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1. Giấy phép lái xe quốc tế có được sử dụng ở Việt 
Nam không? 
Với giấy phép lái xe quốc tế được cấp theo đúng quy chuẩn quốc tế 
thì sẽ được phép lưu hành tại Việt Nam. 

Giấy phép lái xe quốc tế là gì?  

Theo thông tư số 29/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, Giấy 
phép lái xe quốc tế có tên tiếng Anh là International Driving Permit, gọi tắt 
là IDP, là giấy phép lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các 
nước (bao gồm cả khu vực hành chính) tham gia Công ước Viên cấp theo 
một mẫu thống nhất. 

 

Giấy phép lái xe quốc tế là giấy phép lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền của các nước tham gia Công ước Viên cấp theo một mẫu thống 

nhất. Đồ họa: Kim Nhung 

Hiểu đơn giản, giấy phép lái xe quốc tế là một thẻ nhận dạng cá nhân, cho 
phép chủ sở hữu điều khiển xe điều khiển bất kỳ mẫu xe cá nhân tại bất kỳ 
quốc gia nào có công nhận loại giấy phép này đi kèm với một bằng lái xe 
hợp lệ. 

Giấy phép lái xe quốc tế có được sử dụng ở Việt Nam không? 

Theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 48/2014/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới 



đường bộ, người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có 
nhu cầu lái xe ở Việt Nam thực hiện như sau: 

- Nếu có giấy phép lái xe quốc gia phải làm thủ tục đổi sang giấy phép lái 
xe tương ứng của Việt Nam. 

- Nếu có giấy phép lái xe quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của các nước 
tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp, còn thời hạn 
sử dụng thì được lái loại xe quy định đã ghi trong giấy phép lái xe mà 
không phải đổi sang giấy phép lái xe Việt Nam. 

- Trường hợp điều ước quốc tế về giấy phép lái xe mà Việt Nam là thành 
viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. 

Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu ai có giấy phép lái xe quốc tế được cấp 
theo đúng quy chuẩn quốc tế thì được phép lưu hành tại Việt Nam. Để 
được công nhận, người có giấy phép lái xe quốc tế cần phải mang theo 
người khi lái xe và xuất trình cùng giấy phép lái xe quốc gia trên lãnh thổ 
của các nước tham gia Công ước giao thông 1968. 

Nguồn: https://laodong.vn/xe/giay-phep-lai-xe-quoc-te-co-duoc-su-dung-o-
viet-nam-khong-892129.ldo 

 

2. Thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử không 
thay thế được giấy phép lái xe 
Baoquocte.vn TGVN. Thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử có thể 
tích hợp thêm nhiều thông tin về bảo hiểm y tế, bằng lái xe,... Vậy khi 
tham gia giao thông, người dân có cần mang theo giấy phép lái xe 
nữa không? 

Nhiều người băn khoăn, so với thẻ căn cước công dân (CCCD) có mã 
vạch thì thẻ CCCD có gắn chip điện tử có thể tích hợp thêm nhiều thông tin 
về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bằng lái xe… 

Vậy khi người dân khi tham gia giao thông, có thể sử dụng thẻ CCCD có 
gắn chip điện tử để thay thế giấy phép lái xe (bằng lái xe) hay không? 

Liên quan đến nội dung trên, trao đổi với phóng viên, Đại tá Phạm Công 
Nguyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ 
Công an) cho biết: "Nhiều dữ liệu sẽ được tích hợp trong thẻ căn cước 
công dân như bằng lái xe, bảo hiểm y tế,... 

Nhưng khi người dân tham gia giao thông thì vẫn phải cầm bằng lái xe, vì 
CSGT trên đường làm sao có thiết bị để kiểm tra dữ liệu trong chip điện tử 
trên thẻ CCCD đó được". 



Còn theo Bộ Công an, thẻ CCCD gắn chip điện tử có độ bảo mật cao, 
dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm như: 

Ứng dụng chữ ký số, ứng dụng sinh trắc học, ứng dụng mật khẩu một 
lần… có thể được sử dụng và kết nối rộng rãi cho các dịch vụ công cộng 
và tư nhân. 

 

Nhiều dữ liệu được gắn trong thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. 
(Nguồn: Dân trí) 

Thời gian tới khi thẻ CCCD gắn chip điện tử có tích hợp đầy đủ các thông 
tin, lúc đó người dân đi giao dịch và làm các thủ tục sẽ không phải mang 
nhiều loại giấy tờ mà chỉ cần dùng một tấm thẻ CCCD có gắn chip. 

Ngoài ra, việc tích hợp chip trên CCCD đem lại tính linh hoạt khi cần bổ 
sung hoặc sửa đổi thông tin trên thẻ sau khi phát hành. 

Dữ liệu trên chip có thể truy cập ngay lập tức mà không bị phụ thuộc vào 
kết nối mạng thông qua các thiết bị cho phép đọc thông tin trên chip, giúp 
cho việc xác thực danh tính được thực hiện ngay lập tức, hạn chế tối đa 
việc giả mạo danh tính. 

Bộ Công an cho biết, từ tháng 7/2021, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư sẽ hoàn thiện để kết nối với dự án cấp căn cước công dân gắn 
chip. Mục tiêu đặt ra là cấp 50 triệu căn cước mới trước 1/7/2021. 



Hơn 2 tháng qua, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của công 
an các tỉnh, thành phố đã làm việc 3 ca mỗi ngày, kể cả cuối tuần, để thu 
nhận và xử lý hồ sơ cấp căn cước gắn chip. 

Mọi người dân từ đủ 14 tuổi trở lên đều đủ điều kiện cấp loại giấy tờ gắn 
chip mới. Tuy nhiên, trước ngày 1/7, việc cấp căn cước gắn chip sẽ ưu tiên 
cho 3 nhóm, gồm: Người từ đủ 14 tuổi nhưng chưa từng được cấp giấy tờ 
tùy thân; người đang có chứng minh nhân dân 9 số; người được cấp căn 
cước 12 số hay căn cước mã vạch nhưng bị hỏng, mất, hết thời hạn hoặc 
cần thay đổi thông tin. 

Nguồn: https://baoquocte.vn/the-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-dien-tu-
khong-thay-the-duoc-giay-phep-lai-xe-140538.html 

 

3. Cơ hội cho hàng Việt trên nền tảng thương mại điện 
tử của Singapore 
Xuất khẩu hàng vào Singapore ngoài phục vụ người tiêu dùng bản 
địa, các doanh nghiệp Việt Nam còn có cơ hội tiếp cận được những 
đối tác, người mua, khách hàng quốc tế đang hiện diện tại nước này.  

Sản xuất, chế biến sản phẩm gỗ tại Bình Dương. Ảnh minh họa: TTXVN  



Tuy là quốc gia nhỏ chỉ xấp xỉ 6 triệu dân nhưng Singapore lại có tới 73% 
người tiêu dùng qua mạng và từng giao dịch xuyên biên giới. Vì vậy, thị 
trường này được xem là cơ hội tốt cho doanh nghiệp Việt qua nền tảng 
thương mại điện tử trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến 
phức tạp.  

Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho biết, Singapore là một thị trường 
tiêu dùng tương đối nhỏ nhưng lại tập trung nhiều công ty đa quốc gia và là 
một trung tâm thông tin, thương mại, tài chính, trung tâm logistics lớn của 
khu vực và toàn cầu.  

Hiện nay, có đến 21 trong số 25 nhà cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu 
thế giới có trụ sở tại Singapore, đồng thời đây cũng là một trung tâm trung 
chuyển hàng không quốc tế lớn, là cửa ngõ rất quan trọng của châu Á nói 
chung và Đông Nam Á nói riêng. 

Hệ thống cảng biển Singapore hiện được kết nối với 600 cảng tại 123 quốc 
gia, thông qua 200 tuyến vận chuyển. Có khoảng 5% lượng hàng được 
tiêu thụ ngay tại Singapore, 95% hàng hóa còn lại sẽ tiếp tục được vận 
chuyển tới nhiều địa điểm trên toàn thế giới thông qua chuỗi cung ứng.  

Chính vì vậy, xuất khẩu hàng vào Singapore ngoài phục vụ người tiêu 
dùng bản địa, các doanh nghiệp Việt Nam còn có cơ hội lớn hơn là tiếp 
cận được những đối tác, người mua, khách hàng quốc tế đang hiện diện 
tại nước này.  

Hơn nữa, khi tiếp cận được nhóm khách hàng quốc tế không chỉ giúp các 
doanh nghiệp Việt tăng giá trị xuất khẩu mà còn tăng được độ phủ hàng 
hóa, giá trị thương hiệu. Khai thác tốt việc xuất khẩu hàng hóa sang thị 
trường Singapore là cơ hội để doanh nghiệp khẳng định vị thế và chinh 
phục thị trường quốc tế.  

Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, giai đoạn trước COVID-19, 
Thương vụ thường hỗ trợ các doanh nghiệp qua việc mời các chuỗi siêu 
thị, hiệp hội nhập khẩu đến thăm gian hàng của các doanh nghiệp Việt 
Nam tại các hội chợ triển lãm ở Singapore; showroom của Thương vụ tại 
Singapore hoặc đưa đoàn doanh nghiệp nhập khẩu Singapore về Việt 
Nam tìm kiếm nguồn hàng; hoặc kết nối qua email khi có yêu cầu tìm kiếm 
đơn hàng cụ thể của nhà nhập khẩu.  

Điểm ưu việt của cách thức thâm nhập thị trường này là giá trị đơn hàng 
lớn, doanh nghiệp Việt Nam không phải lo các thủ tục nhập khẩu, giấy 
phép. Tuy nhiên, hạn chế đó chính là tính chủ động thấp, phụ thuộc vào 
quyết định của nhà nhập khẩu mà không có khả năng tác động đến người 
tiêu dùng cuối cùng.  



Thêm vào đó, chi phí đưa hàng vào hệ thống bán lẻ lớn; sau giai đoạn bán 
thử, nhiều siêu thị không tiếp tục đơn hàng, khiến cho các doanh nghiệp 
Việt Nam vừa mất phí lớn, vừa chịu ép giá.  

Mặt khác, đưa hàng vào hệ thống siêu thị còn chịu đọng vốn lớn do hầu 
hết các siêu thị Singapore đều yêu cầu trả chậm ít nhất 90 ngày.  

Trong khi đó, tham gia vào thương mại điện tử, doanh nghiệp có độ tương 
tác cao với người tiêu dùng để có thể linh hoạt điều chỉnh sản xuất theo thị 
hiếu, nhu cầu; không bị đọng vốn vì thanh toán trực tiếp, chi phí ban đầu 
bỏ ra thấp, toàn quyền kiểm soát thương hiệu.  

Hiện nay, ở Singapore, có rất nhiều sàn thương mại điện tử đang hoạt 
động như Shopee, Lazada, Amazon.sg, Qoo10, Ezbuy, Ebay. Một số sàn 
chuyên về thời trang, mỹ phẩm như: Zalora, Reebonz, Love Bonito, Althea; 
và các sàn chuyên về nội thất, phong cách sống là: Courts, Castlery, Forty 
Two, Hip Van, Tangs, Horme; các sàn chuyên về thực phẩm là Redmart, 
Fairprice marketplace…  

Hầu hết các sàn thương mại điện tử đều cho phép đóng gói và kiện toàn 
dịch vụ từ nước ngoài trừ Amazon.sg và các sàn chuyên về thực phẩm. 
Chi phí phải trả cho các sàn giao dịch thương mại điện tử là 7,5% giá trị 
giao dịch, không kể chi phí vận chuyển.  

Không những thế, hầu hết người tiêu dùng Singapore sẽ vào thẳng các 
sàn này để tìm kiếm các sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu của họ.  

Vì vậy, để đưa hàng vào thị trường Singapore nói chung và hệ thống các 
sàn thương mại điện tử ở Singapore nói riêng, doanh nghiệp Việt Nam có 
thể tự thành lập công ty ở Singapore hoặc tìm được nhà nhập khẩu 
Singapore và nhà nhập khẩu tự làm các thủ tục nhập khẩu, đưa hàng vào 
hệ thống bán lẻ/thương mại điện tử.  

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp cung 
ứng trung gian thương mại điện tử hoặc tự chủ động mở "quầy" trên các 
sàn giao dịch điện tử nếu có đủ năng lực marketing, bán hàng, giao nhận, 
chăm sóc khách hàng…  

Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam tham gia thương mại điện tử 
ở Singapore chủ yếu là trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, có rất ít doanh 
nghiệp tham gia vào các ngành hàng thế mạnh của Việt Nam như đồ nội 
thất, quần áo, đồ chơi, đồ gia dụng…do dễ dàng thực hiện đóng gói và 
kiện toàn dịch vụ từ nước ngoài, các doanh nghiệp có thể tự đăng ký tài 
khoản và "mở quầy" trực tiếp với các sàn thương mại điện tử.  
Thế nhưng, với sản phẩm thực phẩm, đồ uống, do liên quan đến quy định 



giấy phép nhập khẩu thực phẩm, bắt buộc các doanh nghiệp Việt Nam 
phải có nhà nhập khẩu tại Singapore để làm thủ tục xin cấp phép tại Cơ 
quan thực phẩm Singapore nếu muốn bán hàng qua các sàn Amazon.sg, 
Redmart, Fairprice marketplace…  

Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho rằng, khi tham gia thương mại điện 
tử là xu thế không thể đảo ngược. Vậy nên doanh nghiệp tự tin với chất 
lượng sản phẩm như bao bì, nhãn mác, chứng chỉ, có năng lực cạnh tranh 
về giá cả, tính ưu việt của sản phẩm cũng như sản lượng sản xuất đủ lớn 
để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng cần nhanh chóng nắm bắt xu 
thế để tiếp cận các nhà nhập khẩu toàn cầu.  

Đặc biệt, thị trường Singapore rất thích hợp để các doanh nghiệp quy mô 
vừa và nhỏ có thể thử nghiệm tham gia thương mại xuyên biên giới./. 

Nguồn: https://bnews.vn/co-hoi-cho-hang-viet-tren-nen-tang-thuong-mai-
dien-tu-cua-singapore/190858.html 

 

4. Định danh của chúng ta 
Hơn 40 năm qua, trên sổ hộ khẩu gốc, ngày sinh của tôi là ngày sinh 
của bố tôi, và ngược lại. 

Ngày sinh bị ghi sai trong sổ hộ khẩu đã chẳng thể sửa bởi quá nhiều thủ 
tục nhiêu khê. Thậm chí trong căn cước công dân, sổ hộ khẩu mới của tôi 
sau khi đã tách khẩu khỏi sổ chung với bố mẹ, ngày sinh nhầm ấy vẫn y 
nguyên. 

Tất cả đều phải theo hộ khẩu gốc - cuốn sổ hộ khẩu đầu tiên của bố mẹ 
tôi. Cũng vì thế, tôi luôn được các ngân hàng, nhãn hàng, nhà mạng chúc 
mừng sinh nhật vào 10/10 thay vì ngày 3/10. 

Việc sổ hộ khẩu giấy sẽ từng bước được thu hồi và khai tử với tôi là tin tốt. 
Bố mẹ tôi sẽ không còn phải giữ cái hộp thiếc gỉ hoen gỉ hoét suốt mấy 
chục năm như báu vật gia truyền chỉ vì trong đó có cuốn sổ hộ khẩu. Và có 
thể, tôi cũng sẽ được đổi lại ngày sinh nữa. 

Đại diện Bộ Công an cho biết, mọi công dân sẽ có mã số định danh cá 
nhân của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. "Hộ khẩu số" này 
tập hợp các thông tin gồm họ tên, giới tính, quê quán, dân tộc, tôn giáo, 
tình trạng hôn nhân, nơi ở hiện tại, nhóm máu... Đáng chú ý, nó được yêu 
cầu "đúng, đủ, sạch và sống", nghĩa là nó phải luôn được cập nhật. Tức là, 
tôi có cơ hội cập nhật ngày sinh thật của mình vào mã số công dân. 



Thời đại hộ khẩu sẽ chỉ còn trong ký ức thế hệ trước, như giờ đây chúng ta 
nhắc về thời bao cấp. Quãng đời mà cuốn sổ hộ khẩu giấy được mọi gia 
đình nâng niu, gìn giữ còn hơn cả vàng bạc trong nhà sẽ qua. Những cuốn 
sổ hộ khẩu bìa da, bìa giấy, xanh rồi hồng, sờn tróc cuối cùng cũng có thể 
bỏ đi cùng nơm nớp lo lắng đã theo các cụ mấy chục năm trời. 

Nhưng, liệu việc bỏ sổ hộ khẩu giấy để chuyển sang mã số định danh cá 
nhân có chấm dứt tất cả các phiền toái của dân chúng không? Bởi nếu 
nhiều quy định hành chính tới đây vẫn đính kèm hộ khẩu thì hoá ra chúng 
ta chỉ đang số hoá những phiền nhiễu của cuốn sổ giấy? 

Một cuốn hộ khẩu giấy gánh trên vai 39 thủ tục hành chính chính thức, 
theo các quy định của nhà nước - chưa kể các quy định bất thành văn 
khác do một số nơi tạo ra - khiến nó trở thành thứ quyền năng khủng 
khiếp. 

39 thủ tục hành chính là 390, hay 3.900 lần người dân phải đi lại với cuốn 
sổ hộ khẩu giấy trên tay trong suốt cuộc đời của họ. Tậu trâu, cưới vợ, làm 
nhà, xin việc, xin học... có cái gì quan trọng trong đời chúng ta mà có thể 
thiếu cuốn sổ đó? Có nỗi ác mộng nào đáng sợ như việc nếu ta lỡ đánh 
mất sổ hộ khẩu? 

Hộ khẩu giấy không còn, nhưng uy quyền của nó liệu có bị tước bỏ theo? 
Hiện, tôi mới thấy đại diện Bộ Công an hé mở rằng, họ "đang rà soát" các 
văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để đề 
xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng hạn chế các thủ tục hành chính có yêu 
cầu xuất trình hộ khẩu và giấy tờ xác nhận về cư trú. 

Cho tới bây giờ, Luật Cư trú, Điều 7, mới chỉ có thể "hứa": nghiêm cấm 
cán bộ trì hoãn việc tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, thông tin đăng ký cư 
trú hoặc có hành vi nhũng nhiễu khác với công dân khi số hóa sổ hộ khẩu; 
cấm mọi hành vi làm giả, khai man liên quan đến giấy tờ, dữ liệu về cư trú. 
Tức, chúng ta buộc phải chờ đợi kết quả của sự rà soát, sửa đổi, cải tiến 
các thủ tục hành chính "núp" sau cuốn sổ. 

Nếu mã số định danh cá nhân chỉ là mã hoá cuốn sổ giấy trong khi các uy 
lực của hộ khẩu vẫn còn thì có thể 3.000 tỷ đồng xây dựng cổng cơ sở dữ 
liệu quốc gia chỉ là để bớt khoản tiền giấy và công in. 

Liệu chính phủ có thể công bố lộ trình công khai cắt giảm con số 39 thủ tục 
hành chính xuống còn bao nhiêu vào năm 2022 - thời điểm chấm dứt hoàn 
toàn sổ hộ khẩu giấy trên lãnh thổ Việt Nam? Là người dân, chúng tôi sẽ an 
tâm hơn khi biết mã số định danh của mình sẽ chỉ còn bị yêu cầu khi thực 
hiện số ít thủ tục hành chính trong danh sách công khai của nhà nước. 



Không nói đâu xa, Singapore đã dùng mã số định danh công dân từ lâu và 
các thủ tục hành chính đi kèm với nó gần như công dân không phải làm. 
Nếu cần, nhân viên công quyền của họ sẽ tự thao tác trên máy tính và 
thông báo lại cho công dân biết. 

Mã số định danh cá nhân chỉ nên là một địa chỉ thay vì có rất nhiều ưu tiên 
đi kèm, là định danh địa lý thay vì định giá cơ hội. Bởi một khi nó vẫn đi 
kèm các cơ hội, những cách thức lách luật, tham nhũng vặt, lạm quyền, 
hạnh họe vẫn sẽ nảy sinh. 

Có một lộ trình rõ ràng cắt bỏ các thủ tục đi kèm hộ khẩu số chính là lộ 
trình cắt bỏ thói quan liêu, phiền nhiễu. Tôi hy vọng một ngày hành chính 
công sẽ thực sự trở thành dịch vụ năm sao, nơi người dân đến làm thủ tục 
được chăm sóc, giúp đỡ tận tình thay vì những khuôn mặt mệt mỏi trước 
đống giấy tờ. 

"Số hoá" là cụm từ hàm chứa nhiều hy vọng. Máy tính không nói dối, 
không che giấu nên sẽ bớt đi những lý do đứng trên mọi quy định pháp 
luật. Tôi hy vọng sẽ được số hóa niềm vui chứ đừng số hóa những nhiêu 
khê đi kèm hộ khẩu. 

Nguồn: https://vnexpress.net/dinh-danh-cua-chung-ta-4254731.html 

 

5. Chính phủ quyết liệt hành động vì người dân và 
doanh nghiệp 
Chính phủ đã điều hành quyết liệt trong hoàn thiện thể chế, cải cách 
thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng Chính 
phủ điện tử... qua đó, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 

Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, 
được nhân dân và doanh nghiệp cũng như các tổ chức trong nước và 
quốc tế ghi nhận qua những thay đổi về mọi mặt của đời sống kinh tế - xã 
hội. 

Dưới sự điều hành quyết liệt, Chính phủ đã hoàn thiện thể chế, cải cách 
thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng Chính phủ 
điện tử tạo đột phá trong chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính. Qua đó 
đã và đang củng cố niềm tin vững chắc cho nhân dân và cộng đồng doanh 
nghiệp. 

Theo báo cáo của Chính phủ, trong nhiệm kỳ qua nước ta đã tăng trưởng 
mạnh mẽ từ chiều rộng cho đến chiều sâu. Tăng trưởng GDP bình quân 5 



năm 2016-2020 đạt khoảng 5,99% (thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao 
nhất khu vực và thế giới). 

 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và 
doanh nghiệp. 

Riêng năm ngoái, năm cuối nhiệm kỳ nhưng lại là một năm đầy khó khăn 
và thử thách, Chính phủ vẫn hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa chống dịch, 
vừa phát triển kinh tế. GDP năm 2020 tăng 2,91%, Việt Nam là nước duy 
nhất có tăng trưởng dương trong 6 nền kinh tế lớn tại Đông Nam Á. Chỉ số 
giá tiêu dùng bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 3,2% (giảm mạnh so 
với giai đoạn 2011-2015 là 7,65%). Lạm phát cơ bản được kiểm soát tốt 
qua các năm, giữ mức tương đối ổn định, bình quân đạt 1,81% (giảm 
mạnh so với giai đoạn 2011-2015 là 5,15%). 

Cán cân thương mại hàng hóa luôn đạt thặng dư với mức xuất siêu tăng 
dần qua các năm. Năm ngoái, mặc dù nhiều thị trường xuất khẩu bị gián 
đoạn do dịch Covid-19 nhưng xuất siêu vẫn đạt cao nhất từ trước đến nay 
đạt 20 tỷ USD. Việc giải ngân vốn đầu tư công được thúc đẩy mạnh mẽ, 
năm 2020 đạt 97,46% kế hoạch, đây là mức cao nhất đạt được trong giai 
đoạn 2016-2021. Bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát chặt chẽ, 
bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 3,45%, vượt mục tiêu đề ra là không 
quá 3,99%...  

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, để 
đạt được những kết quả này là do sự điều hành quyết liệt của Chính phủ 



trong hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường 
kinh doanh, xây dựng Chính phủ điện tử, tạo đột phá trong chấn chỉnh kỷ 
cương, kỷ luật hành chính… Qua đó, tạo thuận lợi cho người dân và 
doanh nghiệp. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: 
"Cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm chi phí và tạo thuận lợi cho 
doanh nghiệp là một trong những trọng tâm ưu tiên của Chính phủ trong 
nhiệm kỳ 2016-2021. Với quan điểm của Thủ tướng từ đầu nhiệm kỳ đó là 
quyết tâm xây dựng “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động” và cách 
tiếp cận “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình cải 
cách, phát triển”, do đó Chính phủ đã triển khai nhiều hành động, trong đó 
đáng chú ý là việc liên tục ban hành các Nghị quyết 02 về cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia." 

 

Cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ đã và đang đem lại niềm tin 
của cộng đồng doanh nghiệp. 

Các chuyên gia kinh tế đánh giá, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ 
đã tạo thành “làn sóng” về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong giai 
đoạn 2016-2020, Chính phủ đã ban hành 50 văn bản quy phạm pháp luật 
cắt giảm 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh (đạt gần 63%); Ban hành theo 
thẩm quyền 21 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa 
30/120 thủ tục kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm 6.776/9.926 danh mục 



dòng hàng kiểm tra chuyên ngành, tiết kiệm khoảng 18 triệu ngày 
công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm. 

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam, giai đoạn vừa qua, Chính phủ đã tinh gọn thủ tục 
hành chính, nâng cấp môi trường kinh doanh để thu hút doanh nghiệp và 
các nhà đầu tư: "Trong 4-5 năm vừa rồi, Việt Nam đã đi được một bước 
dài việc nâng cấp môi trường kinh doanh của Việt Nam. Theo đó, đã ban 
hành thực hiện loạt Nghị quyết 19, loạt Nghị quyết 02 của Chính phủ tạo 
lập môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. Hàng loạt những thủ tục về thuế, 
hải quan, kiểm tra chuyên ngành, về tiếp cận điện năng, về thủ tục xây 
dựng… đã được cải cách. Mục tiêu của Việt Nam là phải lọt được vào 
nhóm nước đứng đầu khu vực ASEAN. Rõ ràng là trong thời gian vừa rồi 
Việt Nam đã thay đổi rất lớn, thể hiện qua xếp hạng của Ngân hàng thế 
giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới đã liên tục tăng hạng. 

Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội 
Nhà thầu xây dựng Việt Nam cho rằng, những cải cách thủ tục hành chính 
của Chính phủ đã và đang đem lại niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp: 
"Chính phủ và Quốc hội có rất nhiều cố gắng trong việc cải thiện môi 
trường kinh doanh liên quan đến các thể chế. Bằng chứng là chúng ta rất 
nhiều sửa đổi về các điều luật, ví dụ như Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật 
Đầu tư… qua đó đã  tháo gỡ được rất nhiều vướng mắc của nhiều doanh 
nghiệp. Tôi ví dụ như cải tiến các thủ tục về xây dựng; cải tiến trong các 
bước về thủ tục của Luật Đầu tư… tôi cho rằng đây là những nội dung hết 
sức cố gắng của Quốc hội và Chính phủ để tạo một hành lang pháp lý 
thông thoáng hơn cho doanh nghiệp hoạt động." 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế về việc sắp xếp, cổ phần 
hóa doanh nghiệp nhà nước chưa đạt mục tiêu, một số chính sách hỗ trợ 
người dân, doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đi vào cuộc sống. Phát triển 
kinh tế vùng để tạo tác động liên kết, lan tỏa phát triển chưa thực sự tương 
xứng với tiềm năng. Bộ máy hành chính nhà nước chưa thực sự tinh gọn, 
hiệu quả. Việc đổi mới lề lối làm việc, kỷ cương, kỷ luật, chất lượng đội ngũ 
cán bộ, công chức chưa đồng đều gây ra những phiền hà, sách nhiễu... 

Do đó, các chuyên gia kinh tế khuyến nghị, Chính phủ nhiệm kỳ tới cần tiếp 
tục tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt 
là về vốn, đất đai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ngoài ra, cải cách 
bộ máy quản lý, chuyển đổi số, giảm bớt các thủ tục phiền hà hơn nữa… Vì 
thế, Chính phủ mới cần những giải pháp mang tính lâu dài, đặt ra một chiến 
lược phát triển mới cho phù hợp với cục diện thế giới mới. Qua đó nhằm duy 



trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước, cũng như nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế./. 

Nguồn: https://vov.vn/chinh-tri/chinh-phu-quyet-liet-hanh-dong-vi-nguoi-
dan-va-doanh-nghiep-846228.vov 

 

6. Cấp căn cước công dân mới: Phải cải tiến ngay từ 
khâu thủ tục 
Phải khẳng định, việc Bộ Công an quyết định cấp căn cước công dân 
mới tích hợp chíp điện tử chính là một bước đẩy mạnh cải cách thủ 
tục hành chính của Việt Nam. 

Căn cước công dân (CCCD) mới lần này tích hợp tới 22 tiện ích, loại bỏ rất 
nhiều giấy tờ thủ tục hành chính. Bộ Công an khẳng định sẽ phấn đấu 
hoàn thành cơ bản cấp CCCD cho ít nhất 50 triệu người trước ngày 
1/7/2021. 

Theo đó, mọi người từ 14 tuổi trở lên chỉ cần mang giấy tờ như giấy khai 
sinh, chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu đến điểm quy định tại địa 
phương, công an sẽ làm đến 23 giờ, không ít quận của Hà Nội còn làm 
xuyên đêm, bao giờ hết dân thì mới tắt đèn. 

Điều người dân ghi nhận đó là lực lượng công an đã kết hợp với chính 
quyền các địa phương cũng đã căng hết sức mình, làm việc quên ăn, quên 
ngủ để hoàn thành tiến độ. Ngoài loa đài tuyên truyền, nhiều tổ dân phố đã 
lập nhóm zalo, facebook để thông báo các thủ tục cần thiết cho người dân. 

Nhưng có lẽ thời gian chuẩn bị quá gấp, nên chúng ta chưa thể có một 
phương án thực hiện tốt nhất. Tại bất cứ điểm làm thủ tục khai báo nào 
người ta cũng thấy hàng trăm người phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ. Bộ 
phận làm CCCD tích hợp chíp điện tử chưa xây dựng được hết kịch bản 
các tình huống xảy ra trong quá trình thực hiện. 

Đơn giản như trong chứng minh thư nhân dân chỉ yêu cầu điền năm sinh 
mà không yêu cầu người cao tuổi điền chi tiết ngày, tháng. Nay muốn có 
làm CCCD tích hợp chíp điện tử thì các cụ phải vòng đi, vòng lại không biết 
bao nhiêu lần mà chưa chắc đã xong. 

Điều đáng nói nhất là thời gian gấp, nên dù công an các quận đã mở thêm 
các điểm lưu động nhưng cảnh chờ chực, xếp hàng là điều không tránh 
khỏi. Đơn cử như phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội, tuy không 
lớn lắm cũng có tới hơn 19.000 công dân phải thực hiện làm thủ tục cấp 
CCCD trong đợt này. Để đảm bảo tiến độ như quy định, trung bình mỗi 



ngày công an quận Hà Đông phải tiến hành làm thủ tục cho hơn 3.000 
người, một con số quá lớn. 

Điều mà người dân TP Hồ Chí Minh thắc mắc là cách đây chưa lâu, khi 
cấp căn cước công dân 12 số, công an đã thực hiện thủ tục online hết sức 
đơn giản. Người dân chỉ cần vào mạng thông tin của công an thành phố, 
nhập đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, sau đó nhận lịch hẹn thời gian đến 
cơ quan công an chụp ảnh, lăn dấu vân tay, hoàn thiện hồ sơ thế là xong. 
Sau đó tấm CCCD mới sẽ được công an thanh phố gửi đến tận nhà, nghĩa 
là chỉ cần 1 lần đi lại, khoảng 30 phút làm thủ tục đã hoàn tất công việc 
đang tốn hàng giờ như hiện nay. 

Có người còn cho rằng, ngay cả các địa phương miền núi, hải đảo nơi mà 
đường truyền internet chưa phổ biến thì nếu công an hướng dẫn rồi phát 
tờ khai về đến từng hộ gia đình trước thì cũng bớt đi thời gian chờ đợi rất 
nhiều. Khi đó người dân sẽ tự khai ở nhà, công an chỉ cần thông báo thời 
gian cho từng tổ dân phố đến nơi chụp ảnh, lăn dấu vân tay, hoàn thiện hồ 
sơ chắc chắn sẽ tiết kiệm được hàng chục triệu giờ công. 

Rõ ràng cả hai phương án trên đều giúp cho người dân không phải mất 
công đi lại, chờ đợi gây bức xúc không đáng có như hiện nay. Người dân 
sẽ thấy lực lượng công an trong quá trình quản lý công dân số đã biết ứng 
dụng ngay công nghệ thông tin để cải cách thủ tục hành chính, giúp cho 
người dân bớt phiền hà. 

Không cần nói đâu xa, ngay cả bộ phim Bố Già do Trấn Thành thủ vai 
chính sau 3 tuần công chiếu đã có doanh thu hơn 300 tỷ đồng với hơn 4 
triệu lượt người xem, ngoài nội dung tốt thì chính việc bán vé online mới 
thu hút đông đảo giới trẻ đến thế. 

Nguồn: https://baoquocte.vn/cap-can-cuoc-cong-dan-moi-phai-cai-tien-
ngay-tu-khau-thu-tuc-140599.html 

 

7. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Huy động tối đa các 
nguồn lực cho phát triển 
Sáng 28.3, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán 
triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Phương hướng, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. 

Việt Nam là điểm sáng trên toàn cầu trong thực hiện thành công mục 
tiêu kép 



Tại Hội nghị, Thủ tướng đã đặt câu hỏi “Chúng ta đang ở đâu trong thế giới 
này”. Bởi hiện nay tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp hơn dự 
báo khi kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn; vấn đề tăng cường bảo hộ, 
cạnh tranh và xung đột thương mại gia tăng; rủi ro trên thị trường tài chính, 
tiền tệ quốc tế. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và cách 
mạng công nghệ lần thứ tư; tầm nhìn quan trọng và xu hướng phát triển 
bùng nổ của công nghệ thông tin, kinh tế số.  

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu, quán triệt chuyên đề 
tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn 

Thủ tướng cho biết, dù tình hình trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng với 
các phương châm hành động đã góp phần quan trọng tô đậm thành tựu to 
lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, làm cho nước ta chưa bao giờ 
có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. 

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức độ khá cao khi 
bình quân 10 năm 2011 – 2020 đạt 5,59%/năm. Năm 2020 mặc dù dịch 
COVID-19 ảnh hưởng nặng nề nhưng vẫn đạt 2,91%, là điểm sáng trên 
toàn cầu trong thực hiện thành công mục tiêu kép. Bên cạnh đó, chất 
lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động được tăng lên rõ rệt. 
Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát ở mức 
thấp, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện đáng kể. 

Thủ tướng cho biết, phát triển nguồn nhân lực được đẩy mạnh, nhất là 
nhân lực chất lượng cao, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ đạt 



kết quả tích cực. Tập trung các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ 
tâng đồng bộ với các công trình hiện đại, nhất là hệ thống giao thông và hạ 
tầng đô thị lớn. 

Đáng chú ý, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên. Chú trọng 
việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Cải cách 
hành chính, cải cách tư pháp trên một số lĩnh vực có bước đột phá; cải 
cách thủ tục hành chính đạt được những kết quả tích cực. Thủ tướng lấy ví 
dụ việc xây dựng Chính phủ, chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến.  

Theo Thủ tướng, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và 
phòng, chống tham nhũng lãng phí được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả 
tích cực. Đã chỉ đạo xử lý nghiêm và công khai kết quả xử lý nhiều vụ việc 
tham nhũng lớn dư luận quan tâm, góp phần củng có niềm tin trong nhân 
dân. 

Toàn cảnh Hội nghị. 

Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi 
nguồn lực của nhân dân 

Thủ tướng nêu ra các bài học kinh nghiệm trong việc bảo đảm mối tương 
quan hợp lý, hài hoà giữa tăng trưởng và ổn định. Kiên trì ổn định kinh tế vĩ 
mô, khắc phục nguy cơ tụt hậu; giải quyết hài hoà các mối quan hệ trọng 
tâm về kinh tế. Cần thực sự coi trọng phát triển văn hoá, xã hội và con 
người tương xứng với phát triển kinh tế. Coi trọng giáo dục đào tạo, khoa 



học – công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu. Xây dựng khối 
đại đoàn kết toàn dân, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển. 

Thủ tướng nhắc tới việc bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở pháp 
luật quốc tế và các nguyên tắc cơ bản hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi. Thể 
hiện bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo với quyết tâm chính trị cao, hành 
động quyết liệt. Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng 
tạo và mọi nguồn lực của nhân dân. 

Thủ tướng cũng nêu ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện tốt công 
tác dự báo, đánh giá và nhận định đúng, đầy đủ, kịp thời tình hình thế giới, 
khu vực để có những quyết sách, hành động nhanh chóng, quyết liệt và 
phù hợp. Ngoài ra, cần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, bảo đảm trật tự, 
an toàn xã hội, xây dựng môi trường hoà bình, ổn định về nền kinh tế tự 
chủ, có khả năng thích ứng và chống chịu cao. 

Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-huy-dong-
toi-da-cac-nguon-luc-cho-phat-trien-893410.ldo 

 

8. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Xác lập nền tảng 
công dân số, xã hội số 
Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các 
bộ, ngành có liên quan khẩn trương xây dựng, đưa vào vận hành, 
khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Theo thống kê của Bộ Công an, nước ta có khoảng 5.400 thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành. Việc quản lý dân cư mang 
tính đơn lẻ, từng bộ, ngành quản lý, theo dõi riêng biệt thông qua việc cấp 
một số loại giấy tờ. 

Do vậy, mỗi công dân sở hữu nhiều loại giấy tờ khác nhau (giấy khai sinh, 
CMND, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, thẻ bảo hiểm y tế, hộ chiếu, giấy 
phép lái xe, các loại chứng chỉ…). 

Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu mới chỉ tập trung vào mục tiêu quản lý 
nhà nước của từng bộ, ngành, lĩnh vực mà chưa đặt vấn đề kết nối, chia 
sẻ thông tin về công dân giữa các cơ sở dữ liệu, gây chia cắt thông tin, 
không thống nhất về thông tin cơ bản của một công dân. 

Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp 
với các bộ, ngành có liên quan khẩn trương xây dựng, đưa vào vận hành, 
khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC). 



 

Công an các địa phương trên cả nước đang triển khai làm thẻ căn cước 
công dân gắn chip cho người dân. 

Đi từng ngõ, gõ từng nhà 

21h, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an 
quận Long Biên (Hà Nội) mới có bữa ăn tối muộn trong ngày. Cán bộ chiến 
sỹ (CBCS) tham gia “chiến dịch” lần này đều được lựa chọn kỹ lưỡng, là 
những người có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm; nắm được các bước cơ 
bản trong quy trình cấp căn cước công dân (CCCD) và kỹ năng truyền đạt 
để mỗi CBCS là một tuyên truyền viên, tuyên truyền trực tiếp đến người 
dân hiểu được lợi ích của CSDLQGVDC. 

“Cán bộ tiếp nhận và cán bộ thu nhận vân ảnh nếu phối kết hợp không 
nhịp nhàng thì ngay lập tức sẽ gây ra ùn ứ tại địa điểm”, Trung tá Nguyễn 
Thị Ngọc Hoa, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội, Công an quận Long Biên vừa giải thích với chúng tôi vừa phối hợp với 
anh em xử lý công việc. 

Đội trưởng Hoa cho biết: Dữ liệu được cập nhật trong máy tính cấp lưu 
động bị thiếu thông tin công dân, tập trung nhiều vào trường thông tin số 
CMND dẫn đến cán bộ thao tác phải cập nhật lại số CMND của công dân. 
Cùng với đó, hệ thống máy hiện chưa có phần mềm để truyển dữ liệu trực 



tiếp lên thành phố nên cán bộ mất thời gian sao chép và gửi về Công an 
thành phố để trích xuất dữ liệu… 

Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công 
an quận Long Biên đã mở chiến dịch cao điểm cấp CCCD lưu động từ 
ngày 1/1 đến ngày 1/7/2021 và quán triệt đến toàn thể CBCS trong đơn vị, 
đặc biệt là lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính. 

Mỗi CBCS đều xác định đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của 
ngành và những lợi ích của 2 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 
sản xuất, cấp và quản lý CCCD, Công an quận đã bắt tay làm tốt công tác 
chuẩn bị để triển khai chiến dịch cấp CCCD lưu động thực sự có hiệu quả 
và lấy khẩu hiệu hành động: “nhanh chóng, khẩn trương, khoa học, chính 
xác” để thực hiện. 

Một ngày theo chân cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an quận 
Long Biên làm nhiệm vụ, chúng tôi hiểu thêm những vất vả, gian nan của 
những cán bộ làm công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội thời điểm này. 

Quận Long Biên có 90.629 hộ với 301.456 nhân khẩu, trong đó có 89.741 
nhân khẩu trong diện cấp CCCD theo công nghệ mới, trong độ tuổi lao 
động chiếm 55,7%; số người già trên 60 tuổi, chiếm 25,8%; còn lại là số 
nhân khẩu từ 14 đến dưới 24 tuổi chiến 18,5%. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng 
là một trong những nguyên nhân mang đến thành công cho đơn vị. 

Sau khi tiến hành điều tra cơ bản, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật 
tự xã hội, Công an quận Long Biên đã lập danh sách nhân khẩu trong diện 
cấp CCCD lưu động phân loại theo từng nhóm tuổi; theo nghề nghiệp, 
khảo sát các địa điểm dự cấp, để tiến hành triển khai cấp CCCD lưu động 
cho phù hợp; sử dụng hình thức tuyên truyền bằng hình ảnh thông qua các 
nhóm dân cư được lực lượng CSKV Công an quận tạo trên các trang 
mạng xã hội để người dân phối hợp, ủng hộ và hợp tác cùng lực lượng 
Công an. 

Trước khi được đồng bộ dữ liệu phục vụ cấp CCCD lưu động, thực hiện ý kiến 
chỉ đạo của Giám đốc CATP, Công an quận Long Biên đã quyết liệt chỉ đạo 
lực lượng CSKV tiến hành thường xuyên điều chỉnh, bổ sung thông tin dân cư 
vào hệ thống, đảm bảo dữ liệu luôn luôn “đúng, đủ, sạch, sống”. 

Thu thập dữ liệu dân cư trên đất liền đã khó, ở vùng biển đảo còn gian nan 
hơn nhiều. Hải Phòng là địa bàn đi đầu trong việc thực hiện dữ liệu dân cư, 
song thông tin truy cập nhiều năm trước đó đã có sự thay đổi. Để bảo đảm 
tính chính xác, phục cho cho việc thu thập dữ liệu và cấp CCCD thì toàn bộ 
thông tin phải được kiểm tra. 



Từ tháng 3/2020, Công an huyện Cát Hải đã bắt đầu triển khai công tác kiểm 
tra dữ liệu dân cư. Phần mềm mới, anh em vừa tập huấn, vừa làm nhiệm vụ. 
Ngày thì tiếp công dân, tối đến cũng là quãng thời gian, cán bộ Đội Cảnh sát 
quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Cát Hải kiểm tra các dữ 
liệu dân cư… Trước đây, dữ liệu từ năm 2014 đã nhập, nhưng theo thời gian 
đã có sự sai lệch phải sàng lọc và kiểm tra lại, tránh sai xót. 

 

Trang thiết bị nhận diện khuôn mặt, vân tay đều là loại mới được đưa 
vào phục vụ người dân trong việc cấp CCCD theo mẫu mới. 

Người dân đi làm ăn xa bờ, Công an xã phải đến từng họ dân kiểm tra, đối 
chiếu lại với đúng chưa. Có những trường hợp phải mất rất nhiều thời gian 
đồng thời đòi hỏi sự tỉ mỉ và trách nhiệm của các cán bộ được giao nhiệm vụ. 

Trong số đó phải kể đến việc thu thập dữ liệu dân cư của một số người 
dân sinh sống tại tổ dân phố 13,14, thị trấn Cát Bà. Có một dạo, Hải Phòng 
nổi lên tình trạng người dân ra đi tìm miền đất hứa và khu vực 2 tổ dân phố 
trên tập trung đông nhất. 

Có người ra đi hàng chục năm không trở lại song vẫn không cắt hộ khẩu; 
số ít có về thăm quê nhưng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thông tin về 
họ không có giấy tờ đối chiếu, tất cả chỉ phụ thuộc vào thông tin do người 
nhà cung cấp lại… 



Khó khăn là vậy nhưng cán bộ Công an huyện Cát Hải vẫn không quản 
khó khăn, thu thập và chỉnh sửa bảo đảm thông tin chuẩn xác, đáp ứng 
yêu cầu đặt ra… 

Đặt nền tảng hình thành Chính phủ điện tử, công dân số 

Trong thời gian qua, lực lượng Công an cả nước đã thu thập được hơn 86 
triệu thông tin công dân. Để thu thập được 99,05% thông tin công dân trên 
toàn quốc, lực lượng Công an các cấp, đặc biệt là Cảnh sát khu vực và 
Công an xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực “đi từng ngõ, gõ 
từng nhà, rà từng trường hợp” để cập nhật, bổ sung thông tin bảo đảm 
“đúng, đủ, sạch, sống” trước khi đưa vào vận hành khai thác 
CSDLQGVDC. 

Đằng sau việc Công an địa phương trực tiếp thu thập thông tin vào 
CSDLQGVDC là hàng loạt công việc cần triển khai đồng thời để bảo đảm 
tính pháp lý và đồng bộ hệ thống máy chủ, lưu trữ, xử lý dữ liệu an toàn, 
bảo mật thông tin công dân - Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng 
Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kiêm Giám đốc Trung 
tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư (Bộ Công an) cho biết. 

Thượng tá Tô Anh Dũng trao đổi thêm: Dự án CSDLQGVDC là dự án công 
nghệ thông tin lớn nhất từ trước tới nay có ý nghĩa rất quan trọng trong xác 
lập nền tảng công dân số, xã hội số và được coi “cốt lõi” để xây dựng và 
kết nối hệ thống các Cơ sở dữ liệu với nhau. CSDLQGVDC chính là căn 
cứ quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, đề xuất lộ 
trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân. 

Nếu như trước đây, một công dân phải tự quản lý khoảng 22 giấy tờ tùy 
thân thì với CSDLQGVDC , mỗi người dân chỉ cần tự quản lý mã số định 
danh cá nhân duy nhất. Việc tra cứu thông tin trong CSDLQGVDC khi giải 
quyết các thủ tục hành chính sẽ thay thế cho việc phải xuất trình hoặc nộp 
bản sao chứng thực các giấy tờ công dân, rút ngắn thời gian xử lý, giảm 
chi phí và thời gian đi lại cho nhân dân. 

Thông tin về dân cư được thu thập, cập nhật thường xuyên sẽ góp phần 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý dân cư, quản lý chắc biến 
động dân cư, quản lý các loại đối tượng, hỗ trợ công tác tra cứu, xác minh 
về nhân thân của công dân, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh 
phòng chống tội phạm. 

Cơ sở dữ liệu dân cư được xây dựng với mục tiêu kết nối, chia sẻ thông 
tin về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác: CSDL hộ tịch, 
CSDL cư trú, CSDL căn cước công dân, CSDL bảo hiểm y tế, CSDL bảo 
hiểm xã hội, CSDL thuế… làm tăng khả năng khai thác, cập nhật thông tin 



về dân cư, giảm chi phí ngân sách nhà nước, giảm hồ sơ giấy tờ đang 
được lưu trữ tại cơ quan nhà nước. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức 
khai trương hệ thống CSDLQGVDC và hệ thống sản xuất cấp và quản 

lý CCCD. (Nguồn: VGP) 

Ngày 25/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí 
thư Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài 
chính Đinh Tiến Dũng; Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính 
phủ Lê Minh Khái cùng các lãnh đạo bộ ngành liên quan đã thực hiện nghi 
thức kích hoạt khai trương hệ thống CSDLQGVDC và hệ thống sản xuất 
và quản lý căn cước công dân Bộ Công an. 

Đây là dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay, khi đi vào 
hoạt động, 2 hệ thống sẽ hỗ trợ đơn giản hóa, giảm thủ tục hành chính. 
Qua nghiên cứu, phân tích của các chuyên gia, dự tính tổng chi phí người 
dân, doanh nghiệp tiết kiệm được hàng năm khi tích hợp, thực hiện 8 thủ 
tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia lên tới gần 5.000 tỷ 
đồng/năm. 

Ngoài ra, việc khai trương CSDLQGVDC và hệ thống Sản xuất, cấp và 
quản lý CCCD đánh dấu mốc son đặt nền tảng hình thành công dân số 
trên cơ sở đổi mới tổ chức, quản lý, chia sẻ, khai thác thông tin dân cư 
chính xác, thống nhất hiện đại. 



Đồng thời, làm thay đổi phương thức hoạt động của việc cấp CCCD cũ, cải 
thiện năng lực quản lý nhà nước trong quản lý dân cư, nâng cao hiệu quả 
của các dịch vụ công và dịch vụ công cộng, rút gọn thủ tục, giảm thời gian 
thực hiện các hoạt động dịch vụ công, xây dựng bộ máy nhà nước hiện 
đại, minh bạch. Tạo điều kiện cho công dân và các doanh nghiệp có thể dễ 
dàng tương tác với Chính phủ, các cơ quan nhà nước ở bất cứ đâu, giảm 
bớt chi phí về mặt nhân sự khi cắt giảm được thủ tục trực tiếp, chi phí cho 
các hoạt động tiếp cận người dân. 

Phát biểu tại lễ khai trương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, việc 
hoàn thành xây dựng 2 hệ thống nêu trên thể hiện quyết tâm lớn lao, nỗ 
lực mạnh mẽ của cả Chính phủ, đặc biệt là Bộ Công an, các bộ, ngành, cơ 
quan trong triển khai thực hiện Luật Căn cước công dân, Luật Cư trú, Luật 
Hộ tịch, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam về 
việc xây dựng một Chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ người dân, 
doanh nghiệp và cũng là kết quả thiết thực, một công trình lớn, quan trọng 
chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Quán triệt các Nghị quyết của Đảng, thời gian vừa qua, việc xây dựng 
Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số được triển khai quyết liệt, bước 
đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Thể chế chính sách và nhiều hệ thống nền tảng cho Chính phủ điện tử đã 
được quan tâm xây dựng, một số hệ thống lớn đã được tập trung thiết lập, 
đưa vào vận hành và đạt được kết quả bước đầu khả quan, bắt kịp những 
thay đổi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, như các nền tảng do 
Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ xây dựng trước đây 
và Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp 
và quản lý căn cước công dân. 

Thời gian qua, lực lượng Công an cả nước đã thu thập được hơn 86 triệu 
thông tin công dân. Để thu thập được 99,05% thông tin công dân trên 
toàn quốc, lực lượng Công an các cấp, đặc biệt là Cảnh sát khu vực và 
Công an xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực trong công tác, đi 
từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp để cập nhật bổ sung từng 
thông tin bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” trước khi đưa vào vận hành 
khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Nguồn: https://baoquocte.vn/co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-xac-lap-nen-
tang-cong-dan-so-xa-hoi-so-140311.html 

 



9. Bảo đảm an toàn thông tin và xây dựng hệ sinh thái 
số 
Học viện Kỹ thuật mật mã (KTMM) đang nỗ lực đầu tư xây dựng, phát 
triển theo hướng cách mạng, chính quy, hiện đại; trở thành trung tâm 
đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ (KHCN) chất lượng cao về 
KTMM và an toàn thông tin (ATTT), đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn 
nhân lực ngành cơ yếu và nhu cầu trong lĩnh vực kinh tế-xã hội. 

 

Cán bộ, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học-công nghệ 
(Học viện Kỹ thuật mật mã) trao đổi về đề tài nghiên cứu. 

Theo Đại tá, TS Nguyễn Hữu Hùng, nghiên cứu KHCN là một trong những 
giải pháp hàng đầu để xây dựng Học viện KTMM cách mạng, chính quy, 
hiện đại theo Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 5-3-2020 của Bộ Chính trị về 
Chiến lược phát triển ngành cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định 
hướng đến năm 2045. Nghiên cứu KHCN của học viện tập trung trên các 
hướng: KTMM, ATTT, công nghệ thông tin (CNTT) và điện tử-viễn thông. 



Học viện tập trung đầu tư triển khai xây dựng, phát triển hệ sinh thái giáo 
dục, số hóa cơ sở dữ liệu học liệu... theo mô hình “nhà trường thông minh” 
trong xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời, học 
viện xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, các nhóm nghiên cứu ưu tiên; 
đẩy mạnh hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với các 
cơ sở đào tạo, nghiên cứu KHCN trong và ngoài nước theo mô hình hợp 
tác học viện-viện nghiên cứu-doanh nghiệp-địa phương... 

5 năm qua (2016-2020), Học viện KTMM không ngừng nâng cao chất 
lượng đào tạo, mở rộng các ngành đào tạo mới, như: CNTT, điện tử-viễn 
thông; đồng thời triển khai nghiên cứu KHCN phục vụ đào tạo, quản lý giáo 
dục và phát triển KHCN, KTMM, ứng dụng bảo đảm an ninh, ATTT, chuyển 
đổi số... Học viện đã triển khai các hướng nghiên cứu bảo đảm ATTT hạ 
tầng mạng, ATTT mạng không dây, ATTT hệ thống; bảo mật thiết bị 
chuyên dụng và nghiên cứu KTMM phục vụ bảo đảm an ninh, ATTT... 
Cùng với đó, học viện phối hợp với các cơ quan, nhà máy, đơn vị thuộc 
Ban Cơ yếu Chính phủ nghiên cứu mật mã, trang thiết bị KTMM đưa vào 
ứng dụng, trang bị cho các đơn vị. Học viện triển khai và hoàn thành 7 đề 
tài KHCN cấp Nhà nước, 16 đề tài cấp ngành, 40 đề tài cấp cơ sở. Phong 
trào nghiên cứu KHCN trong sinh viên ngày càng phát triển, số lượng sinh 
viên tham gia nghiên cứu KHCN tăng mạnh, với nhiều lĩnh vực. Trong đó, 
có những sinh viên hoàn thành đề tài KHCN chất lượng tốt, đưa vào ứng 
dụng thực tiễn hiệu quả, được nhiều tổ chức CNTT trong nước và quốc tế 
đánh giá cao. 

Trước sự phát triển mạnh mẽ của CNTT, Học viện KTMM cùng 7 học viện, 
trường đại học nước ta được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn là cơ 
sở đào tạo trọng điểm để triển khai Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực an toàn, an ninh thông tin (ANTT) đến năm 2020 của Chính phủ (Đề án 
99). Quá trình triển khai Đề án 99, học viện đã được đầu tư nâng cao trình 
độ đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu KHCN, xây dựng chương trình 
đào tạo tiên tiến, nâng cấp phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên 
cứu KHCN; tăng cường năng lực, chất lượng đào tạo về ATTT, ANTT. 
Trên cơ sở đó, cán bộ, giảng viên, nhất là học viên, sinh viên có cơ hội tốt 
để tiếp cận các nghiệp vụ thực tế, rèn luyện được “kỹ năng mềm” và cơ hội 
để tìm việc làm, khởi nghiệp và sáng tạo. 

Phục vụ nghiên cứu KHCN, phát triển KTMM và bảo đảm an toàn, ANTT, 
những năm qua, Học viện KTMM chú trọng xây dựng tiềm lực KHCN và 
phát triển các hệ thống mật mã, các giải pháp kỹ thuật mới, góp phần đáp 
ứng yêu cầu bảo mật, an toàn, ANTT, nhất là các hệ thống cơ mật của 
Đảng, Nhà nước, quân đội, công an và ngoại giao. Hiện nay, học viện có 



100% cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên trình độ sau đại học, hơn 20% 
học vị tiến sĩ và học hàm phó giáo sư, cùng hàng chục nghiên cứu sinh 
tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài. Các bài báo khoa học công bố trên 
các tạp chí chuyên ngành ngày càng tăng; 5 năm qua đã có gần 130 bài 
báo được công bố. Hệ sinh thái số của học viện đang được xây dựng và 
phát triển, bao gồm các phần mềm quản lý đào tạo, quản lý thư viện, với 
hơn 30.000 bản sách, 200 đầu sách điện tử. Học viện còn phối hợp nghiên 
cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu, sản phẩm KHCN phục vụ phát triển hạ 
tầng kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chứng thực chữ 
ký số chuyên dùng, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, được kiểm soát chặt chẽ, 
làm chủ mật mã, bảo mật và bảo đảm an toàn nghiêm ngặt, đáp ứng yêu 
cầu cao về bảo mật và ATTT; phục vụ cải cách hành chính, xây dựng và 
phát triển Chính phủ điện tử ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, quân đội, các 
bộ, ngành, địa phương. 

Trong thời gian tới, Học viện KTMM trong lộ trình tổng thể triển khai Chiến 
lược phát triển ngành cơ yếu Việt Nam và Chiến lược phát triển giáo dục 
đại học Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu KHCN, phát huy các 
nguồn lực, chủ động nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về đào tạo và 
nghiên cứu KHCN. Học viện phấn đấu đến năm 2025 đứng trong tốp 50 và 
năm 2030 vào nhóm 10 trường đại học ứng dụng hàng đầu nước ta. Cùng 
với triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, Học viện KTMM tập trung nâng cao 
chất lượng, hiệu quả nghiên cứu KHCN, hiện đại hóa cơ sở vật chất, xây 
dựng hệ sinh thái số đổi mới, sáng tạo với mô hình “nhà trường thông 
minh”. Học viện thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh, lĩnh vực ưu tiên; 
xây dựng cơ chế cho nghiên cứu KHCN, đo lường, đánh giá hiệu quả công 
việc (KPI); thu hút chuyên gia đầu ngành, đa dạng nguồn đầu tư cho 
nghiên cứu KHCN... 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bao-
dam-an-toan-thong-tin-va-xay-dung-he-sinh-thai-so-655331 

 

10. Thực hiện truy xuất nguồn gốc cá tầm, chỉ thông 
quan sau khi có kết quả giám định  
Cá tầm chỉ được thông quan sau khi có kết quả giám định tại Viện 
Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I. 

Qua thời gian theo dõi tình hình làm thủ tục hải quan và phối hợp, lấy mẫu 
kiểm tra xác định chủng loại tại Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I đối 
với một số lô hàng cá tầm nhập khẩu tại Cục Hải quan các tỉnh Lào Cai, 
Lạng Sơn cho thấy thực tế cá tầm nhập khẩu không nằm trong Danh mục 



loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam, không đúng với Giấy 
phép do Cơ quan Quản lý Cites Việt Nam cấp, không đúng với khai hải 
quan (cá tầm Xiberi, tên khoa học: Acipenser baerii). 

Để đảm bảo việc nhập khẩu cá tầm được thực hiện theo đúng Nghị định số 
06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, 
động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc 
tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, Nghị định số 
26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải 
quan các tỉnh nêu trên chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc kiểm tra thực 
tế các lô hàng cá tầm nhập khẩu và lấy mẫu gửi: 

 

Phối hợp kiểm tra chặt các lô hàng cá tầm nhập khẩu, lấy mẫu ngay tại 
cửa khẩu nhập. Ảnh minh họa 

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I đề nghị xác định hàng hóa nhập 
khẩu có thuộc Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam 
hay không? (xác định giống, loài, con lai hay thuần chủng). 

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đề nghị xác định hàng hóa nhập khẩu 
có đúng với Giấy phép Cites hay không? Có thuộc Phụ lục Cites hay 
không? (xác định giống, loài, con lai hay thuần chủng). 

Việc lấy mẫu được thực hiện ngay tại cửa khẩu. Cơ quan Hải quan căn cứ 
kết quả giám định của các đơn vị nêu trên để thông quan hàng hóa. 

Hàng hóa chỉ được thông quan sau khi có kết quả giám định tại Viện 
Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I và Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật 



xác định hàng hóa nhập khẩu đúng với khai hải quan, Giấy phép Cites, 
thuộc Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam. 

Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện việc truy xuất nguồn gốc đối với 
các lô hàng cá tầm nói riêng và mặt hàng động vật, thực vật tươi sống 
hoặc đã qua chế biến nhập khẩu, thông báo danh sách các quốc gia, vùng 
lãnh thổ, các tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép xuất khẩu vào Việt 
Nam cho Tổng cục Hải quan để chỉ đạo phối hợp quản lý, theo dõi khi làm 
thủ tục hải quan nhập khẩu. 

Thống nhất đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với mặt hàng cá 
tầm nói riêng và các mặt hàng nhập khẩu khác thuộc lĩnh vực quản lý 
chuyên ngành của bộ để đảm bảo thông quan nhanh chóng hàng hóa tại 
cửa khẩu. 

Phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, có cảnh báo để ngăn chặn 
việc các loài động vật ngoại lai có hại hoặc không có trong Danh mục loài 
thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam (như: tôm hùm đỏ, tôm hùm 
đất, rùa tai đỏ...) nhưng có đặc điểm nhận dạng, hình thái giống với các 
loài thuộc Danh mục hàng hóa được phép nhập khẩu vào Việt Nam để cơ 
quan Hải quan có biện pháp kiểm soát chặt chẽ. 

Trước đó, thực hiện công văn số 580/BNN-TCTS ngày 26/1/2021 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm soát nhập khẩu cá tầm 
thương phẩm dùng làm thực phẩm, ngày 18/2/2021, Tổng cục Hải quan có 
công văn số 808/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục, kiểm soát nhập khẩu cá 
tầm. 

Qua thời gian theo dõi tình hình làm thủ tục hải quan và phối hợp, lấy mẫu 
kiểm tra xác định chủng loại tại Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I 
(thuộc Tổng cục Thủy sản) đối với một số lô hàng cá tầm nhập khẩu tại 
Cục Hải quan các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn cho thấy thực tế cá tầm nhập 
khẩu không đúng với Giấy phép do Cơ quan Quản lý Cites Việt Nam cấp, 
không đúng với khai hải quan (cá tầm Xiberi, tên khoa học: Acipenser 
baerii), không thuộc Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt 
Nam ban hành kèm Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của 
Chính phủ. 

Cụ thể, lô hàng thứ nhất của Công ty TNHH Đầu tư & XNK A.H. đăng ký tờ 
khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị- Lạng Sơn 
nhập khẩu 12 tấn cá tầm Xiberi từ Trung Quốc. 

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 đã cùng chi cục hải quan, cơ quan 
kiểm dịch lấy mẫu tại kho của doanh nghiệp để tiến hành giám định chủng 



loại. Tại kết luận giám định số 91/VST1 cho thấy hàng hóa thực tế nhập 
khẩu của doanh nghiệp không đúng chủng loại với khai hải quan và Giấy 
phép nhập khẩu do Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam cấp (tên là Cá tầm 
Xiberi, tên khoa học: Acipenser baerii). 

Đối với lô hàng 9,2 tấn cá tầm khai báo là cá tầm Xibere có xuất xứ Trung 
Quốc của Công ty TNHH Nông Lâm Thủy sản Đ.V. đăng ký tờ khai hải 
quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai, sau khi phối hợp lấy 
mẫu, giám định, kết quả giám định số 93/VST1 cho thấy căn cứ vào khóa 
phân loại hình thái của cá tầm Xibêri (Acipenser baeri) để phân tích xác 
định những mẫu cá được kiểm tra không phải là cá tầm Xibêri (Acipenser 
baeri Brandt 1869), 6 mẫu cá này có thể là con cá lai giữa các loài cá tầm 
với nhau. 

Căn cứ kết quả giám định nêu trên thì hàng hóa thực tế nhập khẩu của 
doanh nghiệp không đúng chủng loại với khai hải quan và Giấy phép nhập 
khẩu do Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam cấp (tên là Cá tầm Xiberi, tên 
khoa học: Acipenser baerii). 

Nguồn: http://vietq.vn/thuc-hien-truy-xuat-nguon-goc-ca-tam-chi-thong-
quan-sau-khi-co-ket-qua-giam-dinh-d185181.html 

 

11. Vĩnh Long cải cách thủ tục hành chính để mời gọi 
các nhà đầu tư chiến lược 
Để thu hút được đầu tư trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã tập 
trung quyết liệt trong cải cách năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thể hiện 
qua cải cách thủ tục hành chính. Tính năng động linh hoạt đồng hành 
của lãnh đạo tỉnh.  

Từ nhiều năm qua, do thực hiện tốt khâu cải cách thủ tục hành chính, tỉnh 
Vĩnh Long luôn nằm trong nhóm dẫn đầu Bảng xếp hạng Chỉ số Năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Nhờ đó, các nguồn vốn đầu tư vào địa phương 
tăng trưởng vượt bậc. Đây là cơ hội để Vĩnh Long đẩy mạnh phát triển 
trong lĩnh vực công nghiệp trong thời gian tới.  

Tỉnh Vĩnh Long có 3 khu, tuyến công nghiệp là khu công nghiệp Hòa Phú, 
khu công nghiệp Bình Minh và tuyến công nghiệp Cổ Chiên. Theo Ban 
Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long, tính đến nay, các khu - tuyến 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 69 dự án đầu tư thứ cấp 
(trong đó có 40 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI), với tổng vốn 
đăng ký gần 4.000 tỷ đồng và hơn 766 triệu USD. 



 

Khu Công Nghiệp Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long đang đi vào hoạt động. 

Tỷ lệ lấp đầy các khu - tuyến công nghiệp đạt trên 97% tập trung vào các 
lĩnh vực sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, sản xuất thực phẩm, 
các loại hàng nông thủy sản.  Năm ngoái, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch 
Covid-19, nhưng vốn đầu tư vào các khu, tuyến công nghiệp tỉnh Vĩnh 
Long đạt gần 158 triệu USD, vượt kế hoạch đề ra và tăng 52% so với cùng 
kỳ năm trước.   

Ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, có 
được kết quả này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp Ủy đảng và 
Chính quyền các địa phương. 

 

Những công ty đang sản xuất tại các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long. 



"Để thu hút được đầu tư trong những năm qua là kết quả của việc chúng 
tôi tập trung quyết liệt trong cải cách năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thể hiện 
qua cải cách thủ tục hành chính. Tính năng động linh hoạt đồng hành của 
lãnh đạo tỉnh. Về mặt thủ tục chúng tôi có ban hành quy định về thời gian 
giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư nhanh gọn đúng theo quy 
định. Thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để giải quyết 
những khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền của tỉnh" - ông Trung chỉ rõ. 

Để tiếp tục phát triển lĩnh vực công nghiệp, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban 
hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 của tỉnh. Theo đó, tỉnh Vĩnh 
Long mời gọi đầu tư một số dự án trọng điểm thuộc 5 lĩnh vực: Công 
nghiệp, Nông nghiệp - nông thôn, Văn hóa - Du lịch, Đô thị - Nhà ở, 
Thương mại - Dịch vụ, với tổng vốn đầu tư hơn 24.000 tỷ đồng. 

Điển hình như Dự án Công nghiệp Bình Tân thuộc huyện Bình Tân với 
diện tích 400 ha; Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công 
nghiệp thành phố Vĩnh Long tại thành phố Vĩnh Long với diện tích 50ha, 
Dự án khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại phường Tân 
Ngãi, thành phố Vĩnh Long. Lĩnh vực văn hóa – du lịch có Dự án khu du 
lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Cồn Giông tại phường Tân Hội, thành phố Vĩnh 
Long với diện tích 57ha. 

Ngoài ra, còn có Dự án Khu đô thị Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh.  Lĩnh vực 
thương mại – dịch vụ có Dự án Trung tâm thương mại – Dịch vụ thành phố 
Vĩnh Long tại phường 1 cũng đang được tỉnh Vĩnh Long mời gọi đầu tư. 

 

Một số khu công nghiệp đang xây dựng để tiếp tục mời gọi đầu tư. 

Ông Phạm Thành Khôn, Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh 
Vĩnh Long cho biết, tỉnh sẽ tạo môi trường thuận lợi tốt nhất để thu hút các 



nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào 
đô thị, thương mại, nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp chế biến và 
dịch vụ du lịch. 

"Hiện nay đã quy hoạch xong 2 khu công nghiệp mới và đang tiến hành 
quy hoạch thêm một khu công nghiệp Bình Tân. Như vậy trong giai đoạn 
 này thì chúng ta hình thành 3 khu công nghiệp mới cùng với mở rộng khu 
công nghiệp hòa phú giai đoạn 3 với tổng diện tích hơn 1000 ha. Chúng ta 
đã chuẩn bị một nền tảng vững chắc để chúng ta chuẩn bị cho Vĩnh Long 
phát triển mạnh về công nghiệp" - ông Khôn cho biết. 

Để triển khai hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư này tỉnh Vĩnh Long sẽ 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về tiềm năng, thế mạnh 
của tỉnh, tạo điều kiện để các nhà đầu tư tiếp cận các dự án trọng điểm. 

Về định hướng đối tác xúc tiến đầu tư, tỉnh Vĩnh Long chú trọng tập trung 
mời gọi các nhà đầu tư chiến lược đến từ các thị trường nhiều tiềm năng 
như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), EU.  Đối tượng xúc tiến 
đầu tư là các tổ chức xúc tiến quốc tế, các tập đoàn, các công ty xuyên 
quốc gia, đa quốc gia, các doanh nghiệp, các hiệp hội có liên quan tại Nhật 
Bản. 

 

Khu Công Nghiệp Bình Minh đang hoạt động. 

Ông Nguyễn Khắc Nhu, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh  Vĩnh 
Long cho biết thêm: "Tiếp tục đổi mới và cải thiện cải cách hành chính. 
Làm sao để mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý nhà nước với người 
dân và doanh nghiệp và nhà đầu tư bình đẳng. Chú trọng hơn nữa công 
tác đầu tư công để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng. Rà soát cắt giảm 



các thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù 
hợp. Điều chỉnh bổ sung các cơ chế chính sách của tỉnh nhất là thu hút 
đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn". 

Phát triển sản xuất công nghiệp bằng việc đầu tư phát triển các khu, tuyến 
sản xuất tập trung là nền tảng quan trọng để tỉnh Vĩnh Long tiếp tục có sự 
tăng trưởng ổn định. Cùng với việc định hướng cụ thể trong chuyển đổi cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển thương mại dịch vụ, kinh tế Vĩnh Long 
sẽ có những bước tiến ổn định trong những năm tới, góp phần thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết 120 về phát triển bền vững Đồng Bằng Sông Cửu 
Long thích ứng với biến đổi khí hậu của Chính phủ./. 

Nguồn: https://vov.vn/kinh-te/vinh-long-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-de-
moi-goi-cac-nha-dau-tu-chien-luoc-846368.vov 

 

12. Xuyên đêm cấp căn cước công dân cho đồng bào 
Khmer 
Đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân (CCCD) theo quy định của 
Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an nhiều địa phương miền Tây Nam 
bộ chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung cao độ, triển 
khai quyết liệt các giải pháp, duy trì việc bổ sung, cập nhật thông tin 
dân cư bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống", phục vụ hiệu quả việc cấp 
CCCD cho người dân trên địa bàn. 

Một trong số đó phải kể đến việc phát huy vai trò của các vị chức sắc tôn 
giáo, Người có uy tín trong đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD cho đồng bào 
Khmer của Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Tại Hưng Hội - xã có 
đồng bào Khmer sinh sống đông nhất tỉnh Bạc Liêu, để tạo thuận tiện cho 
bà con làm thủ tục cấp CCCD, Công an huyện Vĩnh Lợi phối hợp với Ban 
Quản trị chùa Cái Giá Chót bố trí một Tổ công tác cấp CCCD lưu động đặt 
trong khuôn viên chùa. 

Tổ này hoạt động xuyên suốt từ 7 đến 24 giờ tất cả các ngày trong tuần, kể 
cả thứ bảy, chủ nhật. Bên cạnh đó, Công an huyện Vĩnh Lợi thường xuyên 
tiếp xúc, vận động chức sắc, Ban Quản trị các chùa Khmer phát huy vai 
trò, uy tín của mình trong việc tuyên truyền đồng bào tăng ni, phật tử và 
Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, nhất là dự án cấp CCCD. 

Thông qua công tác tuyên truyền, kết hợp hướng dẫn bà con chuẩn bị đầy 
đủ giấy tờ, hồ sơ thủ tục cần thiết để mang theo khi đến làm CCCD. Với 



cách làm như vậy, khi cán bộ tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD sẽ thuận tiện 
hơn, tránh mất nhiều thời gian hướng dẫn thủ tục. 

Công an huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) tổ chức cấp CCCD lưu động cho tăng 
ni, phật tử trên địa bàn huyện. 

"Được Công an huyện chọn làm điểm cấp CCCD lưu động, Ban Quản trị 
chùa kết hợp với chính quyền địa phương thông báo cho tăng ni, phật tử 
và người dân biết thời gian, địa điểm cấp CCCD lưu động. Chúng tôi cũng 
hỗ trợ Công an huyện trong việc bố trí máy móc, trang thiết bị cấp CCCD 
ngay trong khuôn viên chùa để đồng bào thuận tiện sắp xếp thời gian, 
công việc đến làm CCCD", Thượng tọa Tăng Sa Vong, Trụ trì chùa Cái Giá 
Chót (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi), chia sẻ. 

Nói về vai trò của chức sắc, Người có uy tín trong thực hiện chiến dịch cấp 
CCCD cho đồng bào Khmer, Trung tá Danh Quy Nhơn, Phó trưởng Công 
an xã Hưng Hội thông tin thêm, nhiều hộ đồng bào Khmer còn khó khăn, 
để tạo thuận tiện cho đồng bào làm CCCD, Công an xã trực tiếp tuyên 
truyền, vận động Ban Quản trị các chùa Khmer trên địa bàn; phát huy vai 
trò, tiếng nói của chức sắc, Người có uy tín trong việc tuyên truyền cho 
tăng ni, phật tử và Nhân dân nghiêm túc thực hiện. 

Để phục vụ tốt nhất việc cấp CCCD cho người dân, Công an xã Hưng Hội 
phối hợp với Ban Quản trị chùa Cái Giá Chót sắp xếp, bố trí để bà con bốc 
số thứ tự tương ứng với từng khung giờ cụ thể để thuận tiện trong sắp xếp 
công việc đi làm CCCD mà không phải tốn nhiều thời gian chờ đợi. Từng 



khung giờ ứng với số thứ tự của từng người nên hạn chế việc tập trung 
đông, góp phần phòng, chống dịch COVID-19. 

Cũng là địa phương có đông đồng bào Khmer đang sinh sống, Công an thị 
xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) tổ chức cấp CCCD lưu động trên toàn thị xã, kể 
cả đêm khuya. Thượng tá Nguyễn Văn Điền, Phó Trưởng Công an thị xã 
Vĩnh Châu cho biết, trong các ngày từ 11 đến 19/3 vừa qua, Công an thị xã 
tiến hành cấp CCCD tại phường 2 cho các công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. 

Tại đây, đã thành lập 1 Tổ cấp CCCD lưu động và 1 Tổ cấp tại bộ phận 
tiếp nhận; đồng thời trả kết quả thủ tục hành chính thuộc UBND thị xã Vĩnh 
Châu. Trước đó, CBCS đã tổ chức đến tận nhà làm thủ tục cấp CCCD cho 
những người lớn tuổi, người không có điều kiện đến trụ sở Công an 
phường. 

Nhiều ngày qua, CBCS Công an thị xã đã làm việc đến gần 24h, khi không 
còn người dân đến làm mới nghỉ. Đối với những trường hợp hộ khẩu chưa 
đầy đủ thông tin, còn giấy khai sinh có đầy đủ thông tin thì CBCS linh hoạt 
nhận hồ sơ cấp CCCD trước, sau đó đem hộ khẩu về Công an thị xã làm, 
không để người dân đi lại nhiều lần. Cùng thức với CBCS còn có sự đồng 
hành của nhân viên bưu điện để làm thủ tục nhận chuyển CCCD tận tay 
cho người dân sau khi hoàn thành. 

Được biết, từ ngày 25/1/2021, ngoài việc tiếp nhận hồ sơ làm CCCD cố 
định tại trụ sở Trung tâm hành chính công tỉnh Sóc Trăng và Công an các 
huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Phòng Cảnh sát 
QLHC về TTXH thành lập các Tổ lưu động triển khai tổ chức thu nhận hồ 
sơ cấp CCCD tại các đơn vị lực lượng vũ trang, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các 
sở, ban, ngành cấp tỉnh. 

Công an các địa phương thành lập các tổ lưu động để triển khai tổ chức 
thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử tại các Huyện ủy, Thị ủy, 
Thành ủy, UBND và các ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, phường, thị 
trấn và tại các địa bàn dân cư… 

Để thực hiện mục tiêu phấn đấu hoàn thành việc cấp CCCD theo kế hoạch 
của Bộ Công an, Công an tỉnh Sóc Trăng huy động tối đa lực lượng, 
phương tiện, tăng cường làm việc thêm ngoài giờ, buổi trưa, buổi tối, Thứ 
bảy, Chủ nhật… 

Nguồn: https://baodantoc.vn/xuyen-dem-cap-can-cuoc-cong-dan-cho-dong-
bao-khmer-1616852647197.htm 

 

 



13. Đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính công 
tại Bắc Ninh 
Trung tâm triển khai, áp dụng nhiều sáng kiến đột phá trong giải 
quyết thủ tục hành chính như sử dụng phần mềm thu phí tự động tại 
một đầu mối; thí điểm số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính... 

(Ảnh: Thái Hùng/Vietnam+)  

Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ 
quyết định thành lập thí điểm từ năm 2017. Đến nay, sau 3 năm đi vào 
hoạt động, trung tâm mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp, 
góp phần đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh có nhiều chỉ tiêu dẫn đầu cả nước. 

Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phúc 
cho biết: Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, mô hình Trung tâm Hành chính 
công và Bộ phận một cửa cấp xã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, 
góp phần tạo sự bứt phá, nâng cao vị trí trong các chỉ số xếp hạng, đánh 
giá địa phương của tỉnh; việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công 
dân, tổ chức bảo đảm kịp thời, đúng quy định của pháp luật. 

Qua đó, từng bước thay đổi cách thức làm việc, nâng cao trình độ, trách 
nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; tạo cầu nối gần 
gũi, thân thiện, gắn kết giữa doanh nghiệp, công dân với cơ quan Nhà 



nước; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo sự hài lòng 
của người dân về chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công. 

Đặc biệt, Trung tâm đã triển khai, áp dụng nhiều sáng kiến đột phá trong 
giải quyết thủ tục hành chính như sử dụng phần mềm thu phí tự động tại 
một đầu mối; áp dụng thực hiện việc lập bản đồ quy trình các bước giải 
quyết thủ tục hành chính; thí điểm số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính của 83/1.340 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân 
dân tỉnh... 

Kết quả, đã tiếp nhận, giải quyết hơn 1,7 triệu lượt hồ sơ thủ tục hành 
chính (ở cả 3 cấp gồm Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành 
chính công cấp huyện và Bộ phận một cửa cấp xã). Trong đó, tỷ lệ trả sớm 
và đúng hẹn đạt hơn 90%, cấp tỉnh đạt tỷ lệ 100%... 

(Ảnh: Thanh Thương/Vietnam+)  

Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn; đồng thời giải quyết các kiến 
nghị của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh, các trung tâm hành 
chính công cấp huyện và bộ phận một cửa cấp xã,ngày 25/3, đoàn công 
tác của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh và một số Sở, ban, ngành, dẫn đầu 
là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan đã có buổi làm việc tại Trung tâm 
Hành chính công tỉnh Bắc Ninh. 



Tại buổi làm việc, các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm 
làm rõ kết quả, thực trạng, phương hướng hoạt động thời gian tới của 
Trung tâm Hành chính công. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề: Chỉ 
đạo, tham mưu hoàn thiện thể chế pháp lý của mô hình Trung tâm; quy 
chế phối hợp giữa Trung tâm với các cơ quan liên quan bảo đảm thống 
nhất trong chỉ đạo điều hành nhiệm vụ được giao; quan tâm nâng cấp, 
hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống công nghệ thông tin; đào tạo, bồi 
dưỡng, quy hoạch, sử dụng, bổ nhiệm, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức-những người có thời gian làm việc tại Trung tâm 
Hành chính công và Bộ phận một cửa cấp xã... 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao đổi, phân tích, làm rõ các ý kiến 
kiến nghị, đề xuất của Trung tâm Hành chính công và các đại biểu về một 
số vấn đề chủ yếu như: Công tác phối hợp rà soát, kiểm soát các thủ tục 
hành chính, các bước, quy trình liên quan đến việc tiếp nhận, thẩm định, 
phê duyệt, trả kết quả; áp dụng quy trình công nghệ trên cơ sở thể chế; cơ 
chế phối hợp liên thông và cơ chế điều phối; chức năng, nhiệm vụ của 
Trung tâm Hành chính công; công tác cán bộ; vai trò, trách nhiệm người 
đứng đầu... 

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan ghi nhận những kết quả mô hình Trung tâm 
Hành chính công và Bộ phận một cửa cấp xã đạt được trong thời gian qua, 
qua đó tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành 
chính, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh.  

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, đồng chí Bí thư 
Tỉnh ủy đề nghị Trung tâm Hành chính công tỉnh bám sát vào chỉ đạo của 
Trung ương, nhất là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong hội nghị liên 
quan công tác cải cách hành chính trong giai đoạn tới, kịp thời cập nhật, bổ 
sung, định hướng cho phù hợp. 

Tiếp tục sáng tạo, đổi mới, thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn, bảo đảm 
phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân, tổ chức trong giải quyết 
thủ tục hành chính; quan tâm cơ chế phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, 
đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính; rà soát cơ chế giám sát, kiểm 
soát thủ tục hành chính, phối hợp của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; 
quan tâm công tác tổ chức bộ máy, cơ chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ, 
công chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận 
một cửa cấp xã... 



Đối với các đề xuất, kiến nghị của Trung tâm Hành chính công, Bí thư Tỉnh 
ủy giao Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan xem xét, giải 
quyết trong thời gian tới./. 

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/dot-pha-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-
chinh-cong-tai-bac-ninh/701736.vnp 

 

14. Hải Dương: Khắc phục khó khăn do COVID-19, 
tăng tốc cấp căn cước công dân 
Dịch COVID-19 trong thời gian qua khiến “chiến dịch” cấp căn cước 
công dân gắn chip điện tử tại tỉnh Hải Dương đã gặp không ít khó 
khăn do triển khai chậm hơn 2 tháng so với các tỉnh, thành phố.  

Lấy dấu vân tay để cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người 
dân. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN 

Hiện, công an Hải Dương đang tập trung dồn lực, chạy đua với thời gian 
với mục tiêu hoàn thành vượt kế hoạch Bộ Công an giao.  

Đảm bảo các biện pháp phòng dịch  

Tại trụ sở bộ phận Một cửa của Ủy ban Nhân dân thị xã Kinh Môn, hiện 
mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt người đến để làm thủ tục cấp thẻ căn cước 
công dân gắn chip. Khu vực sân được dựng bạt, xếp nhiều hàng ghế, đảm 



bảo giãn cách. Người dân sau khi lấy số thứ tự, ngồi chờ đến lượt đọc tên 
mình để vào làm.  

Anh Lê Trọng Lâm, xã Lê Ninh, thị xã Kinh Môn vui vẻ chia sẻ: “Trong bối 
cảnh dịch bệnh hiện tại, số người đến đông nhưng công an Kinh Môn đã 
làm bố trí sắp xếp khoa học, từ tuyên truyền đến cho nhân dân đến việc tổ 
chức, hướng dẫn người dân. Thời gian làm rất nhanh gọn, thái độ phục vụ 
của các đồng chí cán bộ niềm nở, tận tình. Tôi thấy đây là một cố gắng rất 
lớn của lực lượng Công an”.  

Việc triển khai cấp căn cước công dân tại Kinh Môn bắt đầu từ ngày 7/3. 
Thời gian này, do hình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức 
tạp nên thị xã Kinh Môn là 1 trong 4 huyện, thị xã, thành phố phải thực hiện 
giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để 
phòng chống dịch COVID-19.  

Sau đó mấy hôm, một số khu vực trong thị xã do phát sinh ca mắc mới nên 
phải tái thiết lập tình trạng phong tỏa theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Công tác cấp 
căn cước những ngày đầu khó khăn, số lượng hồ sơ nhận được không 
nhiều. Bên cạnh đó, máy nhận vân tay rất lâu khiến công việc chậm tiến 
độ. Tuy nhiên, sau đó, công an thị xã Kinh Môn đã chuyên nghiệp hóa từng 
bộ phận và lượng hồ sơ giải quyết được ngày càng tăng.  

Trung tá Bùi Hữu Hạnh, Phó Trưởng Công an thị xã Kinh Môn chia sẻ: 
“Nhằm đảm bảo hiệu quả công việc trong điều kiện an toàn phòng, chống 
dịch, ngay từ khi bắt đầu triển khai chiến dịch cấp căn cước công dân, 
chúng tôi đã phải cử lực lượng làm trật tự, thông báo trên loa, đặt các ghế 
theo quy định, bắc rạp cho công dân ngồi chờ. Cán bộ thường xuyên nhắc 
nhở công dân giãn cách và chấp hành các quy định theo hướng dẫn của 
Bộ Y tế. Do hàng ngày lượng người dân đến rất đông nên kết thúc các ca 
làm việc, chúng tôi đều tiến hành phun khử khuẩn tại khu vực tiếp dân để 
đảm bảo an toàn cho cả cán bộ và mọi người dân an tâm”.  

Có những ngày đông người dân đến lấy số thứ tự từ sáng, công an thị xã 
Kinh Môn đã thông báo thời gian dự kiến đến lượt để người dân chủ động 
công việc, tránh mất công chờ đợi. Vì thế, nhiều người lấy số xong vui vẻ 
quay về và chiều hoặc tối mới quay lại, giúp giảm bớt số lượng ngồi chờ 
tại khu vực làm căn cước.  

Trong thời gian này toàn tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg, người dân 
được khuyến khích đăng ký với dịch vụ Bưu điện VNPT để khi hoàn thành 
căn cước, sẽ được bưu điện chuyển về tận nhà, giảm thời gian đi lại, hạn 
chế tiếp xúc, giúp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.  



Tương tự, tại địa điểm làm căn cước Công an thành phố Chí Linh, việc cấp 
căn cước được tiến hành trong bối cảnh thực hiện nghiêm các quy định 
phòng, chống dịch. Trung tá Nguyễn Quang Đạt, Đội trưởng Đội Quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Chí Linh cho biết: “Đơn vị 
cắt cử cán bộ thường trực hướng dẫn và nhắc nhở người dân khi đến làm 
căn cước thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế”.  

Bà Trịnh Anh Đào, phố Hữu Nghị, phường Thái Học 2, thành phố Chí Linh 
nhận xét: “Các đồng chí công an hướng dẫn chu đáo, quy trình thủ tục 
nhanh. Trước khi đến, người dân chúng tôi đã được tuyên truyền ở khu 
dân cư nên đến nơi không mất nhiều thời gian tìm hiểu, làm nhanh. Chúng 
tôi cũng tuân thủ đeo khẩu trang, giãn cách, không tụ tập, làm xong về 
ngay”.  

Chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giây, từng phút  

Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến “chiến dịch” cấp căn cước công dân tại 
Hải Dương triển khai chậm hơn các tỉnh, thành phố khác và có lúc, có nơi 
bị gián đoạn vì phải thực hiện giãn cách xã hội. Hiện nay, khi dịch bệnh đã 
được kiểm soát, Công an tỉnh Hải Dương đang dồn lực, tăng tốc thực hiện 
nhiệm vụ này với nguyên tắc “đông, dễ làm trước; ít, khó làm sau; ban 
ngày làm xa, ban đêm làm gần; tập trung trước, phân tán sau”.  

Theo Thượng tá Phạm Chiến, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hải Dương và công an các 
huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đang tích cực, chủ động, sáng tạo trong 
thực hiện nhiệm vụ; tiến hành 3 ca làm việc trong ngày, từ 7 giờ đến 23 giờ 
tất cả các ngày trong tuần. Bên cạnh các điểm cố định còn thành lập nhiều 
tổ lưu động.  

Các thông tin, hướng dẫn về địa điểm, trình tự làm thủ tục căn cước được 
thông báo trên loa truyền thanh, các trang thông tin điện tử và zalo Công 
an tỉnh… Trụ sở ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, nhà văn hóa thôn 
nhiều nơi được trưng dụng làm địa điểm để cấp căn cước lưu động cho 
nhân dân.  

“Để đảm bảo tiến độ, không cách nào khác là phải tăng thời lượng tiếp 
công dân. Trong điều kiện máy móc có hạn, thời gian thu nhận đã mặc 
định, chúng tôi phải tranh thủ từng giây từng phút, tiết kiệm thời gian nhất, 
tiếp được nhiều công dân nhất với mục tiêu vừa đảm bảo số lượng còn 
phải đảm bảo về chất lượng đối với các hồ sơ. Chúng tôi động viên anh 
em khắc phục khó khăn, với phương châm còn người dân đến làm là còn 



phục vụ. Có hôm khi xong, anh em về nghỉ ngơi đã gần 3 giờ sáng”, Trung 
tá Bùi Hữu Hạnh cho biết.  

Tại thị xã Kinh Môn, cùng với tổ phục vụ tại địa điểm Một cửa của Ủy ban 
Nhân dân thị xã, còn 1 tổ lưu động phục vụ tại các xã, phường. Mỗi tổ 7 
hoặc 8 cán bộ, chiến sĩ phụ trách. Theo Trung tá Hạnh, với tinh thần này, 
Công an Kinh Môn tự tin có thể hoàn thành vượt tiến độ được giao với chỉ 
tiêu cấp hơn 77.600 căn cước công dân. Tính đến ngày 28/3, công an thị 
xã Kinh Môn đã tiếp nhận 18.519 hồ sơ.  

Tương tự, Công an thành phố Chí Linh cũng đã tăng cường nhân lực và 
phương tiện, bổ sung tổ lưu động để thực hiện nhiệm vụ cấp thẻ căn cước 
cho người dân những địa bàn xa. Trung tá Nguyễn Quang Đạt cho biết: 
“Hiện có 37 cán bộ, chiến sĩ phục vụ cho việc cấp căn cước, tăng gấp đôi 
quân số so với thời điểm thông thường. Tính đến ngày 28/3, Công an 
thành phố Chí Linh đã tiếp nhận 19.490 hồ sơ. Đơn vị đặt mục tiêu sẽ 
hoàn thành chỉ tiêu 106.980 hồ sơ trước ngày 15/6, vượt tiến độ 10 ngày 
so với kế hoạch dự kiến”.  

Hài lòng về cách triển khai, phục vụ nhân dân tại các điểm cấp căn cước là 
cảm nhận của nhiều người dân khi đến làm thủ tục. Ông Bùi Văn Hồng, ở 
Tân Dân, thị xã Kinh Môn chia sẻ: “Tôi thấy việc cấp thẻ căn cước gắn chip 
có rất nhiều lợi ích cho người dân sau này. Vì thế khi công an triển khai tôi 
đã đi làm ngay. Đến đây tôi thấy quy trình bài bản, nhanh gọn”.  

Công an tỉnh Hải Dương đặt mục tiêu thu nhận 1.020.901 hồ sơ cấp căn 
cước công dân, xong trước ngày 25/6, vượt chỉ tiêu được giao và vượt tiến 
độ 5 ngày so với kế hoạch của Bộ Công an.  

Thượng tá Phạm Chiến, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hải Dương cho biết: “Với mục tiêu đặt ra, 
Ban Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội và công an các huyện, thị xã, thành phố xác 
định đây là nhiệm vụ chính trị cực kỳ quan trọng nên lực lượng quản lý 
hành chính công an các địa phương đang hết sức cố gắng, khắc phục mọi 
khó khăn để hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao”.  

Để đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng 
công an, chính quyền địa phương cần tích cực tuyên truyền để người dân 
hiểu được tác dụng của việc chuyển đổi sang thẻ căn cước công dân gắn 
chip. Sự hưởng ứng, phối hợp của người dân là yếu tố quan trọng để việc 
chuyển đổi đạt được thành công./. 

Nguồn: https://bnews.vn/hai-duong-khac-phuc-kho-khan-do-covid-19-tang-
toc-cap-can-cuoc-cong-dan/190851.html 



15. Mặc kệ phiền toái khách hàng 
Nhìn cảnh tắc nghẽn khu vực soi chiếu ở sân bay Tân Sơn Nhất 
(TP.HCM), chắc chắn không ít người ngao ngán. Nỗ lực kích cầu du 
lịch của cả nước để cứu hàng không, lữ hành, lưu trú... hẳn nhiên 
cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. 

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lý giải, có 2 lý do khiến 
thời gian làm thủ tục lâu hơn là do lượng khách trong vài ngày nay tăng 
cao hơn so với thời điểm ra tết và do yêu cầu khai báo y tế dẫn tới kéo dài 
thời gian... Nói thật, lý do này rất thiếu thuyết phục nếu không muốn nói 
thẳng chỉ là sự biện minh. 

Thứ nhất, lượng khách tăng là điều hoàn toàn biết trước. Mỗi ngày bao 
nhiêu khách, bao nhiêu chuyến bay, bay giờ nào, sớm trễ đều có thống kê 
đầy đủ để dịch vụ hạ tầng mặt đất trong đó có soi chiếu chuẩn bị sẵn sàng 
phục vụ. Đấy là chưa kể, dù tăng so với thời điểm ra tết nhưng số lượng 
chuyến bay hiện vẫn chưa thể sánh bằng các dịp cao điểm lễ, tết trong 
năm; càng không thể so với trước Covid-19. Nên đổ cho lượng khách tăng 
cao là hoàn toàn không thuyết phục.  

Tương tự với chuyện khai báo y tế. Thường khi làm thủ tục check-in, nhân 
viên của các hãng hàng không đều nhắc nhở khách thực hiện thủ tục này 
rồi mới đến khâu tiếp theo. Nên số người chưa hoàn thành "lọt" vào khâu 
soi chiếu chắc chắn không nhiều. Mà thật ra tình trạng rồng rắn trước khu 
vực soi chiếu thường xuyên diễn ra ở Tân Sơn Nhất vào các giờ bay sớm 
đầu ngày trước nay. 

Thật ra phiền toái ở sân bay Tân Sơn Nhất chẳng phải chỉ riêng chuyện 
này. Từ cuối năm 2020 đến nay, hành khách tới sân bay này cũng khốn 
khổ với việc phân luồng mới trong đó những khách đi taxi công nghệ phải 
leo lên tầng 4 tòa nhà đối diện sân bay mới bắt được xe. Đáng nói, do 
thang máy nhỏ, sức chứa thấp lại đột ngột thêm một lượng khách lớn nên 
phải chờ đợi tốn rất nhiều thời gian, nhiều người đành vác va li leo thang 
bộ hết sức vất vả. Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khi đó 
cũng cho rằng việc tổ chức phân làn theo phương án mới nhằm đảm bảo 
an toàn, trật tự giao thông tại khu vực trước cửa nhà ga là đúng quy định... 
Thế nhưng sắp xếp gì thì mục đích cao nhất vẫn phải là tạo thuận lợi cho 
hành khách đón xe. Cứ chiếu theo tiêu chí này thì rõ ràng việc phân làn 
mới không hề tính đến các "thượng đế" của mình mà chỉ lo chuyện thu phí 
mà thôi. 

Hơn 1 năm Covid-19 hoành hành, kinh tế nói chung, đặc biệt là du lịch 
trong đó hàng không, lữ hành, các điểm đến, hệ thống khách sạn, một loạt 



ngành dịch vụ kinh doanh ăn theo... luôn trong tình trạng chết lâm sàng. Đó 
là lý do, cứ mỗi khi kiểm soát được dịch bệnh là Chính phủ lại lo chuyện 
kích cầu nội địa, thậm chí còn đang cân nhắc đến giải pháp "hộ chiếu vắc 
xin", mở cửa bầu trời để cứu hàng ngàn doanh nghiệp, hàng triệu lao động 
trong các ngành này. 

Nên rất khó để nghe những lý do kiểu "khách tăng đột ngột" hay bất cứ vấn 
đề gì khác cho những phiền toái mà khách hàng phải gánh chịu ở những 
nơi lẽ ra phải hiện đại nhất, thuận tiện nhất, thấu hiểu nhất công tác kích 
cầu của Chính phủ. Phải chăng đằng sau tình trạng này là một trong hai 
nguyên nhân: chỉ chăm chăm nghĩ và tổ chức vận hành sao cho tiện, có lợi 
cho đơn vị mình chứ mặc kệ những phiền toái đến khách hàng, hoặc chính 
là thiếu năng lực tổ chức, quản lý, điều hành một cách khoa học. 

Và dù bất cứ lý do nào thì hễ nếu còn phiền toái cho dân, nên thay toàn bộ 
nhân sự để xảy ra việc này, chắc chắn mọi việc sẽ được giải quyết. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/chao-buoi-sang/mac-ke-phien-toai-khach-
hang-1360590.html 

 

 


