lãnh thổ Việt Nam, công chức hải quan đối chiếu thực 
tế thông tin về phương tiện trên bản kê, nếu phù hợp thì xác nhận vào ô 
giám sát công chức hải quan tại cửa khẩu (ghi rõ thời gian hàng đi qua cửa 
khẩu) và giao 01 bản sao cho người khai để chuyển cho chi cục hải quan 
nơi đăng ký tờ khai hải quan kiểm tra, rà soát, đối chiếu với bộ hồ sơ hải 
quan nhập khẩu đối với trường hợp lô hàng phải kiểm tra thực tế. 

Về việc kiểm tra thực tế hàng hóa quá cảnh, Tổng cục Hải quan chỉ đạo 
cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo chi cục hải quan cửa khẩu thực hiện 
phân tích thông tin hàng hóa quá cảnh, phát hiện lô hàng có dấu hiệu cất 
giấu hàng cấm, hàng quá cảnh phải có giấy phép nhưng không có giấy 



phép, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không khai báo và thực hiện kiểm 
tra thực tế hàng hóa (tỷ lệ 100%), xử lý vi phạm (nếu có). 

 

Cán bộ hải quan rà soát tờ khai nhập khẩu của DN. Ảnh: Hải Anh 

Trường hợp kết quả kiểm tra hàng hóa đúng khai báo hoặc sau khi xử lý vi 
phạm (nếu có) và hàng hóa được tiếp tục vận chuyển đi, Chi cục Hải quan 
cửa khẩu nhập thực hiện gắn seal định vị điện tử theo quy định để vận 
chuyển hàng hóa đến cửa khẩu xuất. 

Chi cục hải quan cửa khẩu xuất thực hiện kiểm tra seal định vị điện tử và 
cho phép hàng hóa xuất khẩu trong trường hợp hàng hóa còn nguyên seal. 
Trường hợp không còn nguyên seal, thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa 
(tỷ lệ 100%) và xử lý vi phạm, chỉ cho phép hàng hóa xuất khẩu sau khi đã 
kiểm tra thực tế và xử lý vi phạm./. 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2021-
01-25/don-doc-thuc-hien-kiem-tra-kiem-soat-hai-quan-98849.aspx 

 

 



9. Câu chuyện về thành phố bỗng vụt sáng nhờ dòng 
Tweet: “Tôi có thể giúp gì cho bạn?” 
Thị trưởng Miami Francis Suarez, một ngôi sao trong giới Twitter 
công nghệ, là một trong những người góp phần mang lại diện mạo 
mới cho Miami.  

Ảnh minh họaLà một trong những địa danh giàu có và nổi tiếng của nước 
Mỹ, thành phố Miami xinh đẹp đang từng bước chuyển mình để trở thành 

một trung tâm dịch vụ tài chính nhờ lợi thế về khí hậu ôn hòa và môi trường 
thuế thấp.  

Miami định hướng thu hút các công ty công nghệ cao từ Thung lũng Silicon 
và New York. Trong đó, Goldman Sachs, Blackstone và một số công ty tài 
chính khác đã có mặt ở thành phố lớn nhất vùng đô thị phía Nam Florida 
này. Mới đây nhất, nhà đồng sáng lập Paypal Bill Harris cũng tuyên bố trên 
trang LinkedIn của mình là ông “đang xây dựng một công ty dịch vụ tài 
chính tiêu dùng kỹ thuật số (fintech) ở Miami”.  
Ngoài các công ty công nghệ, thành phố xinh đẹp của nước Mỹ cũng đang 
là điểm đến hấp dẫn của rất nhiều nhà đầu tư, nhà thiết kế và kỹ sư công 
nghệ, những người muốn phát triển sự nghiệp tại một nơi có hệ sinh thái 
công nghệ phát triển mạnh, hay chỉ đơn giản từ những lời giới thiệu “có 
cánh” của các đồng nghiệp và thậm chí là bởi những tác động của đại dịch 
COVID-19 theo một cách nào đó.  
Nổi lên nhờ hiệu ứng truyền thông  



Thị trưởng Miami Francis Suarez, một ngôi sao trong giới Twitter công 
nghệ, là một trong những người góp phần mang lại diện mạo mới cho 
Miami.  
Sự chú ý dành cho Francis Suarez bắt đầu xuất hiện từ khi ông trả lời câu 
hỏi về việc điều gì sẽ xảy ra nếu Thung lũng Silicon được dịch chuyển về 
Miami của Giám đốc công ty đầu tư mạo hiểm Founders Fund Delian 
Asparouhov bằng dòng Tweet: “Tôi có thể giúp gì cho bạn?”.  
Dòng Tweet này sau đó đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt và thu 
hút thêm 15.000 người theo dõi mới cho ông Suarez, trong đó có cả Jack 
Dorsey, nhà đồng sáng lập Twitter.  
Nhà lãnh đạo này khẳng định: "Chúng tôi đang xây dựng một cơ sở hạ 
tầng toàn diện, nơi mọi người sẽ muốn đến học ở đây, ở lại và làm việc ở 
đây, bắt đầu kinh doanh ở đây, nuôi dạy trẻ ở đây”.  
Bên cạnh đó, Thị trường Suarez cũng có cuộc họp với hai anh em sinh đôi 
Cameron và Tyler Winklevoss, cũng là nhà đồng sáng lập của Facebook, 
về khả năng thành lập trụ sở chính ở Miami cho công ty tiền điện tử 
Gemini.  
Ngoài ông Suarez và Giám đốc Asparouhov, Twitter cũng là nơi được các 
nhà đầu tư lớn lựa chọn để công bố các hướng đi mới, trong đó có nhà 
đầu tư "kỳ lân" Keith Rabois, người bắt đầu sự nghiệp của mình với 
PayPal, LinkedIn và Square và Lucy Guo của Backend Capital, người đồng 
sáng lập nền tảng trí tuệ nhân tạo Scale AI.  
Matt Haggman, Phó Chủ tịch về phát triển kinh tế thuộc Hội đồng Dade 
Beacon Council đã chia sẻ với AFP rằng: "Đó là một làn sóng. Mỗi ngày 
những người mới chuyển đến Miami thường thông báo kế hoạch của họ 
trên Twitter”.  
Cả hai nhà lãnh đạo Suarez và Haggman đều nhấn mạnh rằng điểm thu 
hút của "thành phố ma thuật" Miami không bị giới hạn bởi những yếu tố 
như môi trường thuế thấp và khí hậu dễ chịu quanh năm: "Những gì chúng 
tôi đã âm thầm xây dựng trong 10 năm qua là nền tảng tài chính và giáo 
dục để hỗ trợ các nhà kinh doanh và doanh nghiệp.  
Mặc dù vậy, có một sự thật đó là đại dịch COVID-19 cũng đã mang lại cho 
Miami thêm một lợi thế so sánh mới, đó là điều kiện thời tiết thuận lợi cho 
các cuộc họp ngoài trời và các quy định tương đối thoải mái.  
Chuyên gia Haggman nói: "Xu hướng mọi người chuyển đến Miami đã 
diễn ra trong một thời gian khá dài, nhưng đại dịch COVID-19 đã làm tăng 
tốc xu hướng này”.  
Sẵn sàng “cất cánh”?  
Tuy nhiên, bên cạnh việc đón nhận những cơ hội đầu tư mới, các nhà 
quan sát cho rằng Miami sẽ phải đối mặt với một thách thức. Đó là liệu làn 



sóng gia nhập mới có tạo ra những tác động tiêu cực đối với môi trường 
kinh doanh vốn có tại đây hay không, và liệu họ có thể hòa nhập với những 
nét văn hóa rất đặc trưng của thành phố biển này hay không?  
Nói một cách khác, liệu những người mới đến có thể làm quen với những 
giai điệu đậm chất Reggaeton vui nhộn được phát trên những bãi biển đầy 
nắng của thành phố hay họ có thích các món đồ ăn nhẹ là bánh mì nướng 
với cà phê không?  
Mặc dù vậy, tin vui là có hơn 350 người đã và đang xây dựng hệ sinh thái 
công nghệ tại Miami trong nhiều năm qua đã ký tên vào bản cam kết (có 
hashtag #MiamiTech) sẽ tạo điều kiện thích nghi cho những người mới 
đến, song kèm theo điều kiện phải tuân thủ các nguyên tắc của thành phố 
về hòa nhập, đa văn hóa và đa ngôn ngữ.  
Rosa Jimenez Cano, một chuyên gia công nghệ đã ký #MiamiTech, cho 
biết: "Có thể (thành phố) thiếu một kế hoạch cụ thể để chào đón những 
người mới đến, hoặc chưa cung cấp đủ động lực để tạo ra một khu công 
nghệ như ở San Francisco hoặc New York, song đây là một cơ hội tuyệt 
vời để tạo ra thứ chưa từng có cho Miami”./. 

Nguồn: https://bnews.vn/cau-chuyen-ve-thanh-pho-bong-vut-sang-nho-
dong-tweet-toi-co-the-giup-gi-cho-ban/184748.html 

 

10. “Giữ lửa” cải cách điều kiện kinh doanh 
Công cuộc cải cách, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh ở Việt Nam 
đã đi được một chặng đường dài với nhiều thành công. Tuy nhiên, lộ 
trình phía trước vẫn còn không ít gian nan, đòi hỏi phải “giữ” cho 
được động lực cải cách đúng hướng. 

Đây là chia sẻ của nhiều chuyên gia tại hội thảo “Cải cách môi trường kinh 
doanh và năng lực cạnh tranh: Kết quả, bài học và định hướng 2021-2025” 
vừa diễn ra tại Hà Nội 

Tại hội thảo, đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), 
bà Nguyễn Minh Thảo cho biết: Nỗ lực cải cách về điều kiện kinh doanh 
đạt những kết quả đáng khích lệ. Đến hết năm 2019, cắt giảm hơn 50% số 
điều kiện kinh doanh có quy định chung chung, can thiệp sâu và hoạt động 
sản xuất, kinh doanh hoặc dễ tạo sự tùy ý trong thực thi. 

Cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành (KTCN) thời gian qua cũng đạt 
được một số kết quả nhất định. Cụ thể, giảm 12.600 mặt hàng phải thực 
hiện quản lý, KTCN. 

Trên nhiều lĩnh vực, các quy định về KTCN đang từng bước áp dụng 
nguyên tắc quản lý rủi ro (kiểm tra chặt, kiểm tra thông thường, kiểm tra 



giảm, miễn kiểm tra). Hầu hết các thủ tục về quản lý chất lượng được 
chuyển sang giai đoạn sau thông quan; thành phần hồ sơ và thời gian thực 
hiện thủ tục KTCN được rút ngắn đáng kể. Đến nay, đã có 13 bộ, ngành 
tham gia kết nối Cơ chế một cửa quốc gia với 207/250 thủ tục. Dù vậy, 
nhìn chung những thay đổi tích cực trong quản lý, KTCN vẫn còn quá ít so 
với yêu cầu của Chính phủ và kỳ vọng của doanh nghiệp. 

“Số lượng văn bản nhiều, gây khó khăn, lúng túng cho cả doanh nghiệp và 
cơ quan hải quan trong việc theo dõi, cập nhật và áp dụng” - bà Thảo chỉ rõ. 

Bà Nguyễn Minh Thảo cho rằng, nâng cao chất lượng kinh doanh vẫn còn 
nhiều dư địa để cải thiện. Hiện vẫn còn điều kiện kinh doanh không cần 
thiết, bất hợp lý, thiếu rõ ràng, có thể dẫn tới sự tùy ý của cơ quan quản lý 
nhà nước. Cùng với đó, thực tiễn thực thi và cảm nhận của doanh nghiệp 
về hiệu quả cải cách điều kiện kinh doanh còn hạn chế. 

Nhằm nâng cao hiệu quả trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia, tuy ngắn gọn, Nghị quyết 02 năm 2021 của 
Chính phủ bổ sung thêm 4 nhóm giải pháp. Thứ nhất, cần giải quyết các 
vướng mắc, bất cập tạo ra đối với doanh nghiệp, người dân do sự thiếu 
kết nối, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Thứ hai, là chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, hướng tới xây dựng 
Chính phủ số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. 

Thứ ba, thực hiện các mục tiêu về phát triển bền vững: Đầu tư kinh doanh 
bền vững, chú trọng các yếu tố bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, 
tạo cơ hội việc làm cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. 

Thứ tư, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, khắc 
phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. 

TS. Nguyễn Đình Cung- nguyên Viện trưởng CIEM - nhìn nhận, từ quá 
trình cải thiện môi trường kinh doanh giai đoạn 2014 - 2020, chúng ta có 
nhiều kinh nghiệm và bài học giúp việc đề xuất các chính sách, giải pháp 
có hiệu quả hơn. 

“Các thành quả của cải cách có thể bị đẩy lùi; rào cản đối với đầu tư kinh 
doanh có thể nhanh chóng phục hồi lại, nếu quyết tâm và các nỗ lực cải cách 
không tiếp tục thường xuyên và đủ mạnh”- TS. Nguyễn Đình Cung lưu ý. 

Về cơ bản, các điều kiện kinh doanh quy định chung chung, thiếu rõ ràng, 
can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc dễ tạo sự tùy ý 
trong thực thi đã được cắt bỏ. 

Nguồn: https://congthuong.vn/giu-lua-cai-cach-dieu-kien-kinh-doanh-
151430.html 



11. Đầu xuôi đuôi mới lọt 
Đến thời điểm này, bộ máy tổ chức Đảng, chính quyền và các cơ 
quan ngành dọc ở TP.Thủ Đức, TP.HCM đã được kiện toàn, các địa 
điểm tiếp nhận và trả kết quả, tiếp công dân cũng đã được công bố. 

 

Người dân làm thủ tục tại bộ phận một cửa TP.Thủ Đức, TP.HCM 

ẢNH: NGUYÊN VŨ 

Và cũng từ thời điểm này, người dân và doanh nghiệp bắt đầu thực hiện 
chuyển đổi đủ loại giấy tờ từ căn cước công dân, hộ khẩu, giấy tờ nhà đất, 
đăng ký kinh doanh, thuế, ngân hàng... sang đơn vị hành chính mới. Mỗi 
lầnchuyển đổi giấy tờ là một lần mệt mỏi và tốn kém. Bởi lẽ, những thứ 
gắn liền đơn vị hành chính cũ đều phải thay đổi, không chỉ những giấy tờ 
quan trọng, thiết thân mà nhiều thứ khác như chiếc card visit, bao bì, biển 
hiệu công trình cũng phải thay đổi. Về lý thuyết, những vật dụng đó vẫn có 
thể sử dụng được, nhưng duy trì thông tin cũ khi đơn vị hành chính có tên 
gọi mới là điều chẳng hay ho gì. 

TP.HCM cam kết không thu bất kỳ lệ phí nào và sẽ tạo mọi điều kiện thuận 
lợi nhất trong chuyển đổi giấy tờ cho người dân và doanh nghiệp. Lời cam 
kết đó sẽ được kiểm chứng bởi chính những người trong cuộc trong thời 
gian tới, khi hơn 1 triệu người dân và cả chục ngàn doanh nghiệp rục rịch 
làm lại “giấy khai sinh”. Những thứ phát sinh là điều không thể tránh khỏi 
và cũng không thể lường trước, nhưng điều người dân cần đó là sự hỗ trợ 



tận tụy và kịp thời của cán bộ, công chức trong thời điểm giao thời này. 
Bởi lẽ, sẽ còn rất lâu TP.Thủ Đức mới có thể mang lại 7% GDP cho cả 
nước như mục tiêu đặt ra, trong khi trước mắt có hàng loạt thủ tục hành 
chính và cả phiền hà đang chờ người dân, doanh nghiệp. Và cũng cần 
nhắc thêm rằng, chính người dân và doanh nghiệp ở TP.Thủ Đức chứ 
không phải ai khác sẽ tạo ra sự đột phá kinh tế trong tương lai. Do vậy, họ 
sẽ nhìn vào tinh thần phục vụ của chính quyền để chọn thái độ phù hợp. 

Bộ máy chính quyền đã được kiện toàn nên không có lý do gì để trì hoãn, 
né tránh hay đùn đẩy khi giải quyết các thủ tục hành chính ở TP.Thủ Đức. 
Cả chính quyền và người dân, doanh nghiệp đều mong chờ những thành 
quả kinh tế, chất lượng cuộc sống nâng cao, đủ đầy. Đầu xuôi đuôi mới lọt, 
mọi thứ đều bắt đầu từ hôm nay. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/blog-phong-vien/dau-xuoi-duoi-moi-lot-
1334000.html 

 

12. Chuyển đổi số y tế - mô hình thành công của Phú 
Thọ 
Tuy là tỉnh trung du miền núi phía Bắc, nhưng khi nhắc đến chuyển 
đổi số y tế, y tế thông minh, không thể không nhắc đến Phú Thọ. 

 

BS Khoa Chẩn đoán hình ảnh, BVĐK tỉnh Phú Thọ xem kết quả chụp trên 
hệ thống PACS 

Ngành y tế Phú Thọ là 1 trong 5 địa phương được vinh danh về thực hiện 
mạnh mẽ chuyển đổi số. Với nỗ lực, bền bỉ của lãnh đạo Sở Y tế trong xây 



dựng y tế thông minh, từ việc triển khai hồ sơ sức khỏe cá nhân, bệnh án 
điện tử, giải quyết thủ tục hành chính công trên mạng, thanh toán không 
dùng tiền mặt, hướng tới xây dựng BV thông minh đã đưa y tế Phú Thọ 
từng bước đáp ứng được nhu cầu của người dân. 

“Lịch sử không chờ đợi” 

TTƯT.BSCKII. Trần Minh Khánh, Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ mở đầu 
câu chuyện về phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong y tế khi khẳng 
định: CNTT thực sự cần thiết, là công cụ không thể thiếu, đặc biệt hữu 
hiệu trong công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh (KCB). 

TTƯT.BSCKII. Trần Minh Khánh, Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ giới thiệu 
về Trung tâm điều hành y tế thông minh của tỉnh 

Từ năm 2013, TTƯT.TS.BS Nguyễn Huy Ngọc, khi đó còn là Giám đốc 
BVĐK tỉnh Phú Thọ đã đi đầu ứng dụng CNTT trong y tế. Là người mạnh 
mẽ, năng nổ, quyết liệt trong công việc, ham đổi mới, TS. Ngọc đã có 
nhiều giải pháp để đưa BVĐK tỉnh Phú Thọ là một trong số ít BV hạng I 
tuyến tỉnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, đăng ký KCB qua 
điện thoại... và đến khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế, việc ứng 
dụng CNTT trong y tế lại mạnh mẽ hơn, triệt để hơn. 

 

TTƯT.BSCKII. Trần Minh Khánh - Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ: Trung 
tâm điều hành y tế thông minh giúp lãnh đạo ngành nắm chắc hoạt động 

theo từng giờ. 

Để có những sự chuyển đổi tích cực, Sở Y tế đã chủ động tham mưu, đề 
xuất UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Đề án ứng dụng tổng thể CNTT trong 
ngành y tế giai đoạn 2019-2025. 



Ngay sau khi đề án được phê duyệt, Sở Y tế đã phối hợp với các đơn vị 
cung ứng dịch vụ CNTT và các cơ sở y tế trên địa bàn quyết liệt triển khai 
đồng bộ để thực hiện các mục tiêu. 

Đến nay, bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực: Về quản lý sức 
khỏe điện tử, đã khởi tạo Hồ sơ sức khỏe điện tử cho 99% người dân 
trong tỉnh và đang tiếp tục làm giàu dữ liệu trên hồ sơ của từng cá nhân 
thông qua mỗi lần KCB; người dân có thể đặt lịch khám bệnh, theo dõi 
thông tin sức khỏe liên tục, kết nối với các thầy thuốc, chuyên gia để được 
tư vấn sức khỏe, tự bổ sung hoàn thiện thông tin, dữ liệu sức khỏe cá 
nhân... thông qua App Bill hồ sơ sức khỏe điện tử trên điện thoại di động 
Smartphone hoặc qua thẻ KCB thông minh. 

Hệ thống xe đi buồng trang bị máy tính của BVĐK tỉnh Phú Thọ có cài đặt 
phần mềm HIS, EMR sử dụng mạng không dây, hỗ trợ nhân viên y tế truy 
cập thông tin trực quan, chính xác 

Về hoạt động KCB, 100% cơ sở KCB tuyến tỉnh/huyện đã triển khai đồng 
bộ các phần mềm quản lý thông tin bệnh viện (HIS), 100% cơ sở KCB 
tuyến tỉnh và huyện đã triển khai hệ thống thông tin xét nghiệm (phần mềm 
LIS), truyền tải, xử lý và lưu trữ hình ảnh không in phim (PACS); tích hợp 
các phần mềm trên với phần mềm bệnh án điện tử (EMR) để tiến tới mục 
tiêu bệnh viện cơ bản không sử dụng bệnh án giấy ngay trong quý I/2021. 

BS CKII Cao Minh Châu, Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, BVĐK 
tỉnh Phú Thọ nói về hiệu quả khi triển khai PACS 

Hiện nay, các văn bản đi, đến, giao việc, từ tuyến huyện trở lên đều được 
xử lý trên mạng intenet, 100% áp dụng chữ ký số. Về dịch vụ công, thủ tục 
hành chính đượcy tế Phú Thọ giải quyết qua hình thức trực tuyến đạt 
173/177 thủ tục (97%), số thủ tục hành chính ở mức độ 4 đạt 30%. 

Phú Thọ là 1 trong 2 địa phương cả nước đã xây dựng và triển khai thành 
công Trung tâm Điều hành y tế thông minh, gồm các hợp phần: Xây dựng 
và quản lý hệ thống báo cáo thông minh; Hệ thống chỉ đạo điều hành thông 
minh; Hệ thống quản lý và tổ chức cuộc họp; Hệ thống quản lý lịch làm 
việc; Hệ thống quản lý văn bản; Tích hợp hệ thống khảo sát hài lòng người 
bệnh, khảo sát người bệnh nội trú; tích hợp với dịch vụ hành chính công; 
kết nối với các phần mềm quản trị bệnh viện, hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh 
án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, kê đơn điện tử, hệ thống giám 
sát dịch bệnh, dự báo dịch bệnh... 

Trung tâm với cơ sở dữ liệu y tế tương đối đầy đủ của địa phương, gồm 
thông tin về nhân lực y tế, các cơ sở y tế, tài chính y tế, nhóm thông tin về 



lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng (hồ sơ sức khỏe cá 
nhân, dữ liệu y khoa lâm sàng, kết quả xét nghiệm, hình ảnh y tế... 

Trên cơ sở dữ liệu y tế, ứng dụng các phần mềm chuyên dụng, trung tâm 
đã phân tích, hiển thị các hệ thống báo cáo thông minh; hệ thống chỉ đạo 
điều hành thông minh; hệ thống quản lý văn bản; hệ thống giám sát thời 
gian thực qua hệ thống camera... Hoạt động KCB được cập nhật 1 giờ/lần, 
từ đó giúp nâng cao năng lực quản lý và điều hành của lãnh đạo ngành y 
tế. 

BS. Trần Minh Khánh, khi nói về chuyển đổi số của ngành bộc bạch: Lịch 
sử không chờ đợi ai. Chúng ta phải nỗ lực thay đổi. 

Thay đổi để nâng chất 

TS Nguyễn Quang Ân, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, BVĐK tỉnh Phú Thọ 
nói về vai trò của RAPID trong hỗ trợ, chẩn đoán điều trị đột quỵ 

Trong hoạt động KCB, không thể không nhắc đến việc BVĐK tỉnh Phú Thọ 
triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo IBM Watson Oncology trong hỗ trợ điều 
trị ung thư; Hệ thống trí tuệ nhân tạo RAPID trong hỗ trợ chẩn đoán và 
điều trị đột quỵ; Hợp tác với Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn (BigData) thuộc 
Tập đoàn VinGroup triển khai nghiên cứu ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân 
tạo VinDr trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh y tế... 

BSCKII. Hoàng Xuân Đoài, Giám đốc BVĐK tỉnh Phú Thọ khẳng định, BV 
đang nỗ lực thực hiện mô hình BV thông minh nhằm đem lại an toàn cho 
người bệnh, tiết kiệm thời gian điều trị. Bệnh viện đã tiên phong và ứng 
dụng mạnh mẽ các kỹ thuật mới trong lĩnh vực y tế, thực hiện đồng bộ 
công tác số hóa BV bao gồm bệnh án điện tử, áp dụng chữ kỹ số. 

Hệ thống vận chuyển mẫu tự động bằng phương pháp hút chân không LIS 
từ các khoa lâm sàng về phòng xét nghiệm là một trong những điểm nổi 
trội, giúp vận chuyển mẫu nhanh, tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng 
mẫu và đảm bảo kết quả xét nghiệm một cách chính xác nhất. Hệ thống 
PACS tại bệnh viện đã liên thông và đẩy lên hệ thống cơ sở dữ liệu dùng 
chung của ngành. 

Trong giai đoạn kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo cũng đã “tham gia” tích cực 
công tác KCB. BVĐK tỉnh Phú Thọ là bệnh viện đầu tiên trong cả nước 
ứng dụng thành công trí tuệ nhân tạo RAPID trong chẩn đoán và điều trị 
đột quỵ giúp mở rộng giờ vàng điều trị lên đến 24 giờ thay vì 6 giờ như 
phương pháp thông thường. 



Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao, Phú Thọ đã triển khai cấp thẻ KCB thông 
minh đến người dân 

BS. Ngô Oanh Oanh, Phó Giám đốc TTYT huyện Lâm Thao, Phú Thọ hồ 
hởi thông báo với chúng tôi, từ đầu năm 2020, cán bộ trung tâm đã phát 
hành thẻ KCB thông minh cho người dân trên toàn huyện, đến nay đã phát 
hành được 32.696 thẻ. 

Việc thực hiện quản lý hệ thống biểu mẫu thống kê y tế đã được thực hiện 
bằng phần mềm quản lý y tế, giảm tải rất nhiều cho y tế xã, giúp hoạt động 
quản lý, khám, điều trị bệnh nhân thuận lợi hơn. 

Nhân viên y tế TTYT huyện Lâm Thao, Phú Thọ hướng dẫn người dân làm 
thủ tục khám bệnh qua thẻ thông minh 

Cán bộ, y bác sĩ chỉ cần tra cứu trên phần mềm, mọi thông tin liên quan 
đến người bệnh đều có đầy đủ, từ tiền sử bệnh, những lần khám trước đó; 
thông tin thẻ BHYT được lưu trữ. Qua đó, rút ngắn thời gian tổng hợp, 
thống kê số liệu cho nhân viên y tế; việc báo cáo số liệu lên tuyến trên 
được thực hiện dễ dàng, kịp thời. Nhờ những tiện ích của phần mềm thống 
kê, trạm cũng nắm bắt, quản lý tốt trẻ trong diện tiêm chủng, phụ nữ mang 
thai, hoạt động dân số - KHHGĐ,... trên địa bàn. 

BS Ngô Oanh Oanh, Phó giám đốc TTYT huyện Lâm Thao, Phú Thọ: ứng 
dụng CNTT trong ngành y tế giúp bác sĩ cơ sở "giảm tải" trong công việc 

BS. Ngô Oanh Oanh cho biết thêm, hiện nay, 14/14 trạm y tế xã trên địa 
bàn huyện đều ứng dụng CNTT trong hoạt động KCB và y tế dự phòng; 
tham gia thanh quyết toán BHYT bằng phần mềm trực tuyến, dữ liệu được 
xử lý và thanh toán hàng ngày. 



Với bước đi mạnh dạn và nỗ lực của lãnh đạo ngành y tế Phú Thọ, cùng 
sự đồng hành của Bộ Y tế, Cục CNTT ngành y tế Phú Thọ đang hoàn 
chỉnh và sớm có hệ thống y tế thông minh, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu 
cầu KCB ngày càng cao của nhân dân. 

Nguồn: https://ehealth.gov.vn/?action=News&newsId=53623 

 

13. Gần 500 Trung tâm ngoại ngữ 'không phép': Chấn 
chỉnh nghiêm về thủ tục 
Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố danh sách 494 trung tâm ngoại ngữ - 
tin học chưa được cấp phép hoạt động giáo dục và hết hạn hoạt động 
giáo dục khiến phụ huynh có con đang học tại những trung tâm này lo 
lắng. 

 

Nhiều bạn trẻ chọn cách ra công viên học tiếng Anh với người nước ngoài - 
Ảnh: N.C.T. 

Theo đó, 253 trung tâm đã đăng ký thành lập nhưng chưa đăng ký hoạt 
động giáo dục nên phải đăng ký hoạt động bổ sung. 241 trung tâm còn lại 
hết hạn phải đăng ký gia hạn. 

"Con tôi đang học chui?" 

"Trung tâm ngoại ngữ con tôi học 2 năm giờ thấy có tên trong danh sách 
không giấy phép hoạt động giáo dục. Tôi lo ngại nếu không phép thì chương 
trình học như thế nào, chứng chỉ có được công nhận và tại sao không phép 
mà vẫn được hoạt động?" - anh Nguyễn Thế Thanh (ngụ Q. Gò Vấp, 
TP.HCM) nói. 



Anh Thanh cho con học tại chi nhánh của một trung tâm Anh ngữ trên 
đường Thống Nhất (Q. Gò Vấp) vào ngày thứ bảy và chủ nhật.  

Anh chia sẻ: "Lớp 2 con học ở đây rồi. Lớp 3 tôi tiếp tục cho con theo học để 
nâng cao tiếng Anh. Học phí 1 năm khoảng 8 triệu đồng. Hóa ra lâu nay 
trung tâm không có giấy phép hoạt động, theo cách hiểu của phụ huynh là 
dạy 'chui'. Vậy con tôi đang học 'chui' hay sao?". 

Tương tự, chị P.T. Giang có con đang học thêm tiếng Anh giao tiếp ở một 
trung tâm trên đường 3 Tháng 2 (Q.11) cũng hoang mang khi trung tâm có 
tên trong danh sách chưa được cấp phép.  

"Thấy tên trung tâm trong danh sách của sở, tôi giật mình nghĩ chất lượng 
dạy của trung tâm. Tôi lo rằng lâu nay con mình học về nội dung, giáo viên 
không được cơ quan nào quản lý..." - chị Giang nói thêm.  

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh khác cũng giật mình khi hàng trăm trung tâm 
ngoại ngữ "bỗng nhiên" nằm trong danh sách chưa được cấp phép hoạt 
động giáo dục. 

Trung tâm nói gì? 

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, sau quá trình rà soát, sở yêu cầu các trung tâm 
ngoại ngữ đã được cấp phép thành lập mà chưa đăng ký hoạt động giáo dục 
phải khẩn trương đăng ký hoạt động theo quy định trong nghị định 46 của 
Chính phủ.  

Đối với các trung tâm ngoại ngữ đã được cấp phép thành lập và hoạt động 
giáo dục nhưng hết hạn cho phép hoạt động giáo dục thì yêu cầu các đơn vị 
thực hiện việc gia hạn hoạt động giáo dục theo quy định. 

Chủ đầu tư một hệ thống trung tâm Anh ngữ có chi nhánh ở nhiều quận tại 
TP.HCM cho biết năm 2005 hệ thống chỉ có một cơ sở, từ năm 2015 cơ sở 
có quyết định thành trung tâm.  

"Từ đó trung tâm chúng tôi thành lập và các chi nhánh đều được cấp phép 
hoạt động. Nghị định mới bắt buộc phải xin thành lập riêng biệt cho từng chi 
nhánh. Sở GD-ĐT không quy định cụ thể thời gian nên chúng tôi nghĩ mình 
đang có phép hoạt động.  

Đến khi hết hạn, thay vì gia hạn, chúng tôi sẽ xin giấy phép thành lập mới. 
Thật sự cũng sốc vì cả một hệ thống bài bản, đùng một cái có tên trong danh 
sách sẽ làm phụ huynh lo lắng và ảnh hưởng phía trung tâm" - vị này giải 
thích. 

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng nói thêm trước đây giấy phép thành lập và giấy 
phép hoạt động giáo dục của công ty được cấp thì những chi nhánh cũng 



được phép. Nhưng quy định mới trung tâm và chi nhánh phải xin giấy phép 
thành lập, giấy phép hoạt động tách biệt.  

"Hiện nay chúng tôi đã xin giấy phép thành lập, giấy phép hoạt động giáo 
dục của ba chi nhánh. Còn các chi nhánh khác đã có hồ sơ và giấy biên 
nhận để chờ giấy phép thành lập. Sau đó chúng tôi mới xin sở cấp giấy phép 
hoạt động. Cho nên hệ thống giáo viên, cách giảng dạy cũng rõ ràng như từ 
trước, chỉ lấn cấn vấn đề hành chính" - chủ đầu tư nói thêm. 

Ngoài ra, một chủ trung tâm Anh ngữ khác hết hạn hoạt động nói: "Cứ 5 
năm giấy phép hết hạn 1 lần. Trước đây chi nhánh phụ thuộc vào trung tâm 
chính, một con dấu. Bây giờ chi nhánh là nơi độc lập, có giấy phép thành 
lập, giấy phép hoạt động riêng và con dấu riêng.  

Các trung tâm chưa có giấy phép vì vướng khi xin phép, hồ sơ phải chờ điều 
chỉnh như giáo viên chưa đủ chuẩn, chương trình cần điều chỉnh. Hơn nữa, 
khi xin giấy phép phải tuần tự chứ không cùng một lúc, trung tâm xin trước, 
rồi đến các chi nhánh, nên kéo theo việc các chi nhánh chưa có giấy phép 
là điều dễ hiểu...". 

Tuyệt đối không để các cơ sở hoạt động không phép 

UBND TP.HCM có công văn gửi Sở GD-ĐT TP, UBND các quận, huyện yêu 
cầu một số nội dung để đảm bảo quyền lợi của người học, người lao động, 
an ninh trật tự tại địa phương và tăng cường các biện pháp quản lý các cơ 
sở giáo dục ngoài công lập.  

Cụ thể, các đơn vị thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động các 
cơ sở giáo dục ngoài công lập (các trường ĐH, phổ thông, mầm non, các 
trung tâm ngoại ngữ, tin học, tư vấn du học, giáo dục kỹ năng trên địa bàn). 
Tuyệt đối không để các cơ sở hoạt động không phép. 

Nhắc nhở các trung tâm hoàn thiện hồ sơ 

Ông Nguyễn Thành Trung, chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết: 
"Danh sách gần 500 trung tâm ngoại ngữ, tin học chưa có giấy phép hoạt 
động giáo dục mà sở công bố là không sai, không 'oan' cho các trung tâm.  

Thực tế là các trung tâm chưa có giấy phép hoạt động, sở thống kê ra và chỉ 
để nhắc nhở, để các trung tâm sớm hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định 
pháp luật. Và cũng phải hiểu danh sách này công khai không phải là phê 
phán gì, chỉ là nhắc nhở bình thường". 

Nguồn: https://tuoitre.vn/gan-500-trung-tam-ngoai-ngu-khong-phep-chan-
chinh-nghiem-ve-thu-tuc-20210125210453775.htm 

 



14. Vì sao tồn tại các cơ sở giáo dục hoạt động không 
phép? 
Ngày 25.1, Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin với báo chí về tăng cường 
quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập chưa đủ giấy phép theo 
quy định. 

 

Một trung tâm ngoại ngữ đột ngột đóng cửa - PHẠM HỮU 

Theo nhìn nhận của Sở GD-ĐT TP.HCM, thành phố là địa phương có 
nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập, hoạt động đa dạng, phức tạp. Gần 
đây, công tác quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập xuất hiện một số 
hiện tượng gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người học, người lao 
động và an ninh, trật tự tại địa phương. 

Nguyên nhân được Sở xác định do sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, một 
số cơ sở giáo dục ngoài công lập đẩy mạnh hoạt động nhằm khắc phục 
hậu quả dịch bệnh nhưng chưa đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy 
định, hoạt động không phép, không tuân thủ đầy đủ các quy định về quản 
lý và chuyên môn.  

Các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài hoặc dạy các chương trình quốc 
tếđược cho phép thí điểm trước đây chậm chuyển đổi sang hoạt động theo 
Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục… Đó 



là 4 trường THCS-THPT Quốc tế APU, TH-THCS-THPT Quốc tế Sài Gòn 
Pearl, TH-THCS-THPT Quốc tế Canada, TH-THCS- THPT Quốc tế Mỹ. 

Trước tình hình trên, Sở đã chủ động rà soát và thực hiện các giải pháp 
như: Ban hành Công văn số 4416/GDDT-TC ngày 31 tháng 12 năm 2020 
về đăng ký hoạt động giáo dục của Trung tâm ngoại ngữ, tin học. Trước 
đó, Sở cũng đã ban hành Công văn số 4169/GDĐT-TC ngày 15 tháng 12 
năm 2020 về thông báo hết hiệu lực Giấy phép hoạt động giáo dục kỹ 
năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Các văn bản trên 
có tính chất chủ động rà soát, nhắc nhở các đơn vị hoàn thành các thủ tục 
cấp phép hoạt động theo đúng quy định hiện hành.   

Tại sao được hoạt động khi chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý? 

Trong thời gian qua, một số cơ sở giáo dục ngoài công lập chưa đảm bảo 
đầy đủ hồ sơ pháp lý do các nguyên nhân sau: 

Một số cơ sở được phép thành lập cuối năm 2019 và đầu 2020. Trước ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19, việc đầu tư cơ sở vật chất, hoàn chỉnh các 
hồ sơ thủ tục để thực hiện đăng ký hoạt động giáo dục bị chậm trễ. Có 
trường hợp phải ngưng hoạt động, giải thể,… nhưng cũng chưa làm thủ 
tục giải thể theo quy định. 

Một số trung tâm có phép hoạt động nhưng đã hết thời hạn, một số đang 
thực hiện quy định mới, chuyển đổi từ hình thức hoạt động chi nhánh sang 
hình thức đăng ký thành lập và hoạt động giáo dục theo quy định nhưng 
chưa kịp hoàn thành. 

Trước đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có một khoảng thời gian phải 
ngưng nhận hồ sơ cấp phép và việc tổ chức thực hiện của các trung tâm, 
các cơ sở giáo dục ngoài công lập chưa hoàn chỉnh, còn chậm. Sở nhắc 
nhở và gia hạn thời gian để các cơ sở hoàn thiện. 

Sở cũng đã báo cáo tình hình và tham mưu UBND TP.HCM ban hành 
Công văn số 90/UBND-VX ngày 09 tháng 01 năm 2021 về tăng cường 
quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn. Công văn nhằm 
nhắc nhở các quận, huyện về công tác phối hợp quản lý theo địa bàn, 
tuyệt đối không để các đơn vị hoạt động không phép, tăng cường thanh, 
kiểm tra, giám sát hoạt động, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người học, xử 
lý nghiêm các vi phạm. 

Căn cứ chỉ đạo của Thường trực UBND TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ 
tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các địa phương, tăng cường 
thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục hoạt động 
không đúng quy định. Tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin về các đơn vị 



được cấp phép trên cổng thông tin điện 
tử http://dichvugiaoduc.hcm.edu.vn để địa phương, người dân và xã hội 
cùng phối hợp giám sát.             

Nguồn: https://thanhnien.vn/giao-duc/vi-sao-ton-tai-cac-co-so-giao-duc-
hoat-dong-khong-phep-1333907.html 

 


