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1. Bãi bỏ 9 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phát 
triển đô thị 
Ngày 26/8/2021, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 960/QĐ-BXD về 
việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phát triển 
đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 

 
Ảnh minh hoạ 

Theo đó, các thủ tục hành chính sau đây bị bãi bỏ: 
1. Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; 
dự án tái thiết khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp 
thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (Số hồ sơ thủ tục hành 
chính 1.002593). 
2. Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án 
tái thiết khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc 
thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (Số hồ sơ thủ tục 
hành chính 1.002619). 
3. Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây 
dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo 
khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền 
chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Số hồ sơ thủ tục hành chính 
2.001066). 



4. Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án bảo tồn tôn 
tạo các công trình di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt (Số hồ sơ 
thủ tục hành chính 2.001121). 
5. Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây 
dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của 
đô thị đặc biệt (Số hồ sơ thủ tục hành chính 1.002581). 
6. Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; 
dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo 
chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc 
thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Số hồ sơ thủ tục hành chính 
1.002562) 
7. Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án 
tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh 
trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm 
quyền chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Số hồ sơ thủ tục hành 
chính 1.002526). 
8. Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong 
khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt (Số hồ 
sơ thủ tục hành chính 1.002605). 
9. Lấy ý kiến của các sở: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng, Văn hóa Thể 
thao và Du lịch đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích 
cấp tỉnh (Số hồ sơ thủ tục hành chính 1.002580). 
Quyết định 960/QĐ-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2021. 
Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/bai-bo-9-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-
vuc-phat-trien-do-thi-102095.html 
 

2. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Sở hữu trí tuệ: Thu hẹp hay giữ nguyên phạm vi áp 
dụng biện pháp hành chính?  
Với đặc điểm thời gian xử lý ngắn, thủ tục đơn giản và chi phí thấp, 
đại diện Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam cho rằng, biện pháp hành 
chính trong xử phạt vi phạm, tranh chấp sở hữu trí tuệ không phải 
đang bị “lạm dụng” mà còn là “cứu cánh” cho nhiều doanh nghiệp 
trong ngăn chặn loại hình vi phạm này. Bởi lý do này, tại hội thảo 
do Ủy ban Pháp luật và Viện Nghiên cứu lập pháp, Hội Sở hữu trí 
tuệ Việt Nam đề nghị, giữ phạm vi áp dụng biện pháp hành chính 
như hiện hành, với một số sửa đổi nhỏ nhằm phù hợp với điều kiện 
thực tế, cam kết quốc tế nước ta tham gia. 



Cần được tự do lựa chọn biện pháp xử lý 
Về vấn đề phạm vi áp dụng biện pháp hành chính trong xử lý vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ, tại Tờ trình dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Sở hữu trí tuệ đưa ra hai phương án. Cụ thể, phương án 
thứ nhất sẽ thu hẹp phạm vi áp dụng, chỉ áp dụng biện pháp hành chính 
với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với quyền tác giả, quyền 
liên quan, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng gây thiệt hại cho tác 
giả, chủ sở hữu, người tiêu dùng hoặc xã hội. Phương án thứ hai là giữ 
như quy định hiện hành. 
Ủng hộ phương án thứ hai, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Sở hữu trí 
tuệ Việt Nam Phạm Nghiêm Xuân Bắc lý giải, áp dụng biện pháp hành 
chính trong xử phạt vi phạm sở hữu trí tuệ phù hợp về nguyên tắc pháp 
lý, không trái với các hiệp định quốc tế Việt Nam tham gia, cũng như với 
điều kiện thực tế nước ta hiện nay. 
Ví dụ, các Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTTP), Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam 
(EVFTA) yêu cầu các quốc gia thành viên có nghĩa vụ bảo đảm các thủ 
tục thực thi phải được quy định trong pháp luật quốc gia nhằm cho phép 
xử lý hiệu quả bất kỳ hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào. 
“Không hiệp định quốc tế nào hạn chế quyền của các quốc gia thành 
viên trong việc lựa chọn biện pháp áp dụng, ngược lại cho phép tự lựa 
chọn cách thức, biện pháp thích hợp”, ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc 
nhấn mạnh. 
Pháp luật hiện hành không quy định rõ hoặc có hàm ý quyền sở hữu trí 
tuệ nào được ưu tiên, có phạm vi áp dụng rộng hơn. Ông Phạm Nghiêm 
Xuân Bắc cho rằng, nếu lựa chọn theo phương án thứ nhất, trong tương 
lai gần, sẽ gây ra sự bất bình đẳng trong việc bảo vệ các đối tượng sở 
hữu trí tuệ, khi có một số đối tượng được lựa chọn hình thức xử lý vi 
phạm hay tranh chấp, trong khi một số đối tượng, chủ thể gần như chỉ 
có duy nhất một biện pháp xử lý. 
Thực tế các vụ việc xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ cũng cho thấy, xử lý 
theo biện pháp hành chính có thời gian ngắn hơn, thủ tục đơn giản, 
chi phí thực thi thấp. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính với hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ đều quy tụ lực 
lượng cán bộ có chuyên môn, về cơ bản đưa ra quyết định xử phạt 
nhanh chóng, chính xác và công minh. 
Hơn nữa, xử lý theo thủ tục hành chính sẽ giúp cơ quan chức năng có 
thể xử lý nhanh, tránh tẩu tán tang vật vi phạm. Trong khi đó, thực hiện 
theo thủ tục tố tụng dân sự, hình sự mất nhiều thời gian, cơ quan chức 



năng không thể xử lý nhanh dẫn đến đối tượng vi phạm có thể tẩu tán 
tang vật vi phạm. 
Là "cứu cánh" cho nhiều chủ thể 
Một lý do để thu hẹp phạm vi áp dụng biện pháp hành chính trong xử lý 
vi phạm sở hữu trí tuệ là sẽ tạo cơ sở pháp lý và cơ hội để đầu tư, nâng 
cấp cho hệ thống Tòa án về cơ sở vật chất, cũng như nâng cao trình độ 
chuyên môn về sở hữu trí tuệ cho Tòa án, các thẩm phán xét xử, cũng 
như cơ quan giám định tư pháp. 
Nếu không thu hẹp phạm vi xử lý hành vi xâm phạm đối với các đối 
tượng của quyền sở hữu trí tuệ, Tòa án sẽ ít có cơ hội để xử lý các vụ 
án tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ như thực trạng hiện nay. Trong khi 
đó, số lượng các vụ việc giải quyết bằng biện pháp dân sự qua Tòa án 
quá thấp cũng là nguyên nhân chính khiến chưa thể thành lập Tòa án 
chuyên trách (chuyên xét xử) về quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. 
Giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính 
cũng không phải là biện pháp xử lý triệt để và chưa hiệu quả, có tính răn 
đe chưa cao. Các quyết định xử lý vi phạm hành chính về quyền sở hữu 
trí tuệ vẫn có thể bị kiện ra Tòa án hành chính khác và bản án của Tòa 
mới là quyết định cuối cùng. Và, các mức phí phạt theo biện pháp hành 
chính thường là thấp, bên xâm phạm quyền vẫn có thể tiếp tục vi phạm. 
Nhưng, ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc cho biết, ngay các doanh nghiệp 
nước ngoài, công ty đa quốc gia là những chủ thể nắm giữ số lượng 
quyền sở hữu trí tuệ lớn, có giá trị và có thói quen sử dụng biện pháp 
dân sự tại Tòa án cũng quay sang biện pháp hành chính. Bởi, không 
nhiều Tòa án có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu xử lý vi phạm, tranh chấp 
của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ khiến vụ việc bị kéo dài quá lâu, tốn 
nhiều chi phí. Doanh nghiệp nước ngoài quay lại biện pháp hành chính 
nhằm giúp ngăn chặn, chấm dứt hành vi vi phạm nhanh. “Như vậy, biện 
pháp hành chính không bị lạm dụng mà là cứu cánh cho nhiều chủ thể 
quyền sở hữu trí tuệ trong việc ngăn chặn vi phạm về sở hữu trí tuệ hiện 
nay”, ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc nói. 
Đại diện Văn phòng luật Phạm và liên doanh cũng lưu ý, đối tượng sở 
hữu trí tuệ công nghiệp không tồn tại độc lập, vì kiểu dáng công nghiệp, 
tên thương mại thường gắn với nhãn hiệu. Với những trường hợp này, 
khi chuyển giao kiểu dáng công nghiệp xảy ra xâm phạm thương hiệu sẽ 
khó xử lý nếu dự thảo Luật quy định theo hướng thu hẹp phạm vi áp 
dụng biện pháp hành chính. 
Do vậy, đại diện Văn phòng luật Phạm và liên doanh đề nghị, áp dụng 
phương án thứ hai, nhưng có một số sửa đổi để nâng cao năng lực xét 



xử của Tòa án (như quy định rõ với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ có dấu hiệu tranh chấp sẽ xử lý theo biện pháp dân sự tại Tòa án...). 
Giải thích về phương án được lựa chọn tại Tờ trình dự án Luật, Phó cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Trần Lê Hồng cho biết, bản chất của quyền 
sở hữu trí tuệ là các quyền sở hữu tư nhân. Các tranh chấp, xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ là tranh chấp hầu hết mang tính tư hữu (giữa các 
cá nhân và tổ chức với nhau), trừ các hành vi xâm phạm quyền tác giả, 
quyền liên quan, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp sản 
phẩm có thể gây ảnh hưởng tới lợi ích và trật tự công cộng. Do vậy, các 
tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, với tư cách qua tranh chấp quyền tư 
hữu, nên được giải quyết bằng biện pháp dân sự (thông qua Tòa án/hệ 
thống tư pháp) sẽ đúng bản chất quan hệ pháp lý hơn. 
Dù sự mất cân bằng giữa số lượng vụ việc vi phạm sở hữu trí tuệ áp 
dụng biện pháp hành chính và biện pháp dân sự tại Tòa án chủ yếu do 
thủ tục xét xử phức tạp, song ông Trần Lê Hồng lưu ý, để xử phạt hành 
chính với các vi phạm về lĩnh vực này phải huy động một nguồn lực cán 
bộ và phương tiện xử phạt lớn. 
Hơn nữa, nếu các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đều xử phạt hành chính 
vô hình trung sẽ đẩy trách nhiệm tự bảo vệ quyền chủ sở hữu trí tuệ của 
tổ chức, cá nhân cho Nhà nước. Trong khi, quyền sở hữu trí tuệ là 
quyền dân sự, quyền tài sản nên việc bảo vệ trước hết là nhiệm vụ của 
mỗi chủ thể quyền. 
Do cân nhắc trên các phương diện như đặc thù của đối tượng, khả năng 
xử lý và ý kiến của Tòa án Nhân dân tối cao, Ban soạn thảo dự án Luật 
đã đề xuất sửa đổi Điều 211 của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành theo 
hướng thu hẹp phạm vi áp dụng biện pháp hành chính. Nhưng rõ ràng, 
việc sửa đổi Luật vẫn cần những lý lẽ thuyết phục hơn khi trình Quốc 
hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai tới. 
Nguồn: https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-phap-luat/thu-hep-hay-giu-
nguyen-pham-vi-ap-dung-bien-phap-hanh-chinh-338141.html 
 

3. Yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ về công tác tiêm chủng 
vaccine COVID-19 
Theo Bộ Y tế, trong thời gian qua, tại một số cơ sở tiêm chủng có 
biểu hiện xác định đối tượng ưu tiên, tổ chức tiêm chủng vaccine 
COVID-19 chưa đúng quy định, gây bức xúc cho người dân, làm 
ảnh hưởng đến tốc độ tiêm chủng; tỷ lệ bao phủ. 



 

Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và sở 
y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc thực hiện nghiêm 
công tác tiêm chủng vaccine. 
Văn bản của Bộ Y tế nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch 
COVID-19 trên toàn quốc, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế 
đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tiêm chủng vaccine 
COVID-19 đảm bảo công khai, minh bạch, linh hoạt, kịp thời, an toàn, 
hiệu quả, đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh. 
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, các 
đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 
theo quy định, tuy nhiên trong thời gian qua, tại một số cơ sở tiêm chủng 
có biểu hiện xác định đối tượng ưu tiên, tổ chức tiêm chủng vaccine 
chưa đúng quy định, gây bức xúc cho người dân, làm ảnh hưởng đến 
tốc độ tiêm chủng; tỷ lệ bao phủ... 
Để chấn chỉnh, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ Y tế trong công tác tiêm chủng vaccine COVID-19; Bộ Y 
tế đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện Công văn số 
6153/BYT- DP ngày 30/7/2021 và Công văn số 6202/BYT-DP ngày 
2/8/2021 của Bộ Y tế. 



Các đơn vị tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng tổ chức tiêm chủng cho 
tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn, kể cả người nước 
ngoài sinh sống tại Việt Nam; ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng y tế 
tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền theo Nghị 
quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng 
vaccine  phòng COVID-19, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và 
Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 8/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban 
hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19. 
Thực hiện tiêm đúng quy trình tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, 
tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng được tiêm chủng, trong quá trình 
thực hiện không phát sinh những thủ tục hành chính, hướng dẫn không 
cần thiết ngoài hướng dẫn của Bộ Y tế. 
Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ tiêm 
chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, tăng diện bao phủ và theo đúng chỉ 
đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tiêm chủng vaccine 
COVID-19. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 
Nguồn: http://baochinhphu.vn/Suc-khoe/Yeu-cau-thuc-hien-nghiem-chi-
dao-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-cong-tac-tiem-chung-
vaccine-COVID19/444505.vgp 
 

4. Giải pháp nhanh, mạnh giúp doanh nghiệp duy trì 
sản xuất 
Đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát, diễn biến phức tạp khiến 
các doanh nghiệp (DN) vốn đã bị tổn thương lại càng trở nên khó 
khăn hơn. Sức chống chịu của DN đã tới hạn. Vì vậy, cần có các 
chính sách, giải pháp nhanh, mạnh và kịp thời để tiếp sức cho DN 
ổn định, duy trì sản xuất, kinh doanh và bảo đảm việc làm cho 
người lao động. 
Đừng để thành chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” 
Mặc dù các văn bản, chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
đã quy định rõ về việc bảo đảm tạo thuận lợi cho lưu thông, vận chuyển 
hàng hóa trong bối cảnh dịch Covid-19, tuy nhiên, một số địa phương lại 
có quy định riêng hay thủ tục giữa các địa phương khác nhau gây nhiều 
khó khăn cho DN. 
Dẫn chứng từ vướng mắc thực tế của chuỗi siêu thị MM Mega Market 
trong lưu thông, vận chuyển hàng hóa ở TP Cần Thơ, ông Trần Duy 
Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết: 
"MM Mega Market đã cung cấp tất cả thông tin về xe, hàng hóa và tài 
xế/phụ lái trước 1 ngày vào 13 giờ hằng ngày cho Sở Công Thương TP 



Cần Thơ và sau đó có đóng dấu xác nhận của Sở Công Thương trên 
các danh sách phương tiện đã đăng ký. Tuy nhiên, do hiểu khác nhau về 
văn bản hướng dẫn của địa phương, về hàng hóa thiết yếu hay không 
thiết yếu nên chốt kiểm soát đã không đồng ý cho xe vào thành phố. 
Hoặc như việc không thống nhất về kết quả test nhanh hay PCR giữa 
các tỉnh khiến một hành trình chồng chéo các loại test gây lãng phí tiền 
và thời gian. Một số tỉnh như Trà Vinh, Bạc Liêu, An Giang yêu cầu test 
trước khi vào địa phương mặc dù kết quả test vẫn còn thời hạn (72 giờ 
theo quy định)... Một số địa phương khác như: Kon Tum, Cà Mau, Sóc 
Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang... không cho xe tải vào mà yêu cầu phải 
sang xe, đổi tài xế mới cho lưu thông...". 

 

Ngày 25-8, nhiều xe chở hàng hoá bị ách tắc kéo dài tại Cần Thơ. 

Không chỉ gặp khó trong vấn đề vận chuyển, lưu thông hàng hóa, nhiều 
DN tại TP Hồ Chí Minh muốn giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) 
vẫn phải đến trực tiếp cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện. Theo 
phản ánh của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, DN này có văn 
phòng chính đặt tại TP Hồ Chí Minh, có chức năng điều hành hoạt động 
sản xuất, cung ứng, xuất, nhập khẩu của 9 nhà máy trên cả nước. Trong 
khi, các thủ tục bắt buộc phải thực hiện trực tiếp (không có thủ tục 
online) như: Xin cấp chứng nhận xuất xứ để xuất khẩu hàng hóa (tại 
Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực tỉnh Bình Dương; hoặc Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại TP Hồ Chí Minh và 
Bình Dương... Do đó, việc di chuyển của nhân viên xuất, nhập khẩu hết 



sức cấp thiết, để giải quyết các thủ tục tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình 
Dương. Tuy nhiên, việc di chuyển của họ ở hai địa phương trên lại 
không hề đơn giản. 

 

Ngày 25-8, xe bồn chở gas chờ hàng dài không thể đi qua Cần Thơ để 
cung ứng hàng cho các địa phương khác. 

Đánh giá về câu chuyện chuyển đổi số trong bối cảnh dịch bệnh, 
bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu phát 
triển kinh tế tư nhân (Ban IV) thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của 
Thủ tướng Chính phủ cho biết: "Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hiện 
do các cơ quan có thẩm quyền cấp là bản giấy, không có cơ chế điện tử, 
nên DN bắt buộc phải đi làm thủ tục trực tiếp. Chúng ta nói rất nhiều về 
Cách mạng công nghiệp 4.0, về chuyển đổi số, về công nghệ, về hệ 
thống... và kêu gọi, yêu cầu DN hoạt động online. Vậy thì, các cơ quan 
nhà nước cũng phải chuyển mình tương tự". 
Tiếp sức mạnh mẽ để doanh nghiệp vượt "bão" 
Trong giai đoạn cấp bách hiện nay, chống dịch đang là nhiệm vụ được 
đặt ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, việc áp dụng hình thức vừa sản xuất, 
vừa chống dịch hiệu quả, vừa tạo thuận lợi cho sản xuất là điều mà các 
DN mong mỏi. Theo ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất 



nhập khẩu, Bộ Công Thương: DN cần được sản xuất để duy trì sản 
lượng, giữ chân người lao động. Điều đó cũng đồng nghĩa chuỗi cung 
ứng mới duy trì, phục hồi. Để hiện thực hóa ý tưởng tạo "vùng xanh" 
trong sản xuất, nên cho phép những DN có đa số công nhân được tiêm 
vaccine, đáp ứng yêu cầu giãn cách trong sản xuất, trang bị đầy đủ 
phòng hộ cá nhân được hoạt động trở lại, không bắt buộc phải "3 tại 
chỗ" hoặc "1 cung đường, 2 địa điểm". Bộ Y tế cũng cần sớm có hướng 
dẫn cụ thể các địa phương xây dựng kịch bản, lộ trình phục hồi sản xuất 
tương ứng với các kịch bản diễn biến của dịch bệnh để các DN có kế 
hoạch bố trí sản xuất phù hợp; bổ sung quy trình cơ quan y tế phối hợp 
với DN tách F0, F1 ra khỏi môi trường làm việc để DN sớm ổn định lại 
sản xuất và bảo đảm an toàn cho người lao động... 

 

Kiểm soát phương tiện lưu thông trên "luồng xanh" tại Trạm thu phí 
Pháp Vân-Cầu Giẽ (Hà Nội) 

Để việc lưu thông hàng hóa được thực hiện xuyên suốt theo đúng chỉ 
đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Duy Đông kiến 
nghị, văn bản chỉ đạo của các địa phương cần thống nhất các giải pháp 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN hoạt động. Chấp nhận kết quả 
xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR 



hoặc test nhanh kháng khuyên) có giá trị trong vòng 72 giờ theo đúng 
hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, đề nghị Bộ Giao thông vận tải 
(GTVT) rút ngắn thời gian cấp QR (phân luồng xanh) cho DN, người 
dân... 
Liên quan tới việc tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, Bộ trưởng Bộ 
GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu các địa phương phải coi tất cả hàng 
hóa đều là thiết yếu, trừ hàng cấm. Tất cả các tuyến đường bộ, đường 
thủy đều là "luồng xanh" để phục vụ vận chuyển hàng hóa. Các địa 
phương phải lắng nghe những ý kiến đề đạt của DN để nắm bắt những 
khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh, qua đó kịp thời điều chỉnh phù 
hợp với thực tiễn... 
Trước những khó khăn của DN, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Nguyễn Chí Dũng cho biết: "Với tinh thần đồng hành cùng DN, thời gian 
qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ 
trợ người lao động, người sử dụng lao động; chính sách giãn, hoãn, 
giảm thuế; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí... Những chính 
sách này phần nào giảm bớt các khó khăn của DN, góp phần quan trọng 
duy trì tăng trưởng và phát triển kinh tế. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa 
trình Chính phủ dự thảo nghị quyết hỗ trợ DN trong bối cảnh đại dịch 
Covid-19... Dự thảo nghị quyết đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp 
chính, gồm: Thực hiện các biện pháp, phòng chống đại dịch Covid-19 
linh hoạt, hiệu quả, tạo điều kiện cho DN ổn định và duy trì hoạt động 
sản xuất, kinh doanh; bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, hiệu quả, 
khắc phục chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị bị gián đoạn; hỗ trợ cắt giảm chi 
phí, tháo gỡ khó khăn về dòng tiền cho DN; tháo gỡ khó khăn về lao 
động, chuyên gia. Đây là những giải pháp được kỳ vọng sẽ tiếp sức 
mạnh mẽ để DN vượt "bão" Covid-19. 
Nguồn: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/giai-phap-nhanh-manh-
giup-doanh-nghiep-duy-tri-san-xuat-669828 
 

5. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh 
doanh được miễn lệ phí môn bài 3 năm  
Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chuyển đổi từ hộ kinh doanh 
được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Đồng thời được hướng 
dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong 
thời hạn 3 năm.  
Theo Nghị định 80 Chính phủ vừa ban hành ngày 26-8-2021, quy định 
chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 



vừa (DNNVV), hộ kinh doanh chuyển đổi sang DNNVV được miễn lệ phí 
đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh, miễn phí 
công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cổng thông tin đăng 
ký doanh nghiệp quốc gia. 

 
Rất nhiều chính sách khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô 

hình DNNVV. 
DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh cũng được miễn lệ phí môn bài 
trong thời hạn 3 năm; được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành 
chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày được cấp 
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.  
Ngoài ra, Nghị định 80 có nhiều nội dung liên quan đến việc hỗ trợ về 
công nghệ thông tin và tư vấn cho DNNVV.  
Hỗ trợ đến 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho 
doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quản trị, quy trình sản xuất, công 
nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu 
đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu 
đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa. 
Hỗ trợ đến 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp 
chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, 
quản trị, quy trình sản xuất, công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển 
đổi mô hình kinh doanh, nhưng không quá 20 triệu đồng/năm với doanh 



nghiệp siêu nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ 
và không quá 100 triệu đồng/năm với doanh nghiệp vừa. 
Doanh nghiệp cũng được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác 
lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch 
vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nhưng không quá 100 triệu 
đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 
Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù 
hợp với doanh nghiệp, nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp 
đồng/năm/doanh nghiệp. 
Nghị định 80 cũng có rất nhiều nội dung hỗ trợ cho DNNVV khởi nghiệp 
sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, trong đó có nội 
dung được quan tâm là hỗ trợ lãi suất.  
Cụ thể, trong từng thời kỳ, mức chênh lệch lãi suất được ngân sách nhà 
nước cấp bù cho các khoản vay của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, tham 
gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thông qua các tổ chức tín dụng là 
2%/năm. 
Nghị định bắt đầu có hiệu lực từ ngày tới 15-10 tới. 
Nguồn: https://www.saigondautu.com.vn/doanh-nghiep-doanh-
nhan/doanh-nghiep-nho-va-vua-chuyen-doi-tu-ho-kinh-doanh-duoc-
mien-le-phi-mon-bai-3-nam-95308.html 
 

6. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cần chuẩn bị 
tốt cho việc bỏ sổ hộ khẩu giấy 
 “Tiếp tục nghiên cứu, triển khai các ứng dụng để khai thác, sử 
dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không chỉ phục vụ nhu cầu 
quản lý Nhà nước, mà còn có thể mở rộng phục vụ ngày càng tốt 
hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp...”, Chủ tịch Quốc hội 
Vương Đình Huệ lưu ý. 
Giảm tối đa phiền hà  
Liên quan đến vấn đề “nóng” mà người dân quan tâm là bỏ sổ hộ khẩu 
giấy, theo Văn phòng Quốc hội, khi làm việc với Trung tâm Dữ liệu quốc 
gia về dân cư thuộc Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trận tự xã hội, 
Bộ Công an, vừa diễn ra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý Bộ 
Công an tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Cư trú sửa đổi đã được 
Quốc hội khóa XIV thông qua, trong đó chuẩn bị tốt cho việc bỏ sổ hộ 
khẩu giấy, chuyển sang quản lý bằng điện tử thông qua mã số định danh 
cá nhân, bảo đảm tốt hơn quyền tự do cư trú của công dân theo quy 
định của pháp luật... 



 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư, trước hết phải phục vụ nhân dân tốt hơn. Ảnh: Quốc hội 

“Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trước hết phải phục vụ nhân dân tốt 
hơn, sớm tạo điều kiện để nhân dân được hưởng những tiện lợi do khoa 
học công nghệ mang lại, thông qua việc cải cách các thủ tục hành chính, 
giấy tờ liên quan đến công dân, giảm tối đa phiền hà, lãng phí về thời 
gian, công sức, chi phí xã hội trong thực hiện các thủ tục này...”, ông 
Vương Đình Huệ chỉ đạo. 
Tận dụng thông tin đã có, tránh lãng phí 
Liên quan đến định hướng khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu lớn mà Bộ 
Công an đang quản lý, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ 
cần phát huy tối đa giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ 
sở dữ liệu Căn cước công dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất 
nước, thúc đẩy hoàn thành công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Trên cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nền tảng tiếp tục đẩy mạnh kết nối, liên 
thông, tương tác và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến giữa Chính 
phủ với các bộ, ngành, cơ quan quản lý hành chính các cấp, các tổ chức 
chính trị, xã hội liên quan. Cũng cần kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc 
gia khác để phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
phòng chống dịch Covid-19, điển hình như việc quản lý dân cư vùng 
dịch và hỗ trợ xác nhận đối tượng hưởng trợ cấp khó khăn mà các lực 
lượng công an đang thực hiện. 



Ông Vương Đình Huệ còn gợi 
mở tiếp tục nâng cao trách 
nhiệm của Bộ Thông tin và 
Truyền thông với vai trò là cơ 
quan thường trực xây dựng 
Chính phủ điện tử, hướng 
dẫn các bộ, ngành, địa 
phương thực hiện kết nối, 
chia sẻ dữ liệu nhằm đẩy 
nhanh quá trình chuyển đổi 
số của quốc gia. Yêu cầu các 
cơ quan, các Ủy ban của 
Quốc hội phối hợp với Bộ 
Công an nghiên cứu những tiện ích của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư, nhất là những thông tin tổng hợp, chính xác, cập nhật về thông tin 
dân cư quốc gia và theo các vùng miền để tham mưu với Quốc hội quyết 
định những vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát các chuyên đề và 
xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tình hình thực 
tiễn. 
Trước đề xuất của Bộ Công an về sửa đổi một số đạo luật, nhất là sửa 
đổi Luật Căn cước công dân với định hướng xây dựng định danh điện 
tử, căn cước công dân điện tử, việc cấp thẻ cư trú cho các trường hợp 
chưa xác định được quốc tịch đang cư trú tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc 
hội nhìn nhận đây là đề xuất hợp lý, nên các cơ quan chức năng của 
Quốc hội ghi nhận và hướng dẫn việc xây dựng hồ sơ đề nghị sửa đổi, 
bổ sung Luật theo đúng trình tự quy định. 
“Quốc hội ủng hộ và tạo điều kiện tối đa cho việc hoàn thiện hành lang 
pháp lý thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao hiệu quả 
quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân...”, ông Vương Đình Huệ 
nhấn mạnh./. 
Nguồn: https://kinhtevadubao.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-can-
chuan-bi-tot-cho-viec-bo-so-ho-khau-giay-19088.html 
 

7. Hỏa tốc: Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh những 'lùm 
xùm' quanh việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 
Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế 
và sở y tế các tỉnh, TP trực thuộc trung ương về việc thực hiện 
nghiêm công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 . 

“Trên cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư Bộ Công an đã xây dựng 
như hiện nay, các bộ, ngành, 
UBND các địa phương khi xây 
dựng các cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành cần phối hợp chặt chẽ với 
Bộ Công an để kết nối, tận dụng 
những thông tin đã có, bảo đảm 
tránh lãng phí...”, Chủ tịch Quốc 
hội yêu cầu. 



Trong văn bản do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký ban hành cho 
biết, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 trên toàn 
quốc, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế đã có nhiều văn bản 
chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tiêm chủng vắc xin COVID-19 đảm bảo 
công khai, minh bạch, linh hoạt, kịp thời, an toàn, hiệu quả, đáp ứng 
công tác phòng chống dịch bệnh. 
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, các 
đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 
theo quy định, tuy nhiên trong thời gian qua, tại một số cơ sở tiêm chủng 
có biểu hiện xác định đối tượng ưu tiên, tổ chức tiêm chủng vắc xin 
chưa đúng quy định, gây bức xúc cho người dân, làm ảnh hưởng đến 
tốc độ tiêm chủng; tỷ lệ bao phủ... 
Để chấn chỉnh, thực hiện nghiệm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ Y tế trong công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19; Bộ Y tế 
đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện Công văn số 6153/BYT- 
DP ngày 30/7/2021 và Công văn số 6202/BYT-DP ngày 2/8/2021 của Bộ 
Y tế. 
Các đơn vị tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng tổ chức tiêm chủng cho 
tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn, kể cả người nước 
ngoài sinh sống tại Việt Nam; ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng y tế 
tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền theo Nghị 
quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng 
vắc xin phòng COVID-19, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và 
Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 8/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban 
hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19. 
Thực hiện tiêm đúng quy trình tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, 
tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng được tiêm chủng, trong quá trình 
thực hiện không phát sinh những thủ tục hành chính, hướng dẫn không 
cần thiết ngoài hướng dẫn của Bộ Y tế. 
Nguồn: https://khoahocdoisong.vn/hoa-toc-bo-y-te-yeu-cau-chan-chinh-
nhung-lum-xum-quanh-viec-tiem-vac-xin-phong-covid-19-178074.html 
 

8. Loại bỏ “giấy phép con” 
Đảm bảo kiểm soát nguồn lây dịch Covid-19 nhưng không "ngăn 
sông cấm chợ" bằng "giấy phép con", không gây ách tắc ảnh 
hưởng tiêu cực trong vận chuyển hàng hóa phục vụ đời sống, sản 
xuất kinh doanh. 



Quan điểm này liên tục được nhấn mạnh nhưng thực tế trong thời gian 
qua, một số địa phương vẫn kiểm soát “quá tay”, thậm chí có những 
biện pháp cứng nhắc đến mức cực đoan gây phản ứng trong dư luận. 

Tài xế làm thủ tục đưa hàng hóa vào Cân Thơ không rời khỏi cabin hôm 
24/8. Ảnh: Hồng Duy 

Khi tốc độ dịch lây lan nhanh hơn, số ca nhiễm tăng mạnh, việc mỗi địa 
phương đưa ra các giải pháp kiểm soát người và phương tiện ra vào địa 
bàn là một phản ứng cần thiết. Nhưng cùng với những giải pháp linh 
hoạt, phù hợp, cũng có không ít quy định gây ra ách tắc, làm phát sinh 
“giấy phép con”, đặc biệt là với việc lưu thông hàng hóa thiết yếu, phục 
vụ sản xuất, kinh doanh. Do đó, thời gian qua, liên tiếp các hiệp hội 
ngành nghề, DN lên tiếng về việc hàng hóa “luồng xanh” bị ách tắc, 
không lưu thông được trong tình hình cấp bách. Cả người đứng đầu Bộ 
GTVT, NN&PTNT đã chỉ rõ những địa phương đang có quy định riêng 
cứng nhắc và đề nghị ngừng ngay việc thêm “giấy phép con” trong lưu 
thông hàng hóa... Để qua đó, tạo thuận lợi tối đa cho các phương tiện có 
mã QR hoặc chưa có mã QR nhưng đã đáp ứng đầy đủ giấy tờ, thủ tục 
theo quy định nhanh chóng lưu thông. 
Rất mừng là sau hàng loạt văn bản, đề nghị, nhiều nơi đã bắt đầu bãi 
bỏ, tháo gỡ những quy định gây ách tắc hàng hóa để phục vụ người 
dân. Điển hình là ngày 28/8, TP Cần Thơ đã bãi bỏ quy định xe chở 



hàng vào TP phải đăng ký trước, bớt đi một loại "giấy phép con" đã gây 
khó khăn cho người dân, DN. Đồng thời, TP cũng phân luồng giao thông 
thuận lợi đối với các phương tiện không vào TP; tổ chức nhiều điểm tập 
kết, trung chuyển và giao nhận hàng hóa để giảm áp lực ùn tắc giao 
thông cho các điểm tập kết cửa ngõ. Sự điều chỉnh quy định của TP Cần 
Thơ diễn ra sau tình trạng ô tô vận tải ùn ứ chờ làm thủ tục diễn ra nhiều 
ngày qua tại các điểm tập kết, khiến tài xế và DN bức xúc. 
Không chỉ tại đây, câu chuyện vướng mắc trong lưu thông hàng hóa 
giữa các địa bàn trong thời điểm dịch bùng phát thi thoảng lại “nóng”. 
Bởi cùng với những quy định chung, nhiều địa phương đã đặt thêm các 
quy định riêng, nơi thì yêu cầu đổi tài xế; sang hàng đến test nhanh tại 
chỗ, kể cả trường hợp có giấy test nhanh đang còn hiệu lực hoặc yêu 
cầu riêng về xét nghiệm RT-PCR… Việc phát sinh thủ tục không chỉ là 
tăng chi phí, làm khó cho hoạt động sản xuất, còn gây ách tắc tại các 
cửa ngõ, chậm trễ vận chuyển lương thực, thực phẩm cho những khu 
vực phong tỏa, giãn cách xã hội. 
Trong khi dịch còn đang phức tạp, việc không để đứt gãy chuỗi sản xuất, 
cung ứng hàng hóa là rất cần thiết. Hơn nữa, việc mỗi địa phương tự ý 
đưa ra những quyết định của riêng mình đang khiến DN, người dân khó 
áp dụng. Như có ý kiến đã nhận định, cả nước như cơ thể sống, quan 
hệ tuần hoàn chặt chẽ, không vì dịch bệnh mà ngăn cách. Rất đáng 
mừng, một số địa phương đã nhanh chóng điều chỉnh quy định phòng 
dịch sau những quyết định bị phản ứng. Qua đó mới cho thấy, việc lựa 
chọn phương án phòng dịch thế nào rất cần sự linh hoạt, hiệu quả, nhất 
là trong thời điểm giãn cách xã hội, tránh cho được cả 2 khuynh hướng 
là chủ quan và hoang mang, mất bình tĩnh. Trước nguy cơ lây lan của 
dịch bệnh, mong muốn kiểm soát được triệt để nhất việc đi lại, cách ly để 
phòng ngừa là đương nhiên nhưng không vì cứng nhắc quá mà đưa ra 
thêm những quy định “giấy phép con” mỗi nơi mỗi kiểu, gây ách tắc. 
Nguồn: https://kinhtedothi.vn/loai-bo-giay-phep-con-432953.html 
 

9. Hướng dẫn tạm thời về vận tải đường thủy nội 
địa, hàng hải 
Bộ Giao thông vận tải đã ban hành 2 quyết định hướng dẫn tạm 
thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải 
đường thủy nội địa và hoạt động vận tải hàng hải trong thời gian 
phòng, chống dịch COVID-19. 



 

Quá trình phương tiện hành trình trên tuyến đường thủy nội địa phải đi 
thẳng từ cảng, bến xuất phát đến cảng, bến đích ghi trên giấy phép rời 

cảng, bến cuối cùng. 

Với vận tải đường thủy nội địa, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu thuyền 
viên, người lái phương tiện phải khai báo y tế thông qua phần mềm 
NCOVI, Bluezone, tokhaiyte.vn... và thực hiện các biện pháp phòng 
chống dịch theo quy định 5K của Bộ Y tế. Luôn cài đặt và bật ứng dụng 
Bluezone để cảnh báo tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. 
Phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 (test 
nhanh hoặc bằng phương pháp RT-PCR) được thực hiện trong vòng 72 
giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm. Trong thời gian hành trình trên tuyến 
(từ khi rời cảng bến cuối cùng đến khi cập cảng, bến gần nhất), nếu giấy 
chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 hết hiệu lực, thì 
được kéo dài thời gian hiệu lực của giấy xét nghiệm đến khi phương tiện 
cập cảng, bến thủy nội địa gần nhất theo quy định hiện hành của Bộ Y 
tế. 
Đơn vị vận tải yêu cầu thuyền viên, người lái phương tiện trong suốt 
hành trình chỉ ở trên phương tiện, hạn chế tối đa tiếp xúc với người 
ngoài, bảo đảm thuyền viên trên phương tiện có giấy xét nghiệm còn 
hiệu lực. 
Quá trình phương tiện hành trình trên tuyến đường thủy nội địa phải đi 
thẳng từ cảng, bến xuất phát đến cảng, bến đích ghi trên giấy phép rời 
cảng, bến cuối cùng. 



Trong thời gian lưu tại cảng, bến thủy nội địa, thuyền viên, người lái 
phương tiện không được lên bờ, trừ trường hợp bất khả kháng liên quan 
đến cấp cứu, an toàn cho phương tiện và do điều kiện thời tiết như bão, 
lũ... 
Với hoạt động vận tải hàng hải, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu tất cả tổ 
chức, cá nhân vào làm việc trong khu vực cảng phải tuân thủ các quy 
định phòng chống dịch của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch 
COVID-19, Bộ Y tế, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) địa phương 
và doanh nghiệp cảng; có Giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 kết quả âm tính 
trong vòng 72 giờ theo quy định của Bộ Y tế và CDC địa phương. 
Về khai báo y tế và kiểm dịch y tế đối với tàu thuyền, tàu biển từ nước 
ngoài và tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa trong vòng 14 
ngày có hoạt động trong khu vực cảng thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg 
trước khi đến cảng biển thì thuyền trưởng khai báo tình hình sức khỏe 
thuyền viên trên tàu trong thời gian tối thiểu 14 ngày và việc thay đổi 
thuyền viên (nếu có) trong 14 ngày qua để cung cấp cho CDC hoặc cơ 
quan y tế địa phương để đánh giá nguy cơ và thực hiện các biện pháp 
phòng chống dịch theo quy định trước khi cho tàu vào cảng làm hàng, 
bảo đảm loại trừ các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng khi tàu 
vào cảng. 
Trước khi tàu biển vào cảng, tàu biển phải vào vị trí được chỉ định bởi 
Cảng vụ hàng hải để tiến hành các thủ tục kiểm dịch. Tàu biển chỉ được 
phép làm hàng sau khi thực hiện xong các thủ tục kiểm dịch và được sự 
đồng ý của CDC. 
CDC hoặc cơ quan y tế tiến hành kiểm tra, xét nghiệm thuyền viên và tổ 
chức đưa các thuyền viên bị nhiễm hoặc có nguy cơ nhiễm bệnh 
COVID-19 lên bờ, bảo đảm tàu biển an toàn khi cho tàu vào cảng làm 
hàng. 
Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Huong-dan-tam-thoi-ve-van-tai-
duong-thuy-noi-dia-hang-hai/444481.vgp 
 

10. Siết chặt kiểm soát đi lại: Đừng để hàng hóa bị 
chôn chân 
Giãn cách xã hội, quản lý chặt việc đi lại là cần thiết, nhưng điều đó 
không đồng nghĩa với việc dựng lên những hàng rào thủ tục để cản 
trở lưu thông hàng hóa. 
Hiện nay, có nhiều tranh cãi về khái niệm hàng hóa thiết yếu - nội dung 
từng được đề cập trong nhiều chương trình Báo chí toàn cảnh, khi tình 



trạng tắc nghẽn lưu thông hàng hóa giữa các địa phương ngày càng trở 
nên nghiêm trọng. 
Trừ hàng cấm, tất cả đều được lưu thông  
Theo phản ánh của tờ Nông nghiệp Việt Nam, tại cuộc họp trực tuyến về 
lưu thông hàng hóa diễn ra trong tuần này, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải Nguyễn Văn Thể đã chỉ đạo: "Từ nay tất cả hàng hóa đều là hàng 
hóa thiết yếu dù phục vụ sinh hoạt hay sản xuất cũng như nhau, chỉ trừ 
hàng cấm".  

 

Tài xế làm thủ tục tại chốt kiểm soát trong Bến xe Trung tâm TP Cần 
Thơ ngày 27/8. (Ảnh: TTXVN) 
Người dân rất vui mừng khi hàng hóa không bị hạn chế do các quy định 
về "thiết yếu". Tờ Lao động bình luận: "Dù muộn vẫn còn hơn không. 
Không thể có những "nút thắt cổ chai" cản trở sản xuất, lưu thông". 
Nhiều tờ báo cùng dẫn lời Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẳng định: 
"Mọi tuyến đường cần phải là luồng xanh, dù cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ hay 
đường thôn, xã không phân biệt". Thế nhưng thực tế không hẳn như 
vậy. 
Đừng để hàng hóa bị chôn chân 
Theo báo chí phản ánh, nhiều địa phương vẫn tìm cách dựng lên những 
hàng rào kiểm soát bằng các loại thủ tục, giấy tờ và cả những thao tác 
thừa, gây khó doanh nghiệp và người dân. 
Mới đây nhất, Cần Thơ là ví dụ trong việc làm khó. Hàng trăm xe tải, xe 
container… phải xếp hàng dài để chờ kiểm tra giấy tờ sau khi Cần Thơ 



ra văn bản yêu cầu các doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải phải 
đăng ký trước với Sở Công Rhương mới được chuyển hàng vào trung 
tâm thành phố, thông tin trên báo Giao thông. 
Dù phương tiện đã có giấy nhận diện mã QR Code, người trên xe có 
giấy xét nghiệm âm tính, nhưng những địa phương này vẫn không cho 
đi vào. Những hàng rào như vậy được dựng lên trên nhiều nẻo đường 
và xét nét từng mặt hàng khiến phương tiện vận chuyển bị ùn ứ, tắc 
nghẽn, kéo theo nhiều hệ lụy, báo Tiền phong nhận định. 

 

Xe tải, xe container xếp hàng chờ kiểm tra giấy tờ để vào thành phố Cần 
Thơ giao nhận hàng ngày 27/8. (Ảnh: TTXVN) 
Giãn cách xã hội và quản lý chặt việc đi lại, tiếp xúc của người dân để 
chặn đứng dịch bệnh lây lan là cần thiết. Tuy nhiên điều đó không đồng 
nghĩa với việc dựng lên những hàng rào thủ tục để cản trở lưu thông 
hàng hóa. 
Các hiệp hội cầu cứu Thủ tướng về giấy đi đường 
Trong tuần này, Các Hiệp hội ngành hàng gồm: Hiệp hội Chế biến và 
xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Hiệp hội Cao su Việt Nam, Hiệp hội Nhựa 
Việt Nam, Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam, Hiệp hội Gỗ Việt Nam, Hiệp 
hội Rau quả Việt Nam, Hiệp hội Điều Việt Nam và Hiệp hội Hồ tiêu Việt 
Nam đã gửi kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành sớm 
có hướng dẫn cụ thể về đầu mối liên hệ cấp phát giấy đi đường đối với 
các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu.  



Báo Tuổi trẻ thông tin, theo các Hiệp hội ngành hàng, các quy định về 
cấp giấy đi đường trong thời gian giãn cách nâng cao đã và đang gây 
khó khăn rất lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu, ảnh hưởng trực tiếp 
đến hoạt động sản xuất - xuất khẩu, gây đình trệ, tổn thất lớn về chi phí 
lưu kho bãi, hàng hóa để lâu sẽ bị giảm chất lượng, nguy cơ bồi thường 
do vi phạm hợp đồng về tiến độ giao hàng cho các khách hàng quốc tế... 
Nguồn: https://vtv.vn/kinh-te/siet-chat-kiem-soat-di-lai-dung-de-hang-
hoa-bi-chon-chan-20210829103955626.htm 
 

11. Kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, hoàn thuế giá trị 
gia tăng 
Nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai 
và thực hiện hoàn thuế VAT, Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị 
Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan thực hiện nghiêm các giải pháp 
nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong hoàn thuế VAT. 

 
Quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc kê khai và thực hiện hoàn thuế giá trị 

gia tăng 
Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 bùng 
phát, số tiền thuế GTGT được hoàn nhanh, nhiều doanh nghiệp có được 
dòng tiền, quay vòng vốn nhanh, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh 



doanh. Tuy nhiên, thời gian qua, lực lượng thanh tra ngành Tài chính đã 
phát hiện nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận hàng tỷ đồng tiền 
hoàn thuế GTGT.  
Một số thủ đoạn gian lận hoàn thuế mà doanh nghiệp thường lợi dụng 
như: Khai tăng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và giảm thuế GTGT 
đầu ra phải nộp; điều chỉnh thuế GTGT đầu vào và đầu ra không đúng 
quy định; xác định sai thuế suất đối với hàng hóa.  
Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có hành 
vi gian lận thuế thông qua việc chuyển giá, liên tục khai lỗ để không phải 
nộp thuế và đã bị cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện truy thu, truy hoàn 
cho ngân sách Nhà nước (NSNN) với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. 
Trước tình hình này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa chỉ đạo 
Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan tăng cường kiểm soát chặt chẽ 
việc kê khai và thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng.  
Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị các tổng cục thực hiện kiểm tra chặt chẽ hồ 
sơ kê khai hoàn thuế VAT đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách 
pháp luật. 
Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau hoàn 
thuế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý 
hoàn thuế, sớm áp dụng hóa đơn điện tử, dữ liệu lớn hóa đơn điện tử 
trên phạm vi toàn quốc để ngăn chặn tình trạng hoàn thuế khống, sử 
dụng hóa đơn giả,... gây thất thoát cho ngân sách nhà nước. 
Kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, chuyển cơ quan điều tra 
để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách hoàn 
thuế VAT để gian lận, lập hồ sơ khống, quay vòng, sử dụng hóa đơn 
giả,... nhằm thu hồi đầy đủ số tiền thất thoát vào ngân sách nhà nước. 
Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời với chính 
quyền địa phương và cơ quan chức năng để ngăn chặn các hành vi vi 
phạm pháp luật trong hoàn thuế VAT. 
Thời gian qua, để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm nêu trên, Tổng 
cục Thuế đã thực hiện nhiều giải pháp hữu hiệu như yêu cầu cục thuế 
các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện các công việc rà soát 
các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa có rủi ro cao như linh kiện điện 
tử, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, hàng nông lâm thủy hải sản... Việc thực 
hiện thanh tra, kiểm tra về hoàn thuế giá trị gia tăng đều thực hiện theo 
đúng trình tự, thủ tục quy định, đối chiếu hồ sơ thực tế, bản chất các 
giao dịch và so sánh với các quy định của pháp luật về thuế nhằm kịp 
thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm. 



Khi đã có kết luận thanh tra, kiểm tra sau hoàn, cục thuế các tỉnh, thành 
phố tăng cường tập trung đôn đốc thu hồi hoàn tiền thuế giá trị gia 
tăng và xử lý vi phạm về thuế theo quy định. Những trường hợp xác định 
có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế được thu thập, củng cố đầy đủ hồ 
sơ pháp lý để chuyển thông tin và các dấu hiệu vi phạm pháp luật sang 
cơ quan công an theo quy định và kiến nghị khởi tố. 
Nguồn: https://thuongtruong.com.vn/news/kiem-soat-chat-che-viec-ke-
khai-hoan-thue-gia-tri-gia-tang-63723.html 
 

12. Không để "tắc nghẽn" đầu vào nông nghiệp 
Tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn, đảm bảo nguồn 
cung vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp có ý nghĩa quan 
trọng hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân duy trì và ổn định sản xuất. 

Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao khiến người chăn nuôi gặp khó 
khăn. Ảnh: B.NGUYÊN 

Thời gian qua, không chỉ Bộ NN-PTNT mà các bộ, ngành liên quan đã 
đồng loạt vào cuộc trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo nguồn 
cung vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp. 



* Gỡ vướng về lưu thông 
Trước những khó khăn trong vận chuyển hàng hóa, trong đó có nông 
sản, vật tư nông nghiệp, Chính phủ đã chỉ đạo không kiểm tra xe có mã 
QR mà chỉ kiểm tra nơi đi, nơi đến tập kết hàng hóa để đảm bảo lưu 
thông hàng hóa, các tỉnh, thành cần thống nhất việc này, không để tình 
trạng có tỉnh thực hiện, tỉnh không. 

Theo đó, Bộ trưởng GT-VT Nguyễn Văn Thể đã ký văn bản đề nghị các 
cấp có thẩm quyền của các tỉnh, thành phố thống nhất phương thức, nội 
dung, đối tượng kiểm tra tại tất cả các chốt kiểm soát dịch từ cấp tỉnh 
đến cấp thôn. Các địa phương cần nghiên cứu, thực hiện ngay các nội 
dung văn bản đề cập, tránh tình trạng “tỉnh thì thông, thôn thì tắc”, ảnh 
hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quá trình tiêu thụ nông 
sản... 
Ngày 25-8, Bộ trưởng GT-VT Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp trực 
tuyến vơi sự tham gia của đại diện Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương và 
các địa phương về việc tháo gỡ khó khăn cho vận chuyển nông sản, 
hàng hóa trong bối cảnh thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch 
Covid-19. 
Nội dung làm việc thống nhất: tất cả hàng hóa đều được lưu thông, trừ 
hàng cấm. Tất cả các đường đều là “luồng xanh”. Bộ GT-VT yêu cầu rà 
soát văn bản địa phương không phát sinh và không trái với văn bản 
trung ương. Ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện thủ tục liên 
quan đến việc lưu thông hàng hóa. Xe đã cấp mã QR thực hiện tiền 
kiểm và hậu kiểm theo quy định. Không để ùn tắc giao thông ở bất cứ 
cung đường nào trên toàn quốc; nếu để ùn tắc, giám đốc sở GT-VT chịu 
trách nhiệm. Chấp nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 giữa các địa 
phương, test nhanh và test RT-PCR giá trị như nhau và có giá trị 72 giờ. 
Rà soát các quy định làm tăng chi phí cho người dân và doanh nghiệp 
để sửa đổi ngay. Ưu tiên số 1 về tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho đội 
ngũ lái xe để vận tải an toàn. Đối với xe ô tô khi đã có mã QR thì không 
cần cấp giấy đi đường. Không thiết lập các trạm trung chuyển hàng hóa, 
nơi nào đã lập thì phải bãi bỏ. Tất cả các địa phương giao sở TT-TT 

Lãnh đạo Bộ Công thương yêu cầu Cục Hóa chất rà soát cơ chế xuất 
khẩu, nhập khẩu và kiến nghị giải pháp quản lý xuất khẩu, nhập khẩu 
mặt hàng phân bón. Bên cạnh đó, Tổng cục Quản lý thị trường được 
giao tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh
chống các hành vi vi phạm pháp luật đối với hàng giả, hàng hóa xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhập lậu, nhất là các mặt hàng trọng điểm 
phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước. 



thường xuyên nắm bắt phản ánh dư luận về lưu thông, vận chuyển hàng 
hóa, phòng chống dịch... để phản ánh và kịp thời xử lý. 
* Kiểm soát giá vật tư nông nghiệp 
Đánh giá về vụ sản xuất hè thu năm 2021, ông Lê Thanh Tùng, Phó cục 
trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) cho biết, bình quân giá thành tạm 
tính vụ hè thu 2021 ở đồng bằng sông Cửu Long là trên 3,7 ngàn 
đồng/kg lúa, tăng hơn 143 ngàn đồng/tấn lúa so với cùng kỳ năm ngoái. 
Với chi phí tăng như trên, chi phí sản xuất lúa hè thu ở đồng bằng sông 
Cửu Long năm 2021 sẽ tăng thêm 1,2 ngàn tỷ đồng so với cùng kỳ. 
Trong tổng giá thành sản xuất lúa, chi phí lao động chiếm cao nhất với 
28%, tiếp đến là phân bón 22%, thuốc bảo vệ thực vật 16%, giống 9%, 
thu hoạch 11%, làm đất 8% và còn lại 6% là các chi phí khác. 
Theo phản ánh của nông dân, thực tế giá phân bón thời gian qua đã 
tăng khoảng 
50-70% tùy sản phẩm so với hồi đầu năm. Mức tăng này vượt quá sức 
chịu đựng của người nông dân. Như vậy, việc giảm chi phí đầu vào, 
nhất là giá vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi… là hỗ trợ 
thiết thực nhất với nông dân, doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực nông 
nghiệp hiện nay. 
Trước tình trạng giá phân bón tăng cao, ngày 23-8, Bộ trưởng Công 
thương Nguyễn Hồng Diên đã ký ban hành Chỉ thị khẩn số 10/CT-BCT 
về việc tăng cường quản lý xuất khẩu, nhập khẩu một số mặt hàng để 
hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước, trong đó có mặt 
hàng phân bón. 
Theo Bộ Công thương, mặt hàng phân bón trong nước có nhu cầu lớn 
nhưng lại được xuất khẩu nhiều, làm ảnh hưởng tới cán cân cung cầu 
và mặt bằng giá cả trong nước. Vì vậy, Bộ Công thương đề nghị Hiệp 
hội Phân bón Việt Nam, các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp 
khai thác, sản xuất và xuất khẩu phân bón ưu tiên nguồn hàng phục vụ 
thị trường nội địa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trong nước. 
Nguồn: http://baodongnai.com.vn/tieu-diem/202108/khong-de-tac-nghen-
dau-vao-nong-nghiep-3076015/index.htm 
 

13. Hướng dẫn đăng ký online nhận lương hưu qua 
tài khoản ngân hàng cá nhân 
Người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) có thể đăng ký 
thay đổi hình thức nhận chế độ BHXH từ tiền mặt sang tài khoản 
ngân hàng cá nhân. BHXH Việt Nam hướng dẫn người hưởng các 
chế độ BHXH, đặc biệt là chế độ hưu trí cách sử dụng dịch vụ công. 



Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa 
phương trên cả nước đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 
số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các 
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 
Mới đây, BHXH Việt Nam đã tiếp tục đưa ra giải pháp linh hoạt trong chi 
trả chế độ BHXH khi yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với 
ngành Bưu điện thực hiện chi trả gộp lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 
9 và 10 trong cùng một kỳ chi trả; đồng thời, khuyến khích người hưởng 
nhận các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân. 
Đây là giải pháp nhằm giúp người tham gia BHXH hạn chế tối đa việc đi 
lại, tập trung đông người hoặc giao tiếp với người khác, nhằm góp phần 
hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 
Hiện, BHXH Việt Nam đang cung cấp dịch vụ công “Thay đổi hình thức 
lĩnh hoặc thông tin người hưởng chế độ BHXH” trên ứng dụng “VssID - 
BHXH số” (ứng dụng VssID), Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và tích 
hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 
Theo đó, người hưởng các chế độ BHXH có thể đăng ký thay đổi hình 
thức nhận chế độ BHXH từ tiền mặt sang tài khoản ngân hàng cá 
nhân. BHXH Việt Nam hướng dẫn người hưởng các chế độ BHXH, đặc 
biệt là chế độ hưu trí cách sử dụng dịch vụ công nêu như sau: 
Cách 1: Đăng ký thay đổi hình thức nhận lương hưu qua tài khoản cá 
nhân trên ứng dụng VssID theo các bước sau: 
Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VssID. Tại màn hình “Quản lý cá 
nhân”, vào mục Dịch vụ công. 
Bước 2: Chọn mục “Thay đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người hưởng 
chế độ BHXH”. 
Bước 3: Nhập thông tin bắt buộc (có dấu sao đỏ), Tại mục “Hình thức 
nhận à chọn nhận qua tài khoản”. Nhập số tài khoản ngân hàng và tên 
Ngân hàng (ghi rõ tên chi nhánh ngân hàng) mà người hưởng muốn 
nhận à bấm Gửi. 
BHXH Việt Nam lưu ý, thông tin người đăng ký trên ứng dụng VssID 
phải trùng khớp với chủ tài khoản ngân hàng đã kê khai tại mục này (họ 
tên, ngày/tháng/năm sinh, số CMND/CCCD). 
Bước 4: BHXH Việt Nam sẽ gửi mã OTP về số điện thoại của người 
hưởng. 
Bước 5: Nhập mã OTP trên ứng dụng à bấm Xác nhận. 
Bước 6: BHXH Việt Nam sẽ gửi tin nhắn đến điện thoại người dùng, 
thông báo tài khoản cá nhận đã nộp hồ sơ thành công. Sau 1 ngày làm 



việc kể từ khi hệ thống tiếp nhận hồ sơ, kết quả xử lý dịch vụ công này 
sẽ được gửi về email đã đăng ký của người dùng. 
Cách 2: Đăng ký thay đổi hình thức nhận lương hưu qua tài khoản cá 
nhân trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam. 
Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa 
chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/, sau đó chọn đăng nhập tài 
khoản (Tên đăng nhập là mã số BHXH - là số sổ BHXH hoặc 10 số cuối 
trên thẻ bảo hiểm y tế của người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế). 

 
Bước 2: Chọn danh mục “Kê khai hồ sơ”. 

 
Bước 3: Tìm và chọn tên dịch vụ công “Người hưởng lĩnh chế độ BHXH 
bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, 
hoặc thay đổi thông tin cá nhân”, sau đó bấm vào hình ảnh tờ khai bên 
cạnh để kê khai thông tin. 



 
Bước 4: Kê khai vào các trường thông tin có sẵn, sau đó lựa chọn nhận 
qua tài khoản và điền thông tin về số tài khoản nhận chế độ, mã xác 
nhận rồi chọn “xác nhận”. 

 
Bước 5: Khi xác nhận đã điền đủ thông tin, hệ thống sẽ gửi mã xác thực 
(OTP) gồm 6 chữ số về số điện thoại đã đăng ký. Tiếp tục nhập mã số 
OTP và chọn “xác nhận” để hoàn tất thủ tục đăng ký. Nếu thành công, 
hệ thống sẽ thông báo thủ tục đã hoàn tất. 



 
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hệ thống dịch vụ 
công của BHXH Việt Nam sẽ giúp người tham gia không cần trực tiếp 
đến cơ quan BHXH hoặc bưu điện để đăng ký thay đổi hình thức nhận 
lương hưu, góp phần phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả. 
Nguồn: https://tapchitaichinh.vn/bao-hiem/huong-dan-dang-ky-online-
nhan-luong-huu-qua-tai-khoan-ngan-hang-ca-nhan-338088.html 
 

14. 2 bước khi muốn điều chỉnh thông tin giao dịch 
điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội 
Nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung thông tin vào hồ sơ của người 
tham gia, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa triển khai chức 
năng, điều chỉnh thông tin giao dịch điện tử cá nhân trên Cổng Dịch 
vụ công BHXH Việt Nam. 
Theo BHXH Việt Nam, các thông tin có thể thay đổi trên Cổng Dịch vụ 
công BHXH Việt Nam gồm: Họ tên, giới tính, ngày sinh, số 
CCCD/CMND/Hộ chiếu, điện thoại, email, địa chỉ liên hệ, ảnh chân dung, 
ảnh mặt trước - mặt sau CCCD/CMND/Hộ chiếu (ảnh giấy khai sinh đối 
với người được giám hộ). 
Khi thay đổi một trong các thông tin như: họ tên, giới tính, ngày sinh sẽ 
phát sinh đồng thời hồ sơ đăng ký, điều chỉnh thông tin giao dịch điện tử; 
hồ sơ giao dịch điện tử theo thủ tục 608a - Cấp lại sổ BHXH, thẻ bảo 
hiểm y tế (BHYT) do thay đổi thông tin nhân thân.  



Để thực hiện việc thay đổi thông tin, người tham gia làm theo các bước 
sau: 
Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam.Truy cập Cổng 
Dịch vụ công BHXH Việt Nam tại địa 
chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, chọn "Đăng nhập". 
Lưu ý, chọn đăng nhập bằng tài khoản cá nhân, nhập mã số BHXH, mật 
khẩu, mã kiểm tra rồi nhấn "Đăng nhập". 

 
Bước 2: Thay đổi thông tin 
Nhấn vào tên tài khoản (góc trên bên trái màn hình sau khi đăng nhập 
thành công), chọn "Thông tin tài khoản". 
Tại cửa sổ Thông tin tài khoản, chọn biểu tượng hình chiếc bút hoặc 
chiếc ghim tại các trường thông tin để thay đổi, bổ sung thông tin: 
Sau khi cập nhật các thông tin cần thay đổi hoặc bổ sung, nhập mã kiểm 
tra rồi nhấn "Ghi nhận". Nhập mã OTP gửi về số điện thoại đã đăng ký, 
nhấn "Xác nhận". 
Gửi hồ sơ thay đổi thông tin thành công, hệ thống hiển thị thông 
báo như hình dưới: 



Đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam để thay đổi thông tin 
cá nhân ẢNH: D.NGUYỄN  
Ngoài thay đổi trên, BHXH Việt Nam cho biết, đối với thay đổi địa chỉ liên 
hệ, hệ thống tự động phê duyệt. 
Đối với thay đổi địa chỉ email, hệ thống kiểm tra, nếu email chưa tồn tại 
trong hệ thống sẽ cho phép tự động cập nhật. 
Đối với thay đổi số điện thoại, hệ thống sẽ gửi mã OTP đến số điện thoại 
hiện tại và số điện thoại mới (thay đổi), nếu nhập đúng mã OTP, hệ 
thống sẽ tự động cập nhật thay đổi số điện thoại. 
Nguồn: https://baodantoc.vn/2-buoc-khi-muon-dieu-chinh-thong-tin-giao-
dich-dien-tu-voi-co-quan-bao-hiem-xa-hoi-1630209647488.htm 
 

15. Điều chỉnh những bất cập phát sinh cho phù hợp 
với thực tế 
Quá tải đơn hàng "đi chợ hộ", người dân phản ánh không được 
phản hồi đơn hàng, đơn vị kinh doanh tạm ngưng nhận đơn hàng 
mới... là những vấn đề diễn ra tại thị trường Tp. HCM trong những 
ngày gần đây. 
Trước thực trạng phát sinh những bất cập về combo "đi chợ hộ" tại Tp. 
Hồ Chí Minh, hay lưu thông vận tải hàng hóa tại Cần Thơ chưa từng có 
tiền lệ dẫn đến trục trặc cần điều chỉnh trong thời gian thực hiện giãn 
cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, các ngành, các địa phương đã 
có các hướng thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.  
*Điều chỉnh phương thức "đi chợ hộ"  



Hệ thống bán lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng cung ứng và 
phục vụ hàng hóa cho người dân trên địa bàn. Ảnh: TTXVN 

Thực trạng quá tải đơn hàng "đi chợ hộ", người dân phản ánh không 
được phản hồi đơn hàng, đơn vị kinh doanh tạm ngưng nhận đơn hàng 
mới để xử lý đơn hàng đã nhận... là những vấn đề diễn ra tại thị trường 
Tp. Hồ Chí Minh trong những ngày gần đây.  
Bên cạnh đó, dù lực lượng liên ngành tham gia "đi chợ hộ" đã và đang 
không ngừng nỗ lực hỗ trợ người dân, nhưng vẫn loay hoay tìm đầu ra 
cho đơn hàng "đi chợ hộ". 
Ghi nhận trên group nhận đơn hàng "đi chợ hộ" của Satrafood Tân 
Cảng, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, đại diện điểm bán này cùng 
đội ngũ nhân sự liên tục cập nhật thông tin và phản hồi cũng như hướng 
dẫn người dân quy trình đặt đơn hàng "đi chợ hộ" để được nhận hàng 
kịp thời.  
Tuy vậy, số lượng đơn hàng tăng qua từng ngày và vượt quá khả năng 
cung ứng của điểm bán nên buộc phải thông báo ưu tiên giải quyết theo 
trình tự đơn hàng của người dân và kêu gọi sự tiếp sức của chính quyền 
địa phương.  
Hệ thống siêu thị Aeon tại Tp. Hồ Chí Minh ghi nhận được số lượng đơn 
đặt hàng theo phương thức combo thực phẩm tăng gấp 3 - 4 lần so với 



những ngày đầu người dân thành phố thực hiện quy định về giãn cách 
xã hội "ai ở đâu ở yên đó".  
Dự kiến hệ thống bán lẻ này sẽ tiếp tục nhận được lượng đơn đặt hàng 
theo phương thức combo tăng trong thời gian tới khi người dân có nhu 
cầu mua sắm vì đã tiêu dùng với nhiều hàng hóa thiết yếu dự phòng 
trước đó.  
Liên quan đến vấn đề giá cả combo "đi chợ hộ", anh Văn Sơn, cư ngụ 
tại thành phố Thủ Đức cho rằng, đối với nhiều hộ dân trước giờ vẫn đi 
chợ truyền thống nên cảm thấy giá combo "đi chợ hộ" có vẻ cao hơn, 
nhưng đây là hàng hóa được cung ứng từ hệ thống hệ thống siêu thị, 
cửa hàng tiện lợi... đảm bảo chất lượng và có truy xuất nguồn gốc xuất 
xứ sản phẩm rõ ràng.  
Các combo "đi chợ hộ" này cũng do nhà bán lẻ, đơn vị kinh doanh thiết 
kế với giá cả được niêm yết rõ ràng nên thiết nghĩ người dân có thể yên 
tâm.  
Trước diễn biến thực tế của thị trường, Sở Công Thương Tp. Hồ Chí 
Minh đã đề nghị nhà bán lẻ, đơn vị kinh doanh trên địa bàn nghiên cứu, 
thiết kế, cũng như tăng thêm số lượng combo "đi chợ hộ".  
Combo "đi chợ hộ" cần đảm bảo vừa đáp ứng đa dạng chủng loại hàng 
hóa tiêu dùng thiết yếu, vừa phù hợp với mức thu nhập của nhiều thành 
phần trong xã hội để người dân dễ dàng lựa chọn. 
Điển hình, nhà bán lẻ, đơn vị kinh doanh tổ chức đa dạng hơn những 
combo ở nhóm ngành thực phẩm có mức giá dao động từ 100.000 - 
500.000 đồng/combo. Riêng mỗi hệ thống có nguồn hàng và nhà cung 
cấp riêng nên mong muốn thống nhất giá cho các combo "đi chợ hộ" trên 
toàn thành phố là điều khó thực hiện. 
Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, tại Tp. Hồ Chí 
Minh, trong ngày 27/8, nhu cầu đặt mua hàng hóa của người dân tại các 
quận, huyện trên địa bàn thành phố bắt đầu tăng trở lại do lượng hàng 
dự trữ trong dân đã giảm hoặc hết. Số lượng đơn đặt hàng của một số 
phường, xã đã tăng gấp đôi so với 3 ngày đầu siết chặt giãn cách xã 
hội.  
Dưới sự kết nối của Tổ công tác đặc biệt Bộ Công Thương, Sở Công 
Thương Tp. Hồ Chí Minh và các kênh phân phối, nguồn hàng hóa tại 
các hệ thống siêu thị đã được chuẩn bị từ trước nên vẫn bảo đảm cung 
ứng đủ hàng.  
*Bãi bỏ văn bản gây khó cho lưu thông hàng hóa  



Theo quy định trước khi bị bãi bỏ, từ ngày 23/8, tất cả các phương tiện 
vào TP Cần Thơ giao nhận hàng hóa đều phải "đăng ký trước" và "sang 

xe, đổi tài xế" tại các bãi tập kết. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN 
Trong mấy ngày qua, dư luận rất quan tâm đến đến tình trạng ùn ứ các 
phương tiện vận tải tại Cần Thơ do UBND thành phố Cần Thơ ban hành 
công văn quy định tất cả phương tiện vận chuyển hàng hóa tiêu dùng, 
xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh 
doanh... từ các tỉnh, thành khác đến Cần Thơ để giao nhận hàng hóa 
đều phải đăng ký trước, thời gian thực hiện từ ngày 23/8.  
Nếu không đăng ký trước thì lực lượng làm nhiệm vụ sẽ không cho 
phương tiện vào địa bàn thành phố. 
Quy định này dẫn đến hiện tượng hàng trăm xe tải, xe container đã bị ùn 
ứ tại điểm tập kết trung chuyển hàng hóa nằm trong Bến xe Trung tâm 
thành phố Cần Thơ (phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng).  
Do lượng xe trong bãi quá đông, tình trạng ùn tắc đã kéo dài ra cả trên 
Quốc lộ 1A. Thậm chí, nhiều xe chở hàng hóa đặc thù như khí hóa lỏng 
là mặt hàng thiết yếu cũng ùn tắc nặng ở cửa ngõ vào Cần Thơ. 
Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể 
yêu cầu dừng ngay việc này. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, 
Cần Thơ cũng như các địa phương khác phát sinh thủ tục tăng chi phí, 
làm khó cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cho lưu thông hàng hóa là 
không được.  



Địa phương nào "đẻ" ra quy định trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ, gây khó khăn trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa thì phải chịu 
trách nhiệm.  
Tuy nhiên, UBND thành phố Cần Thơ cho rằng việc quy định phải "đăng 
ký trước" đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh, thành 
vào thành phố Cần Thơ mà địa phương này đang thực hiện không phải 
là thủ tục xin phép, thủ tục hành chính hay "giấy phép con", đồng thời 
kiến nghị Thủ tướng tiếp tục cho thực hiện quy định này.  
Điều này đồng nghĩa với việc phương tiện vận chuyển hàng hoá vào 
thành phố Cần Thơ phải "đăng ký trước" với Sở Công Thương, Ban 
Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp hoặc Sở Giao thông Vận tải.  
Trước thực trạng hàng trăm xe tải, xe container bị ách tắc, ùn ứ ở các 
cửa ngõ vào thành phố Cần Thơ, dẫn đến nguy cơ gián đoạn chuỗi cung 
ứng hàng hóa, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của danh nghiệp, 
ngày 27/8, Văn phòng Thành uỷ Cần Thơ có thông báo kết luận của ông 
Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, 
chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ nêu rõ: "Đề nghị UBND thành 
phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ tại Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 về việc tăng cường 
các biện pháp, phòng chống dịch COVID-19; bảo đảm hoạt động vận tải, 
lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt mọi lúc, mọi nơi; đồng thời tuân 
thủ các quy định về an toàn phòng, chống dịch".  
Đến ngày hôm nay 28/8, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND 
thành phố Cần Thơ đã ký công văn bãi bỏ quy định phải "đăng ký trước" 
trong quản lý lưu thông hàng hóa gây bức xúc cho doanh nghiệp và giới 
tài xế những ngày qua./. 
Nguồn: https://bnews.vn/dieu-chinh-nhung-bat-cap-phat-sinh-cho-phu-
hop-voi-thuc-te/209814.html 
 

16. Thủ tướng đã yêu cầu bỏ ‘giấy phép con’, nhiều 
tỉnh vẫn làm khó doanh nghiệp 
Trong khi Cần Thơ hôm qua đã điều chỉnh lại các quy định kiểm 
soát lưu thông, thì Gia Lai và Cà Mau vẫn duy trì các quy định cản 
trở việc lưu thông hàng hoá. 
Ngày 29.8, Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) cho biết, đã tiếp nhận thông 
tin về việc doanh nghiệp vận tải muốn vận chuyển hàng hóa vào tỉnh Cà 
Mau phải xét nghiệm nhanh và sau khi giao hàng xong lại phải tiếp tục 
xét nghiệm (mặc dù giấy xét nghiệm vẫn còn hiệu lực trong 72 giờ).  



Quy định này khiến nhiều tài xế không muốn vận chuyển hàng hóa đi Cà 
Mau.  

 
Cần Thơ đã bỏ các quy định cản trở lưu thông, song Gia Lai, Cà Mau 
vẫn duy trì các quy định gây khó cho phương tiện lưu thông vào tỉnh 

ẢNH ĐÌNH TUYỂN 
Để thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng hóa được lưu thông kịp thời, 
thông suốt mọi lúc, mọi nơi trong thời gian tăng cường các giải pháp 
phòng, chống dịch Covid-19, Tổng cục Đường bộ đề nghị UBND tỉnh Cà 
Mau chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tại các chốt kiểm soát dịch 
bệnh Covid-19 thực hiện nghiêm các Công điện số 1102/CĐ-TTg 
của Thủ tướng chính phủ và Công điện số 12/CĐ-BGTVT của Bộ trưởng 
GTVT.  
Theo đó, Chính phủ và Bộ GTVT đề nghị các tỉnh, thành rà soát, bãi bỏ 
các văn bản do địa phương đã ban hành còn có nội dung chưa thống 
nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tháo gỡ khó khăn cho các 
đơn vị vận tải, vừa đảm bảo tính thống nhất với các chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT. 
Trước đó, theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đường bộ 3 (Tổng cục 
Đường bộ), chốt cầu 110 Km 1667+630 đường Hồ Chí Minh thuộc địa 
bàn tỉnh Gia Lai quy định: với những địa phương không áp dụng Chỉ thị 
16 thì xe "luồng xanh" và lái xe có đủ điều kiện theo quy định lưu thông 
bình thường. Các xe và lái xe từ những địa phương đang áp dụng Chỉ 
thị 16 phải có giấy phép, đồng thời phải đổi lái xe, sử dụng lái xe của Gia 
Lai hoặc sang hàng thì mới cho chạy vào tỉnh. 



Cụ thể, ngày 27.8, xe mang biển số 51D-627.06 và trường hợp xe mang 
biển số 51C-279.62 đã có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và giấy bảo lãnh 
của Công ty Đông Hưng (Gia Lai) để giao hàng, nhưng các chốt kiểm 
soát không cho vào. 
Chiều qua, 28.8, Tổng cục Đường bộ cũng đã có văn bản đề nghị UBND 
tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm Công điện số 1102/CĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 12/CĐ-BGTVT của Bộ 
trưởng GTVT. 
Trước đó, Bộ GTVT đã nêu đích danh 8 địa phương đưa ra các quy định 
khác nhau, gây ách tắc trong kiểm soát, lưu thông hàng hoá, gồm: Cần 
Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, 
Hải Dương, Bạc Liêu. 
Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/thu-tuong-da-yeu-cau-bo-giay-phep-
con-nhieu-tinh-van-lam-kho-doanh-nghiep-1441611.html 
 
17. Công an Hà Nội nghiên cứu quy định mới về cấp 
và sử dụng giấy đi đường 
Ngoài việc siết chặt kiểm tra người và phương tiện kể cả xe công 
vụ, xe cứu thương... ra - vào Thủ đô, UBND TP Hà Nội còn giao 
Công an thành phố nghiên cứu, quy định rõ đối với từng loại hình 
(doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị) được cấp giấy đi đường… 
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 2801/UBND-NC về 
việc triển khai các nhiệm vụ tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 
trên địa bàn thành phố. 
Trong đó, UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp Bộ 
Tư lệnh Thủ đô và các lực lượng địa phương siết chặt kiểm soát tại 23 
chốt vào Thủ đô, kể cả xe công vụ, xe cứu thương..., phát hiện và xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm và lợi dụng xe ưu tiên để đưa người 
vào thành phố không đúng quy định. 
Đối với các doanh nghiệp không thuộc nhóm sản xuất, kinh doanh 
mặt hàng thiết yếu, Hà Nội yêu cầu kiểm tra việc cấp giấy đi đường 
và phê duyệt phương án sản xuất, kinh doanh trong điều kiện 
phòng, chống dịch; kiên quyết xử lý và cho tạm dừng hoạt động 
những đơn vị không chấp hành nghiêm quy định. 
UBND thành phố cũng giao Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp 
với cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát việc đi lại của người 
dân theo đúng quy định về giãn cách xã hội, kiểm soát chặt chẽ việc cấp 
và sử dụng giấy đi đường. 



Trong đó, Công an thành phố nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố 
Hà Nội quy định rõ đối với từng loại hình trên nguyên tắc thực hiện theo 
đúng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Siết chặt kiểm soát tại 23 chốt vào Thủ đô, kể cả xe công vụ, xe cứu 
thương - Ảnh sưu tầm 

Từ đó, Công an thành phố nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố có 
các quy định, phương án cụ thể và chủ trì tổ chức triển khai thực hiện 
nhằm bảo đảm việc chấp hành nghiêm giãn cách xã hội của tổ chức, cá 
nhân; kiểm soát hiệu quả việc di chuyển của người dân (khung giờ, đối 
tượng được di chuyển...); hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xác định các 
dấu hiệu nhận diện đối với cán bộ, công chức, người lao động của cơ 
quan, đơn vị, tổ chức khi tham gia lưu thông. 
Qua đó, Công an thành phố Hà Nội thường xuyên có đánh giá, phân 
tích, tổng hợp, báo cáo và đề xuất các giải pháp xử lý đối với các trường 
hợp ra ngoài không có lý do chính đáng; các đơn vị, tổ chức cấp giấy 
phép đi đường không đúng quy định; tăng cường kiểm tra, siết chặt công 
tác quản lý và cấp phép cho các phương tiện giao thông được phép lưu 
thông (kể cả xe chuyên dụng), để phục vụ phòng, chống dịch. 
Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng giao Công an thành phố chỉ đạo 
Công an các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn tổ chức ký 
cam kết đến từng gia đình không ra ngoài đường khi không có lý do 
chính đáng...; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các quận, 
huyện, thị xã tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, 



trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong giai đoạn giãn cách xã 
hội và dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ 
trong mọi tình huống. 
Thành phố cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã chủ động tăng 
cường kiểm tra, xử lý nghiêm, chấn chỉnh việc cấp giấy phép đi đường 
của các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức; các phương tiện lưu thông, kể cả 
xe cứu thương, xe công vụ, xe container... được cấp phép "luồng xanh", 
không để lợi dụng, vi phạm quy định phòng, chống dịch. 
Thống kê của Công an thành phố Hà Nội: Từ 11 giờ ngày 28/8 đến 
11 giờ ngày 29/8, lực lượng thực thi nhiệm vụ tại 23 chốt cửa ngõ 
ra, vào Thủ đô đã kiểm soát 10.965 lượt phương tiện (trong đó có 
29 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 10.594 lượt người qua 
chốt. Theo đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu 2.116 lượt phương 
tiện quay đầu (1.384 lượt phương tiện không cho vào thành phố, 
732 lượt phương tiện không cho ra ngoài thành phố). 
Nguồn: https://vneconomy.vn/cong-an-ha-noi-nghien-cuu-quy-dinh-moi-
ve-cap-va-su-dung-giay-di-duong.htm 
 

18. Lực đẩy cho phát triển thương mại điện tử 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra những lực đẩy rất 
lớn để thị trường thương mại điện tử phát triển. Nắm bắt xu hướng 
này, tỉnh Ninh Thuận tập trung hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp trên 
địa bàn tiếp cận và tham gia thương mại điện tử để mở rộng thị 
trường kinh doanh. 
Đưa sản phẩm lên sàn 
Trong mùa vụ năm nay, nho xanh là sản phẩm nông nghiệp đầu tiên của 
tỉnh Ninh Thuận chính thức được đưa lên bán trên sàn thương mại điện 
tử thông qua Chương trình “Gian hàng Việt trực tuyến Quốc gia” do Cục 
Thương mai điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp sàn 
thương mại điện tử Sendo triển khai. 
Ông Nguyễn Đình Quang, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản 
xuất và Thương mại nông sản Thái Thuận - Ninh Thuận (xã Nhơn Sơn, 
huyện Ninh Sơn) cho biết, từ ngày 9/7, sản phẩm nho xanh của công ty 
chính thức được mở bán ở vị trí ưu tiên trên sàn thương mại điện tử 
Sendo.vn. Sản phẩm nho xanh đạt chứng nhận 4 sao OCOP cấp tỉnh, 
được dán tem truy xuất nguồn gốc, bảo đảm minh bạch thông tin về 
canh tác, thu hái, bảo quản và vận chuyển. 
Trong ngày đầu tiên lên sàn, công ty đã tiêu thụ được 3 tấn nho xanh trị 
giá 174 triệu đồng. Thông qua sàn thương mại điện tử, nhiều người tiêu 



dùng biết được đầy đủ thông tin về sản phẩm nho xanh của công ty nên 
đã gọi điện và đặt hàng. 

 Chị Trần Gia Minh Châu, Chủ cơ sở kinh doanh Xứ Phan (phường Đô 
Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm), bán hàng online thông qua 

website thương mại điện tử của cơ sở và mạng xã hội. 
Ông Nguyễn Đình Quang chia sẻ thêm, công ty hiện đang liên kết sản 
xuất theo chuỗi giá trị với 4 hợp tác xã, 2 tổ hợp tác trồng nho xanh với 
tổng diện tích hơn 40 ha. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến 
phức tạp, được ngành công thương hỗ trợ đưa sản phẩm nho xanh lên 
sàn giao dịch thương mại điện tử giúp cho việc tiêu thụ sản phẩm được 
thuận lợi hơn, góp phần duy trì sản xuất cho người nông dân và giữ 
được giá trị hàng nông sản. 
Cùng với nho tươi, công ty đang đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ 
quả nho, táo để tiếp tục đưa lên các sàn giao dịch thương mại điện tử 
trong thời gian tới. 
Trước tình hình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp khiến 
khách hàng ngại đến các cửa hàng để mua trực tiếp hoặc tập trung ở 
chỗ đông người như chợ, siêu thị. Nắm được tâm lý đó, nhiều cơ sở 
kinh doanh trên địa bàn Ninh Thuận đẩy mạnh bán hàng online trên các 
ứng dụng nền tảng mạng xã hội và các website thương mại điện tử. 



Chị Trần Gia Minh Châu, Chủ cơ sở kinh doanh Xứ Phan (phường Đô 
Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) cho biết, sản phẩm chủ lực 
của cơ sở gồm nho, rượu nho, nước mắm các loại hải sản tươi và chế 
biến khô đều được đăng tải hình ảnh chi tiết, niêm yết giá rõ ràng trên 
mạng xã hội Facebook, Zalo, website của cơ sở. Khi có nhu cầu, khách 
hàng có thể liên hệ qua số điện thoại để được tư vấn, đặt hàng, hàng 
hóa sẽ được gửi đến tận nhà rất tiện lợi và đảm bảo an toàn. 
Tính từ đầu đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 đến nay, thông qua nền tảng 
bán hàng online giúp cơ sở đi các đơn hàng với sản lượng bình quân 
mỗi tháng khoảng 3 tấn hải sản các loại, tăng gấp đôi so với cách bán 
hàng truyền thống. Bán hàng trên “chợ mạng” giúp cơ sở mở rộng kênh 
bán hàng với nhiều đối tượng khách hàng tiềm năng ở các địa phương 
trong cả nước. 
Theo ông Trần Quốc Sanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh 
Thuận, ngành công thương đã và đang thực hiện các chuỗi hoạt động 
xúc tiến thương mại, đẩy mạnh kết nối sản phẩm OCOP (Chương trình 
Mỗi xã một sản phẩm), sản phẩm tiêu biểu của tỉnh trên nền tảng số, 
ứng dụng thương mại điện tử. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 
trong tỉnh và đơn vị phân phối hàng hóa có cơ hội trao đổi, tìm hiểu về 
việc phát triển kinh doanh trên môi trường số. 
Theo đánh giá, thương mại điện tử ngày càng được nhiều doanh nghiệp, 
người dân lựa chọn nhờ ưu thế tiết kiệm thời gian và chi phí giao dịch, 
chi phí sản xuất, tiếp thị, tìm kiếm đối tác, nâng cao năng lực cạnh tranh. 
Nhiều cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn đang đẩy mạnh xúc tiến thương 
mại và bán các sản phẩm như: nho, táo, nước mắm, hải sản khô, măng 
tây xanh, trà măng tây, hành tím, mật nho, mắm nem, yến sào, tỏi, mủ 
trôm, mứt rong sụn…trên các sàn thương mại điện tử như: Sendo, 
Lazada, Tiki, Shopee, Postmart và trên nền tảng mạng xã hội. 
Cơ hội do thương mại điện tử mang lại rất lớn, song mức độ ứng dụng 
các nền tảng thương mại điện tử để giao dịch mua bán hàng hóa của 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người tiêu dùng ở Ninh Thuận còn 
thấp. Theo báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2021 của 
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), Ninh Thuận xếp hạng 
42/56 tỉnh, thành tham gia khảo sát với 5,26 điểm (điểm trung bình chỉ số 
thương mại điện tử Việt Nam 2021 của các địa phương là 8,5 điểm). 
Qua phân tích của ngành chức năng, một trong những khó khăn, vướng 
mắc khi triển khai thương mại điện tử của Ninh Thuận. Đó là, hàng hóa 
chưa đa dạng, sản phẩm chủ yếu là hàng nông sản sản xuất theo mùa 
vụ, sản lượng và chất lượng chưa đồng đều. 



Thêm vào đó, để đưa được nông sản lên sàn thương mại điện tử thì các 
cơ sở, đơn vị cần đảm bảo năng lực kho bãi, hệ thống bảo quản lạnh, 
đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng tới khách 
hàng… theo yêu cầu của các đơn vị phân phối. 
Trong khi đó, các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh đa phần là 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, khả năng cung 
ứng sản phẩm số lượng lớn cho các đơn vị phân phối để tiêu thụ trong 
toàn hệ thống các siêu thị, cửa hàng tiện lợi còn hạn chế. 
Hơn nữa, việc đầu tư mua sắm, trang bị và ứng dụng công nghệ thông 
tin của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh chủ yếu vẫn tập 
trung vào việc đầu tư hạ tầng phần cứng so với các hạng mục khác như 
đào tạo nhân sự, công nghệ thông tin, quy trình bán hàng, marketing, 
chăm sóc khách hàng… cũng còn hạn chế, cần sớm được khắc phục. 
Phát triển quy mô thị trường  

 Bán hàng online là phương thức được nhiều cơ sở, doanh nghiệp áp dụng. 

Để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, UBND tỉnh Ninh Thuận đã 
ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh giai đoạn 2021 - 
2025. Theo đó, Ninh Thuận đặt mục tiêu đến năm 2025 phát triển quy 
mô thị trường thương mại điện tử với khoảng 55% dân số của tỉnh tham 
gia mua sắm trực tuyến thông qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã 
hội. 



Doanh số thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với khách hàng bao 
gồm cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trực tuyến tăng 25%/năm, chiếm 
10% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 
của tỉnh. 
Ngoài ra, Ninh Thuận phấn đấu thanh toán không dùng tiền mặt trong 
thương mại điện tử đạt 50%; khoảng 50% các giao dịch mua hàng trên 
website, ứng dụng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử; từ 40 - 50% 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã, các hộ kinh doanh cá thể có 
hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử như  các mạng 
xã hội có chức năng sàn giao dịch thương mại điện tử; 100% các siêu 
thị, trung tâm thương mại cho phép người tiêu dùng thanh toán không 
dùng tiền mặt. 
Theo ông Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, để đạt 
mục tiêu đề ra, Ninh Thuận sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp 
hỗ trợ thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh 
nghiệp và cộng đồng để tăng hiệu quả kinh doanh, góp phần hiện đại 
hóa hệ thống phân phối, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị 
trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của tỉnh thông qua ứng dụng thương 
mại điện tử. 
Cụ thể, tỉnh sẽ dành trên 6,6 tỷ đồng triển khai các hoạt động chính, bao 
gồm: tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về thương mại điện tử; 
đào tạo, tập huấn về thương mại điện tử cho doanh nghiệp, hợp tác xã, 
cơ sở sản xuất kinh doanh về bán hàng trực tuyến; tăng cường quản lý 
nhà nước và giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm trong hoạt động 
thương mại điện tử trên môi trường số. 
Cùng đó, xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận để 
quảng bá hình ảnh sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp, cơ sở 
kinh doanh trên địa bàn. Kết hợp tổ chức chuỗi cung ứng thương mại 
điện tử cho các mặt hàng nông, thủy sản; xây dựng mối liên kết giữa các 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh với doanh nghiệp logistics để tối ưu 
hóa chi phí và thời gian phân phối hàng hóa. 
Đồng thời, Ninh Thuận tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa triển 
khai ứng dụng thương mại điện tử để kinh doanh trực tuyến trên các sàn 
giao dịch điện tử, mạng xã hội, kết nối doanh nghiệp thương mại điện tử 
trong tỉnh và nước ngoài. 
Cùng đó, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp công nghệ để truy 
xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm; giới thiệu sản phẩm đặc trưng 
của tỉnh tham gia ngày hội triển lãm trực tuyến trên sàn thương mại điện 
tử uy tín. 



Để phát huy tốt vai trò của thương mại điện tử, bên cạnh sự đầu tư, hỗ 
trợ của Nhà nước, các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chú trọng 
đẩy mạnh phát triển sản phẩm hàng hóa theo hướng nâng cao năng 
suất và chất lượng để tạo dựng uy tín và khẳng định được thương hiệu 
trên sàn. 
Đồng thời, áp dụng hệ thống quản lý sản xuất thông minh, dịch vụ thông 
minh vào doanh nghiệp tạo động lực thúc đẩy phát triển thương mại điện 
tử trong giai đoạn tới. 
Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/luc-day-cho-phat-trien-thuong-mai-
dien-tu-20210829140502768.htm 

 


