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1. Thêm nhiều thay đổi gỡ khó về thủ tục cho doanh 
nghiệp nông nghiệp 
Thủ tục thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm sẽ được gia hạn 
thêm 3 tháng. 

Một số thủ tục hành chính trong nông nghiệp được áp dụng trực tuyến 
thay cho trực tiếp. Ảnh minh họa: TTXVN 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi các Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố, Ban Quản lý An 
toàn thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bắc Ninh; Tổng cục Thủy 
sản; các Cục: Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y, Bảo vệ thực vật, Quản lý 
chất lượng và Kinh tế hợp tác; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 
nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và 
phát triển nông thôn về việc thay đổi phương thực thực hiện một số thủ 
tục hành chính trong bối cảnh giãn cách xã hội do dịch COVID-19.  
Tình hình dịch COVID-19 đã, đang và tiếp tục diễn biến phức tạp, khó 
lường trong phạm vi cả nước, ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động chung 
của toàn xã hội cũng như hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính có 
yêu cầu phải thực hiện trực tiếp tại hiện trường.  



Để tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và tiếp tục thúc đẩy 
hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông lâm thủy sản trong tình hình 
phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tạm thời áp dụng thẩm định, đánh giá trực tuyến thay thế cho việc thẩm 
định, đánh giá trực tiếp tại hiện trường một số thủ tục. 
Về thủ tục xác nhận cam kết hoặc chứng nhận sản phẩm thủy sản xuất 
khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu theo quy định tại 
Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT quy định, nộp báo cáo, nhật ký khai 
thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản 
khai thác; xác nhận nguyên liệu; chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai 
thác. Đồng thời, đánh giá chỉ định, giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực 
phẩm theo quy định tại Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-
BNNPTNT quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, Cục Quản lý chất lượng 
nông lâm sản và thủy sản và các đơn vị trực thuộc tạm thời thực hiện 
tiếp nhận hồ sơ điện tử, thực hiện đánh giá trực tuyến thay cho hình 
thức trực tiếp.  
Đối tượng và thời gian áp dụng là các phòng kiểm nghiệm, doanh nghiệp 
chế biến thủy sản tại các tỉnh, thành phố đang trong thời gian có thực 
hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, có đủ nguồn lực kỹ thuật như: 
máy tính, đường truyền internet, ứng dụng phần mềm… phục vụ cho 
hoạt động đánh giá và chấp thuận thực hiện đánh giá trực tuyến. Các 
doanh nghiệp, phòng kiểm nghiệm có trách nhiệm nộp phí theo quy định 
hiện hành và hoàn trả các hồ sơ, tài liệu bản gốc cho cơ quan quản lý để 
lưu trữ theo quy định.  
Đối với thủ tục thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định 
tại Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT quy định việc thẩm định, chứng 
nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn 
bản số 4573/BNN-VP báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất một trong 
các giải pháp hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch 
COVID-19. Theo đó, cho phép gia hạn các giấy chứng nhận đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y… thêm 3 tháng đối với các cơ sở sản 
xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đã hết hạn hoặc sắp hết 
hạn.  
Hiện nay, do áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg, cơ quan chức năng chưa thể tổ 
chức thẩm định, cấp, gia hạn giấy chứng nhận theo quy định nên sẽ có 
nhiều cơ sở ngưng hoạt động trong thời gian tới. Để kịp thời tháo gỡ khó 



khăn, duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông 
lâm thủy sản cho các doanh nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh, thành phố, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, 
Đà Nẵng, Bắc Ninh, các tổng cục, cục trực thuộc Bộ tiếp nhận hồ sơ; 
thẩm định, chứng nhận điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản bằng hình 
thức trực tuyến thay thế cho việc thực hiện trực tiếp.  
Cụ thể, thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục, phương pháp thẩm 
định, chứng nhận và lưu trữ hồ sơ đầy đủ. Đối tượng và thời gian áp 
dụng là các cơ sở, doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện các biện 
pháp cấp bách phòng chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg, đồng thời có 
đủ nguồn lực kỹ thuật phục vụ cho hoạt động thẩm định và chấp thuận 
thực hiện đánh giá trực tuyến.  
Các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy 
sản có trách nhiệm nộp phí theo quy định hiện hành và hoàn trả các hồ 
sơ, tài liệu bản gốc cho cơ quan quản lý để lưu trữ theo quy định. Trong 
quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp kịp thời báo cáo về Cục Quản lý chất lượng 
nông lâm sản và thủy sản để được hướng dẫn giải quyết/. 
Nguồn: https://bnews.vn/thao-go-thu-tuc-hanh-chinh-cho-doanh-nghiep-
nong-nghiep-khi-thuc-hien-gian-cach-xa-hoi/209999.html 
 

2. Bộ Tài chính tiếp tục cải cách quy định liên quan 
đến hoạt động kinh doanh 
Lãnh đạo Bộ Tài chính đã phân công nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu 
các đơn vị thuộc Bộ triển khai các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải 
cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thu hút đầu tư 
nước ngoài, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia. 
Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ trong công tác phòng, chống, kiểm soát tốt đại dịch COVID-
19, Bộ Tài chính đã tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân, 
doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, 
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phục hồi kinh tế - 
xã hội. 
Trong năm 2021, bên cạnh việc tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, Bộ Tài 
chính cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh phục hồi kinh tế, đồng thời thực 
hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, kế 



hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2015 tạo tiền đề và khích 
lệ mạnh mẽ cho các năm tiếp theo. 
Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về môi trường kinh 
doanh, thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia, trên cơ sở những kết quả khách quan và khuyến nghị được đánh 
giá tại Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Diễn đàn Kinh tế 
thế giới và Báo cáo Đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 
2020, Bộ Tài chính đã có Thông báo số 589/TB-BTC ngày 23/8/2021 về 
việc phân công nhiệm vụ triển khai các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải 
cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thu hút đầu tư nước 
ngoài, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia. 

 
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet 

Theo đó, Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán 
đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục 
tiêu, chỉ tiêu cụ thể đã đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2021 
của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 
năm 2021 và Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 4/1/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 
02/NQ-CP. 
Các cơ quan, đơn vị của Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ nội dung Báo cáo 
năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Diễn đàn Kinh tế thế giới và Báo 



cáo Đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020 và triển khai 
các nhóm giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số có liên quan được phân 
công. Đồng thời, tiếp tục chú trọng các nhiệm vụ hỗ trợ người dân và 
doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu 
cực của dịch bệnh COVID-19. 
Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị 
thực hiện giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách quy định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài, cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các đơn vị tổ chức 
thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao và báo cáo Bộ Tài chính kết quả 
triển khai định kỳ. Văn phòng bộ là đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp 
báo cáo Bộ Tài chính. 
Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 586/TB-BTC về việc 
triển khai các nhiệm vụ về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 tại Nghị quyết số 75/NQ-CP 
ngày 14/7/2021 của Chính phủ. 
Trong đó, Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục 
thực hiện rà soát, kiến nghị phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy 
định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực 
quản lý, đảm bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa được giao tại 
Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ. 
Đồng thời, các đơn vị xây dựng, trình Bộ ban hành hoặc báo cáo Bộ 
trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực 
thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc 
bãi bỏ) các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi 
chức năng quản lý ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua. 
Nguồn: https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/bo-tai-chinh-tiep-
tuc-cai-cach-quy-dinh-lien-quan-den-hoat-dong-kinh-doanh-338165.html 
 

3. Chuyển đổi số với xây dựng đô thị thông minh: 
Cơ hội và thách thức 
THEO LIE ̂N HỢP QUỐC ĐTTM là mọ ̂t đo ̂ thị sáng tạo, triển khai 
công nghệ tho ̂ng tin và truyền tho ̂ng và các phưo ̛ng tiẹ ̂n khác để 
nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả của các hoạt động và 
dịch vụ đô thị, cũng như khả năng cạnh tranh, đồng thời giải quyết 
được nhu cầu của các thế hẹ ̂ hiện tại và tưo ̛ng lai về các khía cạnh 
xã hội, kinh tế và môi trường. Phát triển ĐTTM đu ̛ợc dựa trên các 
sáng tạo đổi mới kỹ thuật số, do các doanh nghiẹ ̂p cung cấp dịch 



vụ tho ̂ng minh phát triển, để cải thiẹ ̂n chất lu ̛ợng cuộc sống của 
công dân.  
Từ khái niệm đô thị tho ̂ng minh của Liên Hợp Quốc có thể thấy: ĐTTM 
nằm ở vùng giao thoa giữa các khía cạnh xã hội và co ̂ng nghệ. Tuy vậy, 
khi nói đến đô thị tho ̂ng minh thì ngu ̛ời ta thu ̛ờng chủ yếu đề cạ ̂p đến 
công nghệ. Điều này là bởi các doanh nghiẹ ̂p công nghệ như IBM, 
CISCO, Intel, và gần đây là GE, Microsoft, Oracle và Amazon đã đóng 
vai trò đi đầu trong phát triển ĐTTM. Các sáng kiến công nghệ của họ có 
xu hướng tập trung vào việc phát triển các nền tảng và giải pháp dựa 
tre ̂n điẹ ̂n toán đám ma ̂y cho các dự án ĐTTM. Do đó, vai trò của co ̂ng 
nghệ là chìa khóa cho viẹ ̂c kích hoạt các quy trình sản xuất, phân phối 
và quản trị mới; sự chuyển đổi của co ̛ cấu tổ chức và thể chế; và thông 
tin về các lựa chọn và hành vi của cá nhân. 
Tuy nhie ̂n, công nghệ tho ̂ng tin và truyền thông kho ̂ng phải là thành 
phần duy nhất trong việc cung cấp các giải pháp thông minh. Đổi mới xã 
hội, tạo ra các hình thức xã họ ̂i mới và các hình thức hợp tác trong xã 
hội, cũng là điều cần thiết. Trong bối cảnh này, năng lực của các đo ̂ thị 
trong việc thu hút các bên lie ̂n quan khác nhau (doanh nhân, học giả, tổ 
chức phi chính phủ và ngu ̛ời da ̂n) trong quá trình lập kế hoạch và thực 
hiẹ ̂n cần được nhấn mạnh, cũng như phải đạt được sự thống nhất về các 
giải pháp tối ưu cho sự phát triển, trách nhiệm và các khoản đầu tư trong 
những nỗ lực chung.  
Hai trụ cọ ̂t của ĐTTM: Công nghệ và Hạnh phúc của người da ̂n 
Mọ ̂t số công nghệ mới nổi, sẽ phổ biến ở các đô thị đến năm 2025 được 
dự đoán sẽ có ý nghĩa đặc biệt mạnh mẽ đối với sự phát triển và quản lý 
đô thị như sản xuất phụ gia (in 3D), Internet vạn vật (IoT), pha ̂n tích dữ 
liẹ ̂u lớn, trí tuệ nhân tạo (AI), co ̂ng nghệ lu ̛u trữ na ̆ng lu ̛ợng tie ̂n tiến, 
công nghệ dân sự, phương tiẹ ̂n bay không người điều khiển và 
blockchain. Trong tưo ̛ng lai trung gian, xe tự hành (AV) cũng được đánh 
giá là sẽ có tác động mạnh mẽ đến các đô thị.  
Ngoài ra, nhiều ứng dụng thông minh đã được sử dụng trong các dịch vụ 
lie ̂n quan đến an ninh, chăm sóc sức khỏe, giao thông, năng lu ̛ợng, 
nước, chất thải, phát triển kinh tế, nhà ở, gắn kết và cộng đồng.  
Ví dụ, lu ̛ới điẹ ̂n thông minh giúp quản lý mức tie ̂u thụ năng lu ̛ợng; đồng 
hồ và đường ống thông minh giúp theo dõi chất lu ̛ợng nước và phát hiẹ ̂n 
rò rỉ; cảm biến tho ̂ng minh cải thiẹ ̂n lu ̛u lu ̛ợng giao thông, hiẹ ̂u quả vận 
chuyển và các tuyến đường thu gom chất thải rắn; các ứng dụng di động 
cho phép công dân báo cáo các vấn đề theo thời gian thực và tham gia 
trực tiếp vào các dịch vụ của đo ̂ thị; các công ty nền tảng chia sẻ nhu ̛ 
Airbnb, Grab và Uber hiẹ ̂n là trào lu ̛u tại các đô thị tre ̂n toàn thế giới; 



nhắn tin di đọ ̂ng chi phí thấp, khám bệnh từ xa và tư vấn video giúp cải 
thiẹ ̂n kết quả sức khỏe và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe; ô to ̂ tự lái và 
nền tảng chia sẻ ô to ̂ giảm bớt áp lực sử dụng đất; các nền tảng tuyển 
dụng điện tử thúc đẩy việc làm tại địa phưo ̛ng và mối lie ̂n kết giữa các 
thế hệ; cuối cùng, ĐTTM cũng tạo cơ hội cho các công ty khởi nghiẹ ̂p, 
các nhà cung cấp dịch vụ và tư vấn lie ̂n quan đến đổi mới kỹ thuật số và 
thu hút lao động có tay nghề cao. 

 
Thành phố thông minh (Ảnh: OECD) 

Khái niẹ ̂m về ĐTTM đã thay đổi đáng kể so với cách sử dụng ban đầu 
(và hẹp) kết hợp giữa công nghệ tho ̂ng tin và truyền tho ̂ng, sử dụng kỹ 
thuật số và sự tham gia của người dân trong một hệ thống quản trị phức 
tạp lie ̂n quan đến chính quyền địa phu ̛ơng, cơ quan công quyền, doanh 
nghiẹ ̂p, người da ̂n và cộng đồng. Trong khi đổi mới kỹ thuạ ̂t số vẫn là 
trọng tâm của khái niẹ ̂m đo ̂ thị tho ̂ng minh, một câu hỏi quan trọng là liẹ ̂u 
đầu tư vào công nghệ thông minh và đổi mới kỹ thuật số có góp phần cải 
thiẹ ̂n hạnh phúc của công dân hay không.  
Đây là lý do tại sao OECD định nghĩa ĐTTM là “các sáng kiến hoặc cách 
tiếp cận tận dụng hiẹ ̂u quả số hóa để ta ̆ng cu ̛ờng hạnh phúc của người 
dân và cung cấp các dịch vụ và môi tru ̛ờng đo ̂ thị hiẹ ̂u quả, bền vững và 
bao trùm hơn như một phần của quá trình hợp tác, đa bên”. Định nghĩa 
này nhấn mạnh: 
• Nhu cầu ghi nhận tốt hơn đóng góp của ĐTTM trong việc cải thiẹ ̂n cuộc 
sống của người da ̂n trong khi tiếp tục cung cấp các giải pháp cho một số 
thách thức đô thị phổ biến nhất cho từng ngành hoặc nhiều ngành; 
• Tầm quan trọng của sự tham gia của người da ̂n và quan hệ đối tác hợp 
tác để thúc đẩy sự tham gia của người dân (sự tham gia và phản hồi của 



người da ̂n; các mô hình đồng sáng tạo và đồng sản xuất; các dịch vụ lấy 
người da ̂n làm trung tâm và các nền tảng tham gia);  
• Giá trị của thử nghiẹ ̂m với quyền truy cập của công chúng vào dữ liẹ ̂u 
mở và sự hợp tác trong/giữa các đô thị; tu ̛ nhân - công cộng - người da ̂n; 
quy mô quốc gia - khu vực-địa phưo ̛ng; và  
• Nhu cầu về cách tiếp cạ ̂n tổng thể, tích hợp để giải quyết các thách 
thức đo ̂ thị tho ̂ng qua đổi mới kỹ thuạ ̂t số trong quản trị, quy hoạch và 
đầu tư cơ sở hạ tầng của đô thị.  
Cơ hội của ĐTTM xa ̂y dựng trên cơ sở công nghệ số mang lại cho Chính 
phủ và người da ̂n Cuộc cách mạng kỹ thuật số tạo cơ họ ̂i đọ ̂c đáo cho 
các nhà hoạch định chính sách để điều chỉnh lại các chính sách địa 
phưo ̛ng. Các công nghệ mới đang thay đổi cách các nhà hoạch định 
chính sách tham gia với thị tru ̛ờng lao động, với xã hội và với các dịch 
vụ công. Nhờ công nghệ mới, người da ̂n ở nhiều đô thị phát triển đã truy 
cập các dịch vụ co ̂ng hoặc thông tin y tế trực tuyến. Số hóa đang cho 
phép một bọ ̂ phận đáng kể nha ̂n viên làm viẹ ̂c từ xa và công nghẹ ̂ sức 
khỏe điện tử có tiềm năng thay đổi trải nghiệm và kết quả sức khỏe của 
bệnh nhân. 
Các công nghệ mới nổi đã và đang trở thành thứ kho ̂ng thể thiếu trong 
cuộc sống hàng ngày của ngu ̛ời da ̂n, cho dù họ sống ở đo ̂ thị, thị trấn 
hay vùng nông thôn. Ngu ̛ời ta thường nghĩ đến điện thoại thông minh 
đầu tie ̂n, nhưng ngoài nó ra thì còn có AI, phân tích dữ liẹ ̂u lớn, in 3D và 
robot công nghiẹ ̂p sản xuất hàng hóa, trong số nhiều công nghẹ ̂ khác.  
Các công nghệ mới nổi khác dường như đang trên đà tạo ra những đóng 
góp mang tính cách mạng, như Bockchain và xe hơi tự lái. Những đổi 
mới công nghệ này sẽ ảnh hu ̛ởng đến toàn bộ xã hội, nhu ̛ng đặc biệt là 
các đo ̂ thị, vốn sẽ được thay đổi toàn diẹ ̂n bởi cuộc cách mạng kỹ thuạ ̂t 
số.  
Cuộc cách mạng kỹ thuạ ̂t số mang đến co ̛ họ ̂i cho những đổi mới đọ ̂t 
phá trong thiết kế đô thị, hoạch định chính sách và co ̛ sở hạ tầng. Nhiều 
đô thị đã và đang khai thác tiềm na ̆ng này, thường có sự tham gia chạ ̆t 
chẽ của khu vực tu ̛ nhân. Tre ̂n khắp thế giới, các chính phủ đang làm 
cho các ĐTTM ho ̛n. Họ đang sử dụng dữ liẹ ̂u và công nghệ kỹ thuật số 
để giúp đối phó với biến đổi khí hậu và cải thiẹ ̂n các quy trình hành chính 
bằng cách nhấn mạnh đến hiẹ ̂u quả, cắt giảm thủ tục hành chính, mang 
lại các dịch vụ tốt hơn và thu hút người dân.  
Nhiều công nghệ định hướng theo ngành cũng đã đóng góp vào các 
sáng kiến xã họ ̂i mới, hành động chống biến đổi khí hậu và tăng trưởng 
xanh ở các đô thị tre ̂n nhiều lĩnh vực, tho ̂ng qua năng lu ̛ợng, nu ̛ớc, 
không khí sạch và các lợi ích môi tru ̛ờng khác.  



Sáng tạo đổi mới kỹ thuật số ở các đô thị đã tạo ra nhiều cơ họ ̂i cho việc 
ta ̆ng cường hiệu quả và cải thiẹ ̂n cung cấp dịch vụ công; các cơ hội cho 
các dịch vụ đô thị ở mức độ tích hợp cao hơn; giảm rào cản gia nhạ ̂p 
cho các doanh nhân và doanh nghiẹ ̂p vừa và nhỏ; cơ hội cho sự tham 
gia nhiều hơn của người dân; cũng như minh bạch ho ̛n và trách nhiẹ ̂m 
giải trình trong khu vực công. Các thông điệp và ví dụ chính từ các đô thị 
được chọn đu ̛ợc nêu dưới đa ̂y là dựa trên một số mục tie ̂u của ĐTTM.  
Cải thiẹ ̂n sự tích hợp và cung cấp các dịch vụ công  
Sáng tạo đổi mới kỹ thuật số là mọ ̂t phưo ̛ng tiện để làm cho các dịch vụ 
đô thị về cơ bản trở nên hiệu quả hơn. Đặc biệt, đổi mới dựa trên khai 
thác dữ liẹ ̂u có thể ta ̆ng hiệu quả và thúc đẩy tích hợp các hẹ ̂ thống đo ̂ 
thị (“hẹ ̂ thống của các hệ thống”). Ví dụ, dữ liẹ ̂u lớn sẵn có về luồng giao 
thông, năng lu ̛ợng, hệ thống nước và chất thải cho phép pha ̂n tích sa ̂u 
chưa từng có và tạo điều kiẹ ̂n cho các can thiệp ngay theo ý đồ để quản 
lý hệ thống đô thị tốt ho ̛n. Lưới điẹ ̂n thông minh cũng có thể đu ̛ợc kết nối 
với hẹ ̂ thống giao thông (chủ yếu với xe điẹ ̂n) và các thiết bị gia đình để 
quản lý cung cầu na ̆ng lu ̛ợng hiẹ ̂u quả ho ̛n. 

 
Lưới điện thông minh cũng có thể được kết nối với hẹ ̂ thống giao tho ̂ng 
(chủ yếu với xe điẹ ̂n) và các thiết bị gia đình để quản lý cung cầu năng 

lượng hiẹ ̂u quả hơn. (Ảnh: EnergyWatch) 
Lưới điẹ ̂n là một ví dụ điển hình về mọ ̂t hẹ ̂ thống ngày càng đu ̛ợc tích 
hợp thông qua công nghệ thông tin và truyền tho ̂ng và dữ liẹ ̂u theo thời 
gian thực. Mọ ̂t khía cạnh quan trọng của lu ̛ới điẹ ̂n tho ̂ng minh là quản lý 
phía cung và cầu, được kích hoạt bởi các đồng hồ tho ̂ng minh góp phần 
tiết kiẹ ̂m năng lượng. Tuy nhie ̂n, tiềm năng rộng lớn hơn của lưới điẹ ̂n 
thông minh nằm ở viẹ ̂c tích hợp nguồn cung cấp năng lu ̛ợng tái tạo (biến 
thie ̂n theo giờ), cũng như xe điện. Lưới điẹ ̂n cũng có thể được sử dụng 
để kết nối các thiết bị giao tiếp IoT. Điều này bao gồm tất cả máy móc, 
thiết bị và dịch vụ đu ̛ợc kết nối qua lu ̛ới điẹ ̂n và hệ thống thông tin, 



chẳng hạn nhu ̛ tấm pin mặt trời, trạm thời tiết, hệ thống sưởi và điều hòa 
không khí, máy giạ ̆t, bóng đèn của máy rửa bát hoặc xe điện.  
Các công nghệ IoT - có thể có tổng tác động kinh tế từ 3,9 nghìn tỷ USD 
đến 11 nghìn tỷ USD mỗi năm - cũng có thể hỗ trợ hiẹ ̂u quả của viẹ ̂c 
cung cấp dịch vụ công theo một số cách. Ví dụ, bằng cách cho phép các 
vật thể của đường phố (đèn đường, đồng hồ đỗ xe) giao tiếp, cho phép 
theo dõi lie ̂n tục hoạt động của chúng và le ̂n lịch bảo trì chỉ khi cần thiết - 
hoặc dự đoán khi có nguy co ̛ xảy ra sự cố. Mọ ̂t ví dụ khác là ở đo ̂ thị 
Rotterdam, Hà Lan, nơi IoT đu ̛ợc sử dụng để lạ ̂p kế hoạch và quản lý 
vận chuyển tốt hơn và giảm mức phát thải của cảng.  
Ngoài ra, những đổi mới trong cung cấp dịch vụ co ̂ng có thể đóng góp 
vào các mục tie ̂u rọ ̂ng lớn hơn về tính bền vững mo ̂i tru ̛ờng: Các ứng 
dụng và nền tảng chia sẻ xe và chia sẻ nhà giúp tối u ̛u hóa việc sử dụng 
các nguồn tài nguyên nhàn rỗi hoặc dư thừa trong nền kinh tế. Xe tự 
hành có thể làm giảm không gian dành rie ̂ng cho bãi đậu xe (bãi đạ ̂u xe, 
nhà để xe) ở các đô thị, do đó giải phóng bất động sản đô thị đắc địa cho 
các hoạt động khác (có khả năng hiệu quả hơn hoặc bền vững hơn).  
Giao thông vạ ̂n tải cung cấp một ví dụ về những hiệu quả hứa hẹn của 
công nghệ tho ̂ng tin và truyền thông và sử dụng dữ liẹ ̂u ở các đo ̂ thị. 
Các ứng dụng di đọ ̂ng, chẳng hạn nhu ̛ moovel và Citymapper, cập nhật 
cho người đi làm về các điểm trung chuyển nhanh nhất, xem xét tất cả 
các tuyến đường giao thông và điều kiẹ ̂n giao thông hiện có.  
Viẹ ̂c khớp cung và cầu theo thời gian thực sẽ cắt giảm thời gian di 
chuyển. Điều này có thể giúp con ngu ̛ời tiết kiẹ ̂m thời gian và tiền bạc, 
đồng thời giảm thiểu ô nhiễm và khí thải ở các đô thị. Hệ thống giao 
thông có thể đu ̛ợc tối u ̛u hóa hơn nữa bằng cách tính phí đu ̛ờng và các 
loại quản lý giao thông khác một cách linh hoạt dựa trên phân tích dữ 
liẹ ̂u theo thời gian thực. 
Ví dụ, hẹ ̂ thống Quản lý Giao thông Thông minh của thành phố London 
không chỉ sử dụng tho ̂ng tin giao thông thời điểm gần nhất để lie ̂n tục 
điều chỉnh các mạch đèn giao tho ̂ng mà còn học hỏi từ các quan sát 
thống kê lie ̂n tục để ngày càng dự đoán đu ̛ợc tình trạng và lu ̛u lu ̛ợng 
giao thông. Hệ thống này đu ̛ợc u ̛ớc tính đã làm giảm tắc nghẽn ở 
London khoảng 8% hàng năm trong giai đoạn 2014 - 2018. Còn 
Hamburg, Đức, đang thực hiện các chính sách khác nhau để giảm viẹ ̂c 
sử dụng ô to ̂ (ví dụ như xa ̂y dựng các con đu ̛ờng đi xe đạp) và áp dụng 
các dự án Hệ thống Giao thông Thông minh để cải thiẹ ̂n trải nghiẹ ̂m di 
chuyển của ngu ̛ời dùng, bao gồm một lọ ̂ trình dài hạn cho viẹ ̂c lái xe tự 
động theo kết nối mạng, xe tải thân thiện môi tru ̛ờng trong khu vực bến 
cảng, và một dự án thí điểm về di chuyển hàng không đô thị.  



Củng cố tính bền vững và khả năng chống chịu của môi tru ̛ờng  
Đổi mới kỹ thuật số cũng có thể mang lại cơ hội cho sự bền vững và khả 
năng chống chịu của mo ̂i tru ̛ờng ở các đô thị. Ví dụ, thiết bị bay không 
người lái có thể cho phép khảo sát kho ̂ng gian địa lý, giám sát ô nhiễm 
không khí và nước chính xác và tiết kiẹ ̂m chi phí hơn, nơi tho ̂ng tin có thể 
được chia sẻ theo thời gian thực với công dân. Công tơ thông minh và 
giá điẹ ̂n linh hoạt có khả năng thay đổi đáng kể mô hình tiêu thụ năng 
lu ̛ợng của các công ty và họ ̂ gia đình. Chúng là đọ ̂ng lực để điều chỉnh 
hợp lý việc tie ̂u thụ na ̆ng lượng với nhu cầu na ̆ng lượng. Hơn nữa, ô to ̂, 
xe đạp và xe máy chạy bằng điẹ ̂n có thể làm giảm đáng kể ô nhiễm 
không khí và tiếng ồn.  
Nền kinh tế vòng tròn, một khái niẹ ̂m nhằm mục đích cải thiẹ ̂n hiẹ ̂u quả 
kinh tế và tài nguye ̂n, cũng sẽ được củng cố nhờ đổi mới kỹ thuạ ̂t số, 
cho phép quản lý chính xác ho ̛n quá trình tiêu thụ và sản xuất. Hệ thống 
cảnh báo sớm về lũ lụt và các loại thie ̂n tai khác có thể cải thiẹ ̂n khả 
năng sẵn sàng, ứng phó và chống chịu.  
Mọ ̂t số đô thị đã thực hiện các chưo ̛ng trình đô thị tho ̂ng minh đầy tham 
vọng nhằm đạt đu ̛ợc tính bền vững và khả na ̆ng chống chịu tốt hơn. Ví 
dụ, tại thành phố Groningen, Hà Lan, thùng rác thông minh tự đọ ̂ng gửi 
tin nhắn văn bản đến đô thị chính phủ khi chúng đã đầy rác.  
Nó cho phép giảm chi phí lao đọ ̂ng và xa ̆ng dầu - và do đó môi tru ̛ờng 
tác động - bằng cách chỉ gửi xe chở rác đến các thùng cần đổ.  
Nâng cao năng lực đổi mới và quản trị đô thị  
Số hóa cũng tạo co ̛ hội cho các đô thị na ̂ng cao năng lực tổ chức và 
hành chính để vượt qua những thách thức chung như thủ tục hành chính 
ru ̛ờm rà, thực tiễn quản lý nguồn nha ̂n lực sợ phải đối mạ ̆t với rủi ro, 
phưo ̛ng cách tiếp cận silo (bọ ̂ phận nào biết/vì quyền lợi của bộ phận đó) 
để phát triển chính sách, cấu trúc pha ̂n cấp và thiếu một lực lu ̛ợng lao 
động thực tài và năng động. Trong thời đại của các thách thức chính 
sách dai dẳng giao thoa với nhau, cùng với nhu cầu cung cấp các dịch 
vụ công phù hợp ho ̛n trong bối cảnh tài khóa ngày càng hạn chế, nhiều 
chính quyền địa phu ̛ơng đang xem xét lại cách thức sử dụng sao cho tối 
ưu na ̆ng lực của họ, về nhân lực, tài chính, thể chế, vật chất và cộng 
đồng để phục vụ cư dân tốt hơn.  
Trong vài na ̆m qua, các đo ̂ thị đã bắt đầu quá trình chuyển đổi từ “nhạ ̂p 
khẩu” sang “sản xuất” và cuối cùng là “sử dụng” sáng tạo đổi mới nhu ̛ 
một tài sản chiến lu ̛ợc. Phong trào đô thị tho ̂ng minh nhằm nâng cao 
mức độ hiẹ ̂u quả của các cơ quan hành chính địa phu ̛ơng là một ví dụ 
cho xu hu ̛ớng này. Viẹ ̂c áp dụng một “chiến lu ̛ợc sáng tạo đổi mới” chính 



thức, rõ ràng và đầy cảm hứng có thể tạo ra mọ ̂t môi tru ̛ờng thúc đẩy 
việc chấp nhận rủi ro và thay đổi tổ chức.  
Tưo ̛ng tác tốt hơn với công da ̂n  
Công nghẹ ̂ kỹ thuật số có thể cải thiẹ ̂n sự tham gia của người da ̂n thông 
qua các dịch vụ chính phủ điẹ ̂n tử và co ̂ng nghệ dân dụng để tạo điều 
kiẹ ̂n tiếp cận thông tin, đu ̛a ra các quyết định sáng suốt và tốt ho ̛n cũng 
như bày tỏ ý kiến thông qua các nền tảng trực tuyến, kiến nghị và bỏ 
phiếu. Ở các nước thành viên OECD, việc sử dụng kỹ thuật số các dịch 
vụ của chính phủ đã tăng nhiều lần so với mấy năm trước đây, gồm việc 
côngdân OECD gửi đo ̛n từ qua trang web của chính quyền. Tre ̂n khắp 
Lie ̂n minh châu A ̂u, viẹ ̂c số hóa các dịch vụ đã giảm phần nào hoạ ̆c 
thậm chí giảm đáng kể chi phí vận hành cho 85% đô thị.  



 
Khám phá Huế Thừa Thiên - Huế dùng app giúp dân sớm nhận diện lừa 

đảo, thời tiết xấu... 
Viẹ ̂c sử dụng nhiều ho ̛n công nghẹ ̂ kỹ thuật số cũng cho phép quản trị 
sáng tạo và mang tính thử nghiẹ ̂m ở các đô thị và khu vực đo ̂ thị. Ví dụ, 
vào năm 2018, Freetown, Sierra Leone đã tiến hành hình thức thu thuế 
dựa tre ̂n điẹ ̂n thoại qua đó công dân có thể nộp thuế địa phu ̛ơng của họ 
trong năm bước đơn giản, giúp họ ̂i đồng đo ̂ thị thu nhiều thuế hơn, hơn 
300% so với năm trước đó. Mọ ̂t ví dụ khác là viẹ ̂c sử dụng thông tin chi 
tiết về hành vi để thiết kế chính sách, điều này ngày càng trở ne ̂n phổ 
biến ở các nước thành viên OECD. Các chính phủ cũng tạo điều kiẹ ̂n 
cho các sáng tạo đổi mới dựa tre ̂n dữ liẹ ̂u bằng cách mở co ̂ng khai dữ 



liẹ ̂u và thưởng cho các lạ ̂p trình viên và doanh nhân, chẳng hạn như 
thông qua các sự kiẹ ̂n hackathon (thi phát triển phần mềm). 
Ngoài ra, các chính phủ ngày càng sử dụng dữ liẹ ̂u có nguồn gốc từ 
cộng đồng để có được thông tin chi tiết theo thời gian thực về cung cấp 
dịch vụ co ̂ng và nhu cầu co ̛ sở hạ tầng, và để có thể hồi đáp ngay mọ ̂t 
cách phù hợp. Ví dụ, ở nhiều đô thị, công dân có thể báo cáo và tho ̂ng 
báo cho nhân viên đô thị tho ̂ng qua các ứng dụng điện thoại thông minh 
về vị trí của ổ gà, đèn giao thông bị hỏng, rác vương vãi, quản lý thảm 
họa hoặc bất kỳ những thách thức đô thị nào khác họ phải đối mặt hàng 
ngày.  
Thách thức của chuyển đổi số với ĐTTM 
Mạ ̆c dù các sáng tạo đổi mới kỹ thuạ ̂t số có thể góp phần làm cho mo ̂i 
tru ̛ờng đô thị trở ne ̂n dễ sống hơn, nhưng chúng có thể gây xáo trọ ̂n và 
đi kèm với hàng loạt thách thức, sự đánh đổi và chi phí tiềm ẩn. Thật 
vậy, số hóa có thể là con dao hai lu ̛ỡi, có thể cải thiẹ ̂n sự đáp ứng của 
chính sách công đối với các xu hướng sie ̂u biến đổi khác, chẳng hạn như 
toàn cầu hóa, thay đổi nhân khẩu học và biến đổi khí hạ ̂u, hoặc ngược 
lại, có thể củng cố các tác động gây bất ổn của chúng.  
Nếu chính phủ không có nhãn quan tổng hợp, đa ngành và tổng thể, các 
sáng tạo đổi mới kỹ thuạ ̂t số có thể đảo lọ ̂n các khuôn khổ pháp lý và 
quy định nhằm bảo vẹ ̂ mục tie ̂u duy trì khả na ̆ng chi trả, bảo vệ ngu ̛ời 
tie ̂u dùng, thuế, hợp đồng lao động và cạnh tranh bình đẳng. Chúng 
cũng có thể gây nguy hiểm cho dữ liẹ ̂u, quyền riêng tư và an toàn của 
công dân, do đó tạo ra sự đánh đổi giữa viẹ ̂c tiết lọ ̂ dữ liẹ ̂u và tác động 
kỳ vọng của các dịch vụ đô thị tho ̂ng minh. Chúng có thể làm lung lay 
quyền lực và phưo ̛ng thức ra quyết định trong thời đại tho ̂ng tin theo thời 
gian thực (thường là bất cân xứng). Và, quan trọng không kém, chúng có 
thể làm gia ta ̆ng sự bất bình đẳng giữa các nhóm bị thiẹ ̂t thòi về tiếp cận 
kỹ thuật số trừ khi chính quyền địa phu ̛o ̛ng nhận ra rằng các giải pháp 
dựa trên công nghệ cũng quan trọng đối với ngu ̛ời nghèo không khác gì 
như đối với người giàu.  
Để đảm bảo rằng số hóa kho ̂ng làm gia ta ̆ng khoảng cách hoạ ̆c góp 
phần gây the ̂m bất bình cho người da ̂n và sự phản đối mạnh hơn với các 
tổ chức công quyền thì không nên quên yếu tố con người, vì không phải 
tất cả các xu hướng công nghệ đều có lợi cho sức khỏe xã họ ̂i hoạ ̆c 
hạnh phúc cá nhân. 
Trong tru ̛ờng hợp ĐTTM, hành động công và tư phải được nhìn nhận 
qua la ̆ng kính giá trị của chúng đối với xã hội vì tổn thất cho xã hội có thể 
phát sinh thông qua số hóa, đạ ̆c biệt là trong giai đoạn chuyển đổi. Đầu 
tu ̛ thông minh hơn vào nguồn nha ̂n lực, chẳng hạn như học tập suốt đời 



và nói chung hơn là đảm bảo rằng mọi ngu ̛ời có các kỹ năng cho công 
việc tu ̛ơng lai, bao gồm cả kiến thức kỹ thuật số, sẽ cần phải có ở tất cả 
các đo ̂ thị và khu vực, và nên được xem như một khoản đầu tu ̛ và không 
phải là một chi phí.  
Cần tạo ra cơ chế cho sự nảy sinh và tiếp thu các phản hồi phần lớn ở 
cấp độ khu vực và địa phưo ̛ng đối với cả cơ hội và thách thức của quá 
trình số hóa. Các chiến lu ̛ợc đổi mới trong địa phương và khu vực có thể 
giúp các nền kinh tế địa phưo ̛ng nắm bắt co ̛ hội kinh doanh từ các co ̂ng 
nghệ đột phá mới nổi nhằm thúc đẩy năng suất và tăng trưởng đồng thời 
hỗ trợ đa dạng hóa. Điều này đòi hỏi sự phát triển chiến lu ̛ợc, sự đổi mới 
trong các doanh nghiẹ ̂p, khả năng tiếp cận tài chính, sự tham gia hiẹ ̂u 
quả của các bên lie ̂n quan, sự lãnh đạo và tầm nhìn xa ở tất cả các cấp 
chính quyền. Nó cũng đòi hỏi những nỗ lực hơn nữa để đảm bảo các 
doanh nghiệp, đạ ̆c biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đu ̛ợc hưởng lợi 
đầy đủ từ sự chuyển đổi số này. 
Thay lời kết  
Sáng tạo đổi mới kỹ thuật số sẽ có tác động sâu rộng trên toàn nền kinh 
tế và toàn xã họ ̂i. “ĐTTM” không nên chỉ là một thuật ngữ thời thượng 
hay câu cửa miẹ ̂ng. Điều quan trọng đối với các đo ̂ thị ở mọi quy mô là 
chuyển đổi số, tạ ̂n dụng tối đa kỹ thuật số để giải quyết các chưo ̛ng trình 
chính sách cấp bách nhất hiẹ ̂n nay. 
Mọ ̂t điều rõ ràng là: các đo ̂ thị, giống như các quốc gia, không thể làm 
việc một mình để xây dựng các ĐTTM của tưo ̛ng lai. Quốc gia và các 
chính quyền địa phưo ̛ng phải hợp tác với nhau để cho phép phổ biến 
nhanh chóng các công nghệ mới và cung cấp lợi ích tích cực cho hàng 
triẹ ̂u công dân. 
Nguồn: https://vn.trangcongnghe.com/tin-tuc-cong-nghe/tin-ict/228192-
chuyen-doi-so-voi-xay-dung-do-thi-thong-minh-co-hoi-va-thach-thuc.html 
 

4. Hỗ trợ ăn ca: Xong thủ tục đến đâu chi ngay đến 
đó 
Ngay sau khi Tổng LĐLĐVN ban hành chính sách hỗ trợ bữa ăn cho 
đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh 
nghiệp, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn hướng dẫn 
các đơn vị thực hiện trong thời gian sớm nhất. Chính sách hỗ trợ 
của tổ chức công đoàn thực sự là sự động viên rất lớn, mang lại 
niềm vui cho người lao động thời điểm này. 
Hoàn thiện thủ tục đến đâu chi ngay đến đó 



Ngày 29.8, bà Ong Thụy Hoàng Mai - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình 
Dương - cho biết, ngay sau khi nhận được chỉ đạo Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ 
tỉnh đã triển khai xuống công đoàn cấp trên và công đoàn cơ sở trực 
thuộc để thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao 
động đang sản xuất “3 tại chỗ”. Hiện công đoàn cơ sở đang cùng doanh 
nghiệp lập danh sách công nhân lao động để làm đề xuất chi hỗ trợ. 
Ngay sau khi nhận được đề nghị, công đoàn cấp trên trực tiếp sẽ chi. 

 
Công nhân tham gia sản xuất “3 tại chỗ” trong Công ty TNHH Earth 

Corporation Việt Nam (tỉnh Bình Dương). Ảnh: Đình Trọng 
Theo bà Mai, Bình Dương đang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh, 
người lao động rất khó khăn, cả người không có việc ở nhà và lao động 
“3 tại chỗ’’. Do đó, quyết định hỗ trợ lao động “3 tại chỗ’’ của Tổng 
LĐLĐVN là rất kịp thời. Hiện đã có đơn vị đầu tiên được hưởng chính 
sách này. Cụ thể, ngày 26.8, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng 
LĐLĐVN cùng LĐLĐ Bình Dương đã xuống thăm Công đoàn Công ty 
Yazaki EDS Việt Nam. Tại đây ông Phan Văn Anh đã trao 785 triệu đồng 
cho công ty để chăm lo bữa ăn cho công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ” 
tại nhà máy Yazaki Dĩ An.  
Bà Đặng Thị Kim Chi - Chủ tịch CĐ KCN VSIP (có khoảng 150.000 lao 
động) - cho biết, qua rà soát sơ bộ có 420 doanh nghiệp với khoảng 
84.800 lao động đang thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”. Đơn vị đã có văn 
bản hướng dẫn công đoàn cơ sở cùng doanh nghiệp làm hồ sơ. Ngày 
27.8 đã có 37 doanh nghiệp (5.461 lao động) gửi danh sách, ngay sau 



đó đơn vị đã xét duyệt chi hỗ trợ 2 doanh nghiệp đầy đủ thủ tục. Trong 
tuần này có nhiều doanh nghiệp đông công nhân hơn sẽ thực hiện xong 
hồ sơ và đơn vị sẽ làm nhanh nhất để người lao động được thụ hưởng 
chính sách. 
Ông Đào Trần Đông -  Phó Chủ tịch Công đoàn Các KCN Bình Dương 
(khoảng 160.000 lao động) - cho biết, hiện có 380 doanh nghiệp với 
khoảng 50.000 lao động đang tham gia sản xuất “3 tại chỗ”. Đơn vị đã 
triển khai xuống các công đoàn cơ sở lập hồ sơ. Dự kiến đơn vị sẽ chi 
50 tỉ đồng để hỗ trợ bữa ăn cho người lao động theo chính sách mới 
này. 
Khuyến khích NLĐ tích cực sản xuất 
Bà Phan Thị Phương Linh - Giám đốc Nhân sự Công ty TNHH Earth 
Corporation Việt Nam (KCN Nam Tân Uyên, TX.Tân Uyên) cho biết, 
công ty đã thực hiện phương án “3 tại chỗ” với gần 170 lao động đến 
nay đã là 2 tháng 7 ngày. Do thời gian ở liên tiếp trong công ty kéo dài 
nên người lao động cũng rất mệt mỏi. Công đoàn có chính sách hỗ trợ 
thêm cho người lao động lúc này là rất thiết thực kịp thời.  
“Đối với người lao động, chính sách này khuyến khích họ tích cực sản 
xuất để có thu nhập hỗ trợ gia đình, bởi qua thông tin từ người lao động 
được biết, nhiều công ty ngừng việc nên người thân thất nghiệp nhiều. 
Những lao động có gia đình thì 1 người đi làm, 1 người phải ở nhà trông 
con, thu nhập sẽ sụt giảm rất nhiều, vì vậy lao động “3 tại chỗ’’ đang là 
chỗ dựa chính của gia đình công nhân lúc này. Việc hỗ trợ thêm từ công 
đoàn sẽ tiếp thêm động lực cho người lao động. Đối với doanh nghiệp, 
chúng tôi rất phấn khởi, vì thấy được sự quan tâm, ủng hộ của cơ quan 
chức năng. Giúp doanh nghiệp và người lao động duy trì sản xuất 3 tại 
chỗ” - bà Linh chia sẻ. 
Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Bình Dương - nhận 
định, đây là chính sách kịp thời của Tổng LĐLĐVN. Địa bàn Bình Dương 
có khoảng 300.000 lao động đang tham gia sản xuất “3 tại chỗ”, chính 
sách này sẽ động viên người lao động, giúp bữa ăn của họ có thêm 
phần dinh dưỡng... 
Nguồn: https://laodong.vn/cong-doan/ho-tro-an-ca-xong-thu-tuc-den-dau-
chi-ngay-den-do-947621.ldo 
 

5. Sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng dù khó 
khăn do COVID-19 
Tuy sản xuất công nghiệp tháng 8 chịu ảnh hưởng nặng nề bởi 
diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, giảm 4,2% so với tháng 



trước, nhưng tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp vẫn 
tăng 5,6% so cùng kỳ năm ngoái.  

 

Ảnh minh họa 

Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, 8 tháng năm 
2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tính tăng 5,6%, 
cao hơn tốc độ tăng 2,2% của cùng kỳ năm 2020. Trong đó, dẫn đầu là 
ngành chế biến, chế tạo tăng 7%, đóng góp 5,9 điểm phần trăm vào 
mức tăng chung. Sản xuất và phân phối điện tăng 6,6%, đóng góp 0,6 
điểm phần trăm. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác 
thải, nước thải tăng 4,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm. Riêng lĩnh vực 
khai khoáng giảm 6,2%, làm giảm 1 điểm phần trăm trong mức tăng 
chung. 
Ngoài ra, IPP 8 tháng của một số ngành trọng điểm thuộc ngành công 
nghiệp cấp II tăng so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là sản xuất kim 
loại tăng 30,4%; sản xuất xe có động cơ tăng 23,1%; dệt và sản xuất 
giường, tủ, bàn ghế cùng tăng 8,2%; sản xuất da và các sản phẩm có 
liên quan tăng 7,9%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản 
phẩm quang học tăng 7,8%. 
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm 
trước là thép cán (tăng 48,3%), linh kiện điện thoại (tăng 43,9%), ô tô 
(tăng 27,9%), sắt, thép thô (tăng 13,7%), giày, dép da (tăng 12,5%). 



Từ đầu năm đến nay, Ninh Thuận là địa phương có IIP tăng cao nhất 
(34,1%) do sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản xuất chế biến 
thực phẩm và dệt tăng đều tăng trưởng. Kế đến là Nghệ An, Hải Phòng, 
Bắc Ninh, lần lượt tăng 23,1%, 20,6% và 9,8% so với cùng kỳ năm 
trước. 
Bên cạnh những kết quả khả quan trên, nếu tính riêng trong tháng 
8/2021, IPP ước tính giảm 4,2% so với tháng trước và giảm 7,4% so với 
cùng kỳ năm 2020, trong đó, ngành khai khoáng giảm 2,4%; ngành chế 
biến, chế tạo giảm 9,2%; sản xuất và phân phối điện tăng 1,5%; cung 
cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,2%. 
Do tác động của dịch COVID-19, sản xuất công nghiệp của các tỉnh phía 
nam chịu nhiều thiệt hại, như: Bến Tre giảm 60,1%; Đồng Tháp giảm 
59,1%; Thành phố Hồ Chí Minh giảm 49,2%; Vĩnh Long giảm 41,5%… 
Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời 
điểm 1/8/2021 giảm 5,3% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 
10,6% so với cùng thời điểm năm trước./. 
Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/San-xuat-cong-nghiep-duy-tri-tang-
truong-du-kho-khan-do-COVID19/444593.vgp 

 
6. Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản miền Bắc  
Báo cáo của Tổ công tác 3430 (Bộ NN&PTNT) ngày hôm nay (30/8) 
cho thấy, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc tiêu thụ một 
số sản phẩm nông nghiệp ở các tỉnh phía bắc còn chậm so với thời 
vụ thu hoạch, kéo theo giá một số mặt hàng giảm. 
Theo Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản 
tại các tỉnh, thành phố phía bắc trong điều kiện dịch COVID-19 (Tổ công 
tác 3430), giá thu mua các loại nông sản giảm trong khi giá vật tư sản 
xuất tăng (mức tăng từ 10-40% so với đầu năm 2021 tuỳ địa phương và 
đang có xu hướng tiếp tục tăng).  
Cụ thể, tại Lào Cai, giá bán rau xanh giảm khoảng 1.000-2.000 đồng/kg 
và tiêu thụ chậm hơn so với mọi năm. Đáng chú ý, mặt hàng chuối tiêu 
xanh từ nay đến cuối năm thu hoạch khoảng 17.500 tấn, tập trung vào 
tháng 9-11 nhưng hiện tại Trung Quốc dừng nhập khẩu chuối nên khó 
khăn trong tiêu thụ. Dự kiến trong tháng 9/2021, 2.000 tấn sau thu hoạch 
cần tìm thị trường trong nước để tiêu thụ. Tương tự tại Lai Châu, Trung 
Quốc tạm ngừng nhập khẩu dẫn đến sản lượng chuối tồn đọng hiện nay 
khoảng 3.000 tấn, sản lượng dự kiến thu hoạch trong tháng tới là 4.000 
tấn. Mặt hàng chè khô tồn kho khoảng 2.400 tấn gây nhiều khó khăn cho 



các doanh nghiệp sản xuất sơ chế chè. Việc tiêu thụ các mặt hàng thuỷ 
sản chất lượng cao như cá tầm, cá hồi, cá nheo, cá lăng còn hạn chế…  

 

Nguồn cung thực phẩm phía bắc vẫn bảo đảm dồi dào thời điểm này - 
Ảnh: VGP/Đỗ Hương 

Trong Báo cáo về một số vấn đề trong sản xuất, lưu thông, tiêu thụ nông 
sản, vật tư nông nghiệp các tỉnh phía bắc và các khó khăn, vướng mắc 
của doanh nghiệp gửi tới Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan hôm 
nay (30/8), Tổ công tác 3430 (Bộ NN&PTNT) kiến nghị Bộ NN&PTNT 
phối hợp với Bộ Công Thương tiếp tục đàm phán với các cơ quan hữu 
quan Trung Quốc tháo gỡ lưu thông nông sản nhằm giúp người dân yên 
tâm sản xuất. 
Đồng thời kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải cần có biện 
pháp tháo gỡ về chi phí logistics trong xuất khẩu hàng hóa; chỉ đạo các 
tập đoàn phân phối trong nước tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tiêu thụ 
trong nước, ưu tiên tiêu thụ sản phẩm nông sản tại địa phương nơi có 
hoạt động của doanh nghiệp. 
Xem xét hỗ trợ giảm ít nhất một nửa chi phí điện năng cho các doanh 
nghiệp hoạt động trong sản xuất chế biến phải duy trì "3 tại chỗ" (nhất là 
các nhà máy, kho lạnh). 



Cùng với đó, đàm phán song phương với các nước đang xuất siêu 
nguồn thức ăn chăn nuôi sang Việt Nam có chính sách ưu đãi về thương 
mại, trước hết là đối với các sản phẩm: Ngô, lúa mỳ, đậu tương, khô đậu 
tương, cám chiết ly… từ thị trường Mỹ, Argentina, Brazil, Ấn Độ, 
Australia, Ukraine, Nga… 
Kiểm soát thực hiện chính sách về giá đối với vận chuyển hàng hóa; chỉ 
đạo, tư vấn địa phương ban hành văn bản hướng dẫn phù hợp thực tế 
với tình hình của các doanh nghiệp. 
Xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ cho hoạt động đi lại cấp thiết của các 
doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu nhằm tháo 
gỡ các khó khăn, vướng mắc để duy trì sản xuất, xuất khẩu trong thời 
điểm hiện nay. 
Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, tháo gỡ khó 
khăn trong tiêu thụ nông sản trong điều kiện COVID-19. 
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến, Tổ trưởng Tổ công tác cho 
biết, Bộ đã giao Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ 
NN&PTNT) phối hợp với các chuyên gia của Hội đồng Khoa học Hợp tác 
xã Nông nghiệp Số hoàn thiện Hệ thống cơ sở dữ liệu cung cầu nông 
sản phía bắc để phê duyệt trước ngày 10/9. 
Nguồn: http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Day-manh-tieu-thu-nong-san-
mien-Bac/444617.vgp 
 

7. Những gam màu ‘sáng tối’ trong hoạt động công 
chứng 
Hiện nay, với sự ra đời của hàng nghìn tổ chức hành nghề công 
chứng với nhiều dịch vụ công chứng tạo thuận lợi cho người dân, 
doanh nghiệp như công chứng tại nhà, công chứng ngoài giờ, 
công chứng lấy nhanh… Tuy nhiên, hoạt động công chứng vẫn còn 
nhiều bất cập về pháp luật, xuất hiện nhiều kẽ hở mà không ai khác 
chính người dân và giới hành nghề công chứng đang phải gánh 
chịu. 
Từ ‘trăm hoa đua nở’ - mở văn phòng công chứng… 
Qua hơn 6 năm thi hành Luật Công chứng năm 2014, Bộ Tư pháp tổ 
chức được 5 khóa đào tạo, bồi dưỡng nghề công chứng cho 5.272 
người; bổ nhiệm 3.235 công chứng viên (CCV). Đến nay, cả nước đã 
thành lập 1.202 tổ chức hành nghề công chứng, trong đó có 118 Phòng 
công chứng và 1.084 Văn phòng công chứng (VPCC), tăng hơn 10 lần 
so với thời điểm trước khi thực hiện xã hội hóa công chứng. 



Các tổ chức hành nghề công chứng cả nước đã công chứng được hơn 
24 tỷ việc; chứng thực chữ ký trên giấy tờ, tài liệu, chứng thực bản bản 
sao từ bản chính được gần 39 triệu việc; tổng số phí công chứng thu 
được khoảng hơn 7 nghìn tỷ đồng; phí chứng thực thu được khoảng gần 
300 triệu đồng; tổng số thù lao công chứng thu được hơn 1,1 nghìn tỷ 
đồng. Số tiền nộp thuế vào ngân sách nhà nước là trên 1.400 tỷ đồng. 

 

Ông Tuấn Đạo Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt 
Nam. Ảnh: VGP/Lê Sơn. 

Trao đổi với Cổng TTĐT Chính phủ, ông Tuấn Đạo Thanh, Chủ tịch Hiệp 
hội Công chứng viên Việt Nam cho biết: Việc xã hội hóa hoạt động công 
chứng là chủ trương đúng đắn, tạo điều kiện cho phát triển và hoạt động 
công chứng theo hướng chuyên nghiệp hóa, trở thành một trong những 
dịch vụ, tạo ra bảo đảm pháp lý về quyền và lợi ích hợp pháp của cá 
nhân, tổ chức phù hợp với Hiến pháp và pháp luật, ngăn ngừa rủi ro, 
tranh chấp.  
Hoạt động công chứng trong thời gian qua đã đóng góp tích cực cho sự 
phát triển KT-XH, bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch, 
đáp ứng nhu cầu của nhân dân, tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi và 
tin cậy cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại trong bối cảnh hội 
nhập kinh tế quốc tế, góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách hành 



chính và cải cách tư pháp. Đây cũng là bước đi cụ thể thực hiện Nghị 
quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị năm 2005 về chiến lược cải cách tư 
pháp đến năm 2020. 
Theo các chuyên gia, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình xã 
hội hóa hoạt động công chứng còn một số khó khăn, vướng mắc và bất 
cập về cơ sở pháp lý và thực tiễn hoạt động công chứng, cần được tháo 
gỡ kịp thời bằng việc sớm sửa đổi Luật Công chứng năm 2014 và các 
văn bản hướng dẫn để công chứng phát triển lành mạnh, chuyên 
nghiệp, hiệu quả trong thời gian tới. 
… đến ‘trăm nhà đua tiếng’ và cạnh tranh không lành mạnh 
Dưới góc nhìn của người đứng đầu hội nghề nghiệp, Chủ tịch Hiệp hội 
Công chứng viên Việt Nam, ông Tuấn Đạo Thanh phân tích: Việc bãi bỏ 
quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho các CCV có thêm cơ hội hành nghề, tham gia cung cấp 
dịch vụ công chứng cho cá nhân, tổ chức, phá bỏ cơ chế xin - cho trong 
quá trình thành lập văn phòng công chứng… 

 

Trưởng văn phòng Công chứng Tuệ Tĩnh Lê Thị Danh. Ảnh: VGP/Lê Sơn. 

Tuy nhiên, xóa bỏ quy hoạch công chứng cũng có tác động tiêu cực đối 
với hoạt động công chứng mà biểu hiện rõ nét nhất là xu thế dịch 
chuyển CCV từ những tỉnh có số lượng hợp đồng, giao dịch ít sang các 



tỉnh, thành phố có số lượng hợp đồng, giao dịch nhiều; hoặc ngay trong 
một tỉnh, thành phố thì các VPCC cũng có sự dịch chuyển trụ sở về 
những quận, huyện có số lượng hợp đồng, giao dịch nhiều hơn. Hệ quả 
là tại một số địa bàn điều kiện KT-XH chưa phát triển, người dân sẽ gặp 
khó khăn khi có yêu cầu công chứng. 
“Việc tập trung quá nhiều tổ chức hành nghề công chứng và CCV tại một 
số địa bàn sẽ làm phát sinh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh 
nhằm thu hút khách hàng, việc cạnh tranh không lành mạnh sẽ làm giảm 
sút chất lượng, nhất là chất lượng “pháp lý” của loại hình dịch vụ công 
này”, ông Thanh nói. 
Từ thực tiễn hoạt động, Trưởng VPCC Tuệ Tĩnh (TP. Hà Nội), bà Lê Thị 
Danh cho biết, hiện có nhiều bất cập trong Luật Công chứng, gây khó 
khăn cho các tổ chức hành nghề công chứng và việc “lách luật” của các 
CCV. Các địa phương cho mở quá nhiều VPCC trong khi các giao dịch 
không tăng dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh xảy ra giữa 
các VPCC, giữa các CCV làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ công 
chứng.  
Bên cạnh đó, việc CCV “chạy” từ VPCC này sang VPCC khác để bảo 
đảm đủ 2 CCV cho một VPCC, việc thu phí  dịch vụ theo thỏa thuận dẫn 
tới tình trạng “loạn phí” trong hoạt động công chứng làm méo mó, thiếu 
đi sự minh bạch trong hoạt động công chứng. 
Luật Công chứng quy định, tên gọi của VPCC phải bao gồm đầy đủ cả 
họ và tên của CCV - Trưởng văn phòng hoặc CCV hợp danh dẫn đến 
tình trạng khó xử trong thực tế. Khi thay đổi trưởng văn phòng hoặc di 
chuyển trụ sở, buộc phải đổi tên gọi của VPCC làm ảnh hưởng đến hoạt 
động của VPCC. Việc đổi tên gây nên sự khó hiểu của người dân và 
khách hàng đến giao dịch. 
Là một người có thâm niên nghiên cứu về công chứng, CCV Đào Duy 
An (TP. Hà Nội) nhìn nhận: Mô hình công chứng hiện nay có những 
điểm chưa hợp lý bởi công chứng thì hướng tới sự chặt chẽ, an toàn. 
Chứng thực thì lại hướng tới tính tiện lợi, phổ cập và chi phí thấp. Mặc 
dù có sự tồn tại song song giữa công chứng giao dịch và chứng thực 
giao dịch nhưng lại chưa có sự phối hợp hoặc bù trừ cho nhau để giảm 
bớt rủi ro cho người dân. Công chứng không thể theo dõi và không thể 
biết được các thông tin tài sản giao dịch qua chứng thực và ngược lại. 
Hoạt động chứng thực đang làm cho hệ thống thông tin công chứng mà 
ngành công chứng xây dựng dần bị vô hiệu hóa.  
“Hiện nay, công chứng giao dịch và chứng thực giao dịch dân sự gần 
như đang thực hiện cùng một nhiệm vụ cho thấy chúng ta chưa lựa chọn 
được mô hình công chứng phù hợp và dường như đang lúng túng trong 



vấn đề này. Hoạt động chứng thực giao dịch đang làm cho hệ thống 
thông tin công chứng mà ngành công chứng xây dựng dần bị vô hiệu 
hóa”, ông An nêu rõ. 
Theo ông An, có một thực trạng rất khó có thể phân biệt được sự khác 
nhau của hoạt động công chứng của CCV với hoạt động chứng thực của 
UBND xã, phường. Tiêu chuẩn đòi hỏi đối với CCV rất khắt khe, CCV 
phải chịu trách nhiệm về văn bản mình công chứng. Trong khi đó, đối với 
công chức tư pháp xã/phường, những người thực hiện hoạt động chứng 
thực, tiêu chuẩn đòi hỏi là thấp hơn nhiều và cũng không phải chịu trách 
nhiệm về nội dung giao dịch. 
Ngăn chặn ‘lách luật’, công chứng ‘khống’, nghiệp vụ kém 
Đề cập đến tình trạng công chứng “khống” gây nhiều hệ lụy hiện nay, 
ông Tuấn Đạo Thanh cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được, xã hội hóa 
hoạt động công chứng trong thời gian vừa qua cũng bộc lộ một số mặt 
trái như công chứng “khống”, CCV “lách” quy định của pháp luật khi 
chuyển đổi nơi đăng ký hành nghề… 
Một trong những vấn đề nhức nhối hiện nay là tình trạng công chứng 
“khống” làm cho người dân lãnh hậu quả khi nhiều giao dịch bị tòa án 
tuyên vô hiệu, không ít CCV bị thu hồi giấy phép hành nghề, bị xử lý 
hình sự. 
Để khắc phục tình trạng này, Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt 
Nam cho rằng, phải quyết liệt triển khai một số giải pháp trước mắt và 
lâu dài. 
Đó là, rà soát lại quy định có liên quan của pháp luật để xác định rõ 
nguyên nhân khách quan, chủ quan của những sai phạm nêu trên để từ 
đó đề ra biện pháp tháo gỡ phù hợp với thực tế; ban hành mới hoặc sửa 
đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm “bịt” chặt những kẽ 
hở trong hoạt động bổ trợ tư pháp này. 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và tiến hành xử lý nghiêm đối 
với các vi phạm. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ 
chế tự quản trong lĩnh vực công chứng; xây dựng cơ chế hiệu quả nhằm 
giảm thiểu những tiêu cực của cơ chế thị trường đối với hoạt động công 
chứng, theo quy định của Luật Đầu tư thì “hành nghề công chứng” vẫn 
đang là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 
Nguồn: http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Nhung-gam-mau-sang-toi-trong-
hoat-dong-cong-chung/444534.vgp 
 
 



8. Xây dựng Kế hoạch hành động triển khai Cơ chế 
một cửa quốc gia, thúc đẩy công nghiệp Logistics 
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh giao Bộ Tài Chính xây dựng Kế 
hoạch hành động triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, thúc đẩy 
công nghiệp Logistics và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2021-
2025 trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

 
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh giao Bộ Tài Chính xây dựng Kế hoạch 
hành động triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, thúc đẩy công nghiệp 

Logistics. Ảnh minh họa - internet 
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn 6007/VPCP-KTTH ngày 
30/8/2021 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình 
Minh chỉ đạo các Bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp 
thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách 
công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
và tạo thuận lợi thương mại từ nay đến cuối năm 2021. 
Về nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế 
một cửa ASEAN từ nay đến cuối năm 2021, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ 
Tài chính chủ trì đôn đốc các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thành các 
nhiệm vụ theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 và Quyết 
định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Kế 
hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa 
ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020. 
Đồng thời, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành đẩy nhanh 
tiến độ xây dựng và triển khai Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển 
hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc 



gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung, trình Thủ 
tướng Chính phủ trong quý I năm 2022. Triển khai kết nối, tích hợp Cổng 
Thông tin một cửa quốc gia với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng 
dẫn của Văn phòng Chính phủ. 
Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị 
định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra 
chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu 
và tổ chức triển khai; trình Thủ tướng Chính phủ về kinh phí để thực 
hiện nhiệm vụ của các Bộ; xây dựng Kế hoạch hành động triển khai Cơ 
chế một cửa quốc gia, thúc đẩy công nghiệp Logistics và tạo thuận lợi 
thương mại giai đoạn 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết 
định. 
Các Bộ, ngành tập trung nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ triển khai 
nhiệm vụ theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết định số 1258/QĐ-
TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết 
định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 về Kế hoạch hành động thúc đẩy 
Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác 
kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo 
thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020. 
Phó Thủ tướng yêu cầu chậm nhất vào quý I năm 2022, hoàn thành triển 
khai chính thức 35 thủ tục hành chính theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg 
và Quyết định số 1258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Bộ 
Công Thương: 06 thủ tục; Bộ Giao thông vận tải: 01 thủ tục; Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn: 03 thủ tục; Bộ Quốc phòng: 6 thủ tục; Bộ 
Tài nguyên và Môi trường: 01 thủ tục; Bộ Y tế: 15 thủ tục; Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội: 01 thủ tục; Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam: 01 thủ tục; Liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải phối 
hợp: 01 thủ tục 
Các Bộ, ngành cử bộ phận hỗ trợ giải đáp vướng mắc nghiệp vụ và kỹ 
thuật cho người khai hải quan và các tổ chức cá nhân liên quan trong 
quá trình triển khai kết nối các thủ tục hành chính thông qua Cổng thông 
tin một cửa quốc gia. 
Cùng với đó, các Bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện, ban hành các văn bản 
quy phạm pháp luật về quản lý chuyên ngành, kiểm tra chuyên ngành, 
danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành kèm theo mã HS 
đang được các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung; khẩn trương triển khai việc 
sửa đổi, bổ sung 02 văn bản quy phạm pháp luật, 04 danh mục hàng 
hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành kèm theo mã HS chưa được triển 
khai theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết 
định số 1258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản quy phạm 
pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện sửa đổi, bổ 



sung theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết định số 1258/QĐ-TTg 
theo Phụ lục II; Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý, 
kiểm tra chuyên ngành kèm theo mã HS chưa ban hành theo Phụ lục 
III). 
Các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để triển khai có hiệu 
quả Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, phương thức, 
trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với 
hàng hóa nhập khẩu trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành của các Bộ. 
Tích cực phối hợp với Bộ Tài chính để xây dựng Đề án tổng thể về xây 
dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ 
chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý 
tập trung, mục tiêu trình Chính phủ phê duyệt Đề án chậm nhất vào quý I 
năm 2022 và triển khai các nội dung liên quan của Đề án trong năm 
2022. 
Đồng thời, thực hiện rà soát các thủ tục hành chính để thực hiện thông 
qua Cơ chế một cửa quốc gia, bao gồm các thủ tục bổ sung mới, các thủ 
tục sửa đổi, các thủ tục đưa ra khỏi danh sách thực hiện (các thủ tục 
hành chính đã được cắt giảm, các thủ tục hành chính phát sinh rất ít hồ 
sơ đăng ký hoặc không phát sinh hồ sơ) gửi về Bộ Tài chính để tổng 
hợp, báo cáo Ủy ban chỉ đạo kế hoạch triển khai trong giai đoạn tiếp 
theo. 
Các Bộ, ngành cử cán bộ đầu mối chuyên trách về logistics phối hợp với 
Cơ quan đầu mối của Bộ Công Thương để sớm kiện toàn nhân sự triển 
khai nhiệm vụ điều phối và phát triển logistics quốc gia. 
Tổng cục Hải quan phối hợp với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) xây dựng và thiết lập cơ chế giám sát việc tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ của các Bộ, ngành theo chương trình, kế hoạch của 
Chính phủ thông qua việc công bố ấn phẩm về các báo cáo liên quan 
đến đo lường thời gian thực hiện các thủ tục hành chính và thông quan 
hải quan; đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp trong 
quá trình thực hiện các dịch vụ công thông qua Cơ chế một cửa quốc 
gia. Việc công bố các báo cáo thực hiện 2 năm/lần. 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Hội, Hiệp hội nghiên 
cứu, đóng góp ý kiến cụ thể kèm theo đề xuất giải pháp liên quan đến 
công tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành của các Bộ, ngành. 
Nguồn: https://congluan.vn/xay-dung-ke-hoach-hanh-dong-trien-khai-co-
che-mot-cua-quoc-gia-thuc-day-cong-nghiep-logistics-post153293.html 
 
 



9. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong CAND 
Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo 
Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong Công an 
nhân dân (CAND). 

 

Ảnh minh họa 

Dự thảo Thông tư này quy định quy trình giải quyết khiếu nại đối với 
quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật và quyết 
định về chế độ chính sách của cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền 
trong CAND.  
Theo dự thảo quy định, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại gồm có: Thụ 
lý, chuẩn bị xác minh nội dung khiếu nại; tiến hành xác minh nội dung 
khiếu nại; ban hành, gửi công khai quyết định giải quyết khiếu nại và lập, 
quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại.  
Trong đó, về thụ lý giải quyết khiếu nại, dự thảo quy định trong thời hạn 
10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại quyết định hành 
chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật, quyết định về chế độ chính 
sách thuộc thẩm quyền giải quyết mà không thuộc một trong các trường 
hợp được quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại, người có thẩm quyền giải 
quyết khiếu nại lần đầu hoặc lần hai phải thụ lý giải quyết và thông báo 
việc thụ lý bằng văn bản cho người khiếu nại hoặc người đại diện, người 
được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại (sau 
đây gọi chung là người đại diện hợp pháp của người khiếu nại). 



Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung và cử người 
đại diện để trình bày nội dung khiếu nại thì tiến hành thụ lý, trong đơn 
khiếu nại phải có đầy đủ chữ ký của những người cùng khiếu nại về nội 
dung đó và có văn bản cử người đại diện theo quy định tại Điều 7 Nghị 
định số 124/2020/NĐ-CP. 
Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành thông báo thụ lý 
hoặc thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, 
hành vi hành chính phải gửi đến người khiếu nại hoặc người đại diện 
hợp pháp của người khiếu nại và cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 
chuyển khiếu nại đến (nếu có). Trường hợp khiếu nại quyết định kỷ luật, 
quyết định về chế độ chính sách thì gửi thông báo đến người khiếu nại. 
Sau khi thụ lý khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 
đầu phải kiểm tra quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu 
nại. 
Đối với khiếu nại quyết định kỷ luật, quyết định về chế độ chính sách của 
sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên CAND, công nhân công 
an thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trực tiếp kiểm tra hoặc 
giao người có trách nhiệm kiểm tra quyết định bị khiếu nại. 
Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ trường hợp cần phải tiến hành xác 
minh nội dung khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tự 
mình xác minh hoặc giao cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý 
trực tiếp tiến hành xác minh nội dung khiếu nại. 
Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc cơ quan, đơn vị được 
giao nhiệm vụ xác minh ban hành quyết định xác minh nội dung khiếu 
nại. Quyết định xác minh phải xác định rõ thời gian, nội dung xác minh 
và thành lập đoàn xác minh hoặc tổ xác minh, trong đó giao một người 
làm trưởng đoàn hoặc tổ trưởng tổ xác minh. 
Dự thảo cũng quy định cụ thể về làm việc với các bên có liên quan trong 
quá trình giải quyết nội dung khiếu nại; tổ chức đối thoại; tham khảo ý 
kiến tư vấn…  
Quyết định giải quyết khiếu nại phải nêu rõ căn cứ để kết luận nội 
dung khiếu nại 
Căn cứ quy định của pháp luật, kết quả xác minh nội dung khiếu nại, kết 
quả đối thoại, tham khảo ý kiến tư vấn (nếu có), người có thẩm quyền 
giải quyết khiếu nại ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. 
Trong quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, 
hành vi hành chính, quyết định về chế độ chính sách phải thể hiện rõ 
điều kiện thụ lý giải quyết khiếu nại; tên, địa chỉ người khiếu nại, người bị 
khiếu nại; nội dung khiếu nại, lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu 



nại; kết quả giải quyết khiếu nại trước đó (nếu có); kết quả xác minh nội 
dung khiếu nại; nêu rõ căn cứ để kết luận nội dung khiếu nại là đúng 
toàn bộ, sai toàn bộ hoặc đúng một phần; giữ nguyên, hủy bỏ toàn bộ, 
sửa đổi, bổ sung một phần quyết định hành chính hoặc chấm dứt hành 
vi hành chính bị khiếu nại (đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần 
đầu) hoặc yêu cầu người có quyết định hành chính, hành vi hành chính 
bị khiếu nại sửa đổi, hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành 
chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại (đối với giải quyết khiếu 
nại lần hai); việc bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại (nếu có) và 
giải quyết các vấn đề khác có liên quan; quyền khiếu nại lần hai, quyền 
khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án. 
Trong quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật cán bộ, 
chiến sĩ công an phải thể hiện rõ tên, địa chỉ người khiếu nại, người bị 
khiếu nại; nội dung khiếu nại, lý do khiếu nại, kết quả xác minh, kết quả 
đối thoại; nêu rõ các căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại; kết luận về 
nội dung khiếu nại; giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần hay 
toàn bộ quyết định kỷ luật (đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần 
đầu) hoặc kết luận về từng vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại và 
việc giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lần đầu (đối với 
quyết định giải quyết khiếu nại lần hai); việc bồi thường thiệt hại cho 
người bị thiệt hại (nếu có) và giải quyết các vấn đề khác có liên quan; 
quyền khiếu nại lần hai. 
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây. 
Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Trinh-tu-thu-tuc-giai-
quyet-khieu-nai-trong-CAND/444592.vgp 
 

10. Hướng dẫn cấp lại, đổi thẻ BHYT không thay đổi 
thông tin 
Người dân sử dụng thiết bị di động thông minh cài đặt ứng dụng 
“VssID - BHXH số” và sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng 
này để KCB BHYT, không thực hiện cấp đổi thẻ BHYT giấy. 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) Việt Nam vừa có Công văn số 
2701/BHXH-TST hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương về việc cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) không thay đổi thông 
tin. 
Theo đó, để tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng thời tạo thuận lợi cho 
người tham gia BHYT, BHXH Việt Nam hướng dẫn như sau: 
Thứ nhất, người dân tham gia BHYT khi đi công tác, học tập, du lịch… ở 
địa phương khác bị mất thẻ BHYT hoặc thẻ BHYT bị rách, nát, hỏng… 



có nhu cầu cấp lại, đổi thẻ BHYT (không thay đổi thông tin) để khám 
chữa bệnh (KCB), BHXH cấp tỉnh, cấp huyện hướng dẫn người dân sử 
dụng thiết bị di động thông minh cài đặt ứng dụng “VssID - BHXH số” và 
sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng này để KCB BHYT, không 
thực hiện cấp đổi thẻ BHYT giấy. 
Thứ hai, trường hợp người dân tham gia BHYT không sử dụng thiết bị di 
động thông minh, BHXH cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện việc cấp lại, đổi 
thẻ BHYT giấy theo mẫu thẻ BHYT ban hành tại Quyết định số 1666/QĐ-
BHXH ngày 3/12/2020 của BHXH Việt Nam (mẫu thẻ BHYT mới). Thời 
hạn giải quyết trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

 
Ứng dụng VssID mang đến nhiều thuận tiện cho người tham gia BHYT, BHXH 

Trước đó, tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017, BHXH Việt 
Nam quy định: BHXH huyện, tỉnh nào thì có thẩm quyền cấp lại, đổi thẻ 
BHYT đối với thẻ không thay đổi thông tin ở huyện, tỉnh đó. Nay, theo 
Quyết định số 811/QĐ-BHXH ngày 16/8/2021, BHXH đã sửa đổi, bổ 
sung Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo 
hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ, theo 
đó: BHXH huyện, tỉnh có thẩm quyền cấp lại, đổi thẻ BHYT (mà không 
thay đổi thông tin) theo mẫu thẻ BHYT mới cho người tham gia BHYT ở 
các huyện, tỉnh khác. 
Như vậy, hiện nay, người tham gia BHYT có thể sử dụng hình ảnh thẻ 
BHYT trên ứng dụng VssID thay cho thẻ BHYT giấy để đi KCB ở bất kỳ 
đâu, bất kỳ lúc nào mà không phải lo trì hoãn việc KCB khi không may 
thẻ BHYT bị hỏng hoặc mất như thẻ giấy trước đây. Trong trường hợp, 
nếu mất, hỏng thẻ BHYT giấy mà không sử dụng điện thoại thông minh, 



người tham gia BHYT có thể đến cơ quan BHXH nơi gần nhất để làm 
thủ tục đổi lại thẻ (không thay đổi thông tin), không phân biệt địa bàn. 
Có thể nói, với các thủ tục hành chính được cải cách này, BHXH Việt 
Nam đã tiếp tục bám sát mục tiêu cải cách hành chính của Ngành là lấy 
người dân làm trung tâm phục vụ, giúp người tham gia BHYT được 
thuận lợi hơn trong việc KCB BHYT, hạn chế đi lại và giao dịch trực tiếp 
với cơ quan BHXH. Đây là giải pháp thực sự có ý nghĩa, nhất là trong 
bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương như 
hiện nay./. 
Nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/huong-dan-cap-lai-doi-the-bhyt-khong-thay-
doi-thong-tin-886900.vov 
 

11.  Gấp rút rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý cấp 
mã số vùng trồng 
Trước thực trạng việc quản lý mã số vùng trồng còn lỏng lẻo dẫn 
đến tình trạng các doanh nghiệp sử dụng không đúng mã số, mạo 
danh mã số của nhau để xuất khẩu, nhiều địa phương kiến nghị 
Chính phủ, Bộ NN&PTNT gấp rút vào cuộc rà soát, chấn chỉnh kịp 
thời để tạo uy tín cho nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. 
Mạnh tay xử lý vi phạm về mã số vùng trồng 
Tại Hội nghị trực tuyến về thực trạng và giải pháp quản lý sử dụng phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật tại vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản tại 
các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) do Bộ NN&PTNT tổ chức 
mới đây, ông Nguyễn Văn Thực, Giám đốc HTX Hòa Lộc (huyện Cái Bè, 
tỉnh Tiền Giang) cho hay: "Thời gian qua, việc quản lý mã số vùng trồng 
vẫn còn lỏng lẻo, chưa được chú trọng, chưa xây dựng kế hoạch và 
thực hiện công tác kiểm tra, giám sát vùng trồng, cơ sở đóng gói sau khi 
được cấp mã số, dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp sử dụng không 
đúng mã số, mạo danh mã số của nhau để xuất khẩu".  
"Điều này không những gây ảnh hưởng đến uy tín hàng trái cây Việt 
Nam xuất khẩu mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến các đơn vị chủ sở hữu 
mã số như HTX Hòa Lộc", ông Thực nói.  
Hiến kế cho cơ quan chuyên môn giải quyết vấn đề này, ông Thực cho 
rằng, sắp tới, các cơ quan Trung ương và địa phương cần nghiên cứu 
đưa ra chế tài đủ mạnh để  xử lý các trường hợp vi phạm về mã số vùng 
trồng, cơ sở đóng gói. 
Ngoài ra, việc kết hợp cấp mã số vùng trồng với thực hiện truy xuất 
nguồn gốc điện tử cho nông sản sẽ giúp các HTX, doanh nghiệp, nhà 



vườn, cơ sở đóng gói hạn chế được tối đa tình trạng “mượn” mã số 
vùng trồng để xuất khẩu. 

 

Thanh long là một trong những loại quả được cấp mã số vùng trồng tại 
ĐBSCL - Ảnh: VGP/Đỗ Hương 

Ông Thực cũng kiến nghị Bộ NN&PTNT cần tiếp tục chỉ đạo hình thành 
liên kết chuỗi sản phẩm từ vùng trồng, nhà đóng gói, nhà xuất khẩu, địa 
phương và cơ quan quản lý nhà nước để  ngăn chặn tình trạng đưa sản 
phẩm từ ngoài vùng trồng hoặc cơ sở đóng gói chưa có mã số vùng 
trồng vào chuỗi sản phẩm. 
Nêu khó khăn từ địa phương, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Cần 
Thơ cho biết, Chi cục đã tiếp nhận từ Cục Bảo vệ thực vật (Bộ 
NN&PTNT) 59 mã số vùng trồng và 4 mã số cơ sở đóng gói tại TP. Cần 
Thơ. Tuy nhiên, do mới thực hiện nên đơn vị còn lúng túng trong công 
tác thẩm định và quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói. 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Cần Thơ đề nghị Cục Bảo vệ thực 
vật tiếp tục triển khai tập huấn, hướng dẫn, giúp địa phương quản lý mã 
số vùng trồng, cơ sở đóng gói thuận lợi, hiệu quả và bền vững hơn. 
Rà soát, chấn chỉnh kịp thời 



Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Hoàng Trung cho biết, tính đến hết 
tháng 4/2021, Cục đã cấp 3.414 mã số vùng trồng cho trái cây, rau, hạt 
giống xuất khẩu trong toàn quốc.  
Đối với trái cây tươi, đã cấp 2.821 mã số vùng trồng cho 12 loại trái cây 
(thanh long, nhãn, vải, xoài, chôm chôm, vú sữa, chanh, bưởi, măng cụt, 
dưa hấu, mít và chuối) thuộc 48 tỉnh để xuất khẩu sang các thị trường 
như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, 
EU.  
Diện tích vùng trồng đã được cấp mã số là trên 196.000 ha, chiếm 
khoảng 17% tổng diện tích trồng cây ăn quả trong cả nước. Trong số 
này, xoài và thanh long là các sản phẩm có số lượng mã vùng trồng 
được cấp lớn nhất.  
Vùng ĐBSCL có số lượng vùng trồng được cấp mã số lớn nhất, chiếm 
gần 36,84% (1.258 mã) tổng mã số đã cấp trên toàn quốc. Toàn bộ các 
mã này đều được cấp cho cây ăn quả.  
Bên cạnh việc cấp mã số vùng trồng, đến nay, Cục Bảo vệ thực vật đã 
cấp 1.826 mã số cơ sở đóng gói cho các loại quả tươi được phép xuất 
khẩu sang thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia… Các cơ sở đóng 
gói này được phân bố ở 37 tỉnh trong toàn quốc. Riêng tại khu vực 
ĐBSCL, chỉ riêng 2 tỉnh Tiền Giang và Long An đã có số lượng cơ sở 
đóng gói là 862, chiếm tới 91,7% tổng số của toàn vùng. 
Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Hoàng Trung cho hay: "Trong thời gian 
qua, việc triển khai cấp, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đã đạt 
được những hiệu quả tích cực, giúp ổn định và nâng cao chất lượng, 
tăng khả năng cạnh tranh của hàng nông sản xuất khẩu. Tuy nhiên, tại 
các vùng, vẫn  còn tình trạng mạo danh mã số vùng trồng, sử dụng 
không đúng mã số để xuất khẩu, làm ảnh hưởng đến uy tín của hàng 
Việt Nam, nguyên nhân chính là do tình trạng doanh nghiệp đến vụ thu 
hoạch mới thu gom nông sản từ các vùng trồng mà chưa ký kết hợp 
đồng bao tiêu từ đầu vụ để định hướng tổ chức sản xuất cho phù hợp. 
Ông Trung dẫn chứng, năm 2020, phía Trung Quốc yêu cầu tạm ngưng 
xuất khẩu xoài từ 12 vùng trồng và 18 cơ sở đóng gói do phát hiện vi 
phạm về kiểm dịch thực vật. Trong số này, Tiền Giang là tỉnh có số mã vi 
phạm lớn nhất (15 mã số vùng trồng và nhà đóng gói), tiếp đó là An 
Giang (7 mã) và thấp nhất là Vĩnh Long (2 mã).   
"Đây là một tín hiệu cho thấy công tác kiểm tra, giám sát và quản lý mã 
số vùng trồng đối với các nông sản xuất khẩu cần phải được rà soát, 
chấn chỉnh kịp thời. Nếu không kiểm tra, giám sát tốt các vùng trồng, cơ 
sở đóng gói đã được cấp mã số thì sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
uy tín của hàng nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế cũng như ảnh 



hưởng trực tiếp đến lợi ích kinh tế của người nông dân", lãnh đạo Cục 
Bảo vệ thực vật khẳng định. 
Để giải quyết các tồn tại nêu trên của khu vực ĐBSCL, Cục trưởng Cục 
Bảo vệ thực vật cho rằng, cần đẩy mạnh phân cấp và tăng cường năng 
lực cho địa phương về thiết lập và giám sát mã số vùng trồng, cơ sở 
đóng gói phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Phấn đấu đến năm 2025, 
số lượng vùng trồng tại các tỉnh ĐBSCL được cấp mã số tăng 3-5 lần so 
với hiện nay, mở rộng đối tượng cây trồng cấp mã số sang cây lúa, rau 
màu, khoai lang…   
Cục Bảo vệ thực vật cũng đề nghị Bộ NN&PTNT kiến nghị Chính phủ 
cần có cơ chế hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất, thiết lập và quản lý 
vùng trồng, cơ sở đóng gói; đưa chỉ tiêu về thiết lập vùng trồng đủ điều 
kiện cấp mã số vào chỉ tiêu của Chương trình nông thôn mới, Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); đầu tư cơ sở hạ tầng cho các vùng 
trồng sản xuất tập trung. 
Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Gap-rut-ra-soat-chan-chinh-cong-
tac-quan-ly-cap-ma-so-vung-trong/444631.vgp 
 

12. Cục Hải quan Bình Dương: Chủ động tham gia 
chống dịch, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp 
Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh, thực hiện sự chỉ 
đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương, 
Cục Hải quan Bình Dương (HQBD) tiếp tục tập trung thực hiện 
“mục tiêu kép”, vừa xung kích phòng, chống dịch bệnh, vừa đồng 
hành sẻ chia khó khăn cùng doanh nghiệp (DN). 
 Tham gia tuyến đầu chống dịch  
Ngay khi nhận được chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về huy động, bổ 
sung lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh, với tinh thần xung 
kích, không ngại khó khăn, nguy hiểm, 63 cán bộ của Cục HQBD đã sắp 
xếp công việc và đăng ký tham gia ngay với quyết tâm chung tay đẩy lùi 
dịch bệnh. Các cán bộ của Cục HQBD đã chính thức hiện diện tại 2 
điểm nóng là phường An Bình và phường Tân Bình của “vùng đỏ” TP.Dĩ 
An. 
Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ HQBD đã khẩn 
trương bắt tay ngay vào công việc theo sự phân công của chính quyền 
địa phương. Cùng với các lực lượng khác, cán bộ HQBD tham gia trực 
chốt, tổ giám sát, theo dõi sức khỏe cộng đồng tại các chốt kiểm soát 
Covid-19, hỗ trợ đo thân nhiệt, lấy mẫu test nhanh, nhập liệu, tuyên 
truyền, phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm để kịp thời chuyển đến tận tay 



cho bà con vùng dịch… Dù đối diện với nguy cơ nhiễm bệnh nhưng với 
tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, cán bộ HQBD vẫn từng ngày, từng 
giờ kiên trì bám địa bàn thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp công 
sức nhỏ bé của mình cùng với chính quyền địa phương và nhân dân 
chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh. 

 
Cán bộ Cục HQBD chuẩn bị hàng hóa cung ứng đến người dân tại “vùng 

đỏ” TP.Dĩ An 
Anh Nguyễn Đồng Tiến, Bí thư Đoàn cơ sở Cục HQBD, chia sẻ: “Chúng 
tôi ý thức được rằng đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm với 
quê hương mình. Tham gia phòng, chống dịch bệnh, chúng tôi cống hiến 
hết mình, góp sức vì nhiệm vụ chung đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời chấp 
hành tốt các nội quy quy định và sự phân công của địa phương, đơn vị 
quản lý, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ 



lẫn nhau. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của tỉnh, cùng với sự 
quyết tâm, chung sức, đồng lòng của mọi người dân, chúng ta nhất định 
sẽ thành công, giành thắng lợi trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh 
bảo vệ sự bình yên, trả lại cuộc sống ổn định cho người dân”. 
Ông Nguyễn Phước Việt Dũng, Cục trưởng Cục HQBD, cho biết đối với 
những cán bộ công chức ở lại thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ 
quan đều đang cố gắng làm việc gấp 2, gấp 3 để choàng gánh công việc 
cho các đồng chí được cử đi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. 
Toàn Cục HQBD quyết tâm hoàn thành thắng lợi cả 3 nhiệm vụ quan 
trọng lúc này, là phòng, chống dịch bệnh hiệu quả tại trụ sở làm việc; 
bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu được thuận lợi trên địa bàn; tích cực 
tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh với địa phương. 
Tích cực hỗ trợ DN  
Dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến mọi hoạt động kinh 
tế - xã hội. Theo Cục HQBD, từ 15-7 đến 15-8, số lượng tờ khai hải 
quan tại đơn vị đang sụt giảm nghiêm trọng, giảm trên 42% so với tháng 
trước, kim ngạch xuất khẩu giảm trên 32%, đã có hơn 600 DN hoạt động 
thường xuyên đã phải tạm ngưng hoạt động. 
Trước tình hình trên, Cục HQBD đã chủ động triển khai nhiều giải pháp 
bảo đảm tuyệt đối an toàn dịch bệnh, nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi 
cho DN thông quan nhanh chóng hàng hóa. Trong đó, ứng dụng công 
nghệ thông tin và phương pháp quản lý hải quan hiện đại trong giải 
quyết thủ tục hành chính đã áp dụng được phát huy tối đa hiệu quả. 
Hiện nay, tất cả các hồ sơ DN gửi đến đều được xử lý thông qua hệ 
thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS, hệ thống dịch vụ 
công trực tuyến hải quan. 
Bên cạnh đó, Cục HQBD tăng cường nắm bắt thông tin, giữ liên lạc với 
DN tạm ngừng hoạt động để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kịp thời 
có các giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn các chi cục hải quan thực hiện các 
biện pháp quản lý hải quan phù hợp, linh hoạt nhằm tạo thuận lợi cho 
DN xuất nhập khẩu hàng hóa và bảo đảm công tác quản lý hải quan. Để 
tạo thuận lợi cho DN trong việc giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa, 
bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt, mới đây, Cục HQBD đã 
thành lập Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng 
hóa xuất nhập khẩu trong giai đoạn ảnh hưởng dịch bệnh. Theo đó, Tổ 
hỗ trợ sẽ xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất 
nhập khẩu, đồng thời hỗ trợ DN trong việc thông quan hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu tại đơn vị.   

 Ông Nguyễn Phước Việt Dũng, Cục trưởng Cục HQBD: Cục 



HQBD tiếp tục nắm sát tình hoạt động và số thu nộp ngân sách của 
các DN trên địa bàn; tiếp tục hỗ trợ tốt DN thông quan nhanh hàng 
hóa, hoàn thuế kịp thời, tạo điều kiện để DN tái đầu tư vào hoạt động 
sản xuất, kinh doanh. HQBD sẽ luôn đồng hành cùng DN trong việc 
tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN xuất nhập khẩu. 
Chủ động tham mưu giải quyết triệt để các vướng mắc thuộc thẩm 
quyền, báo cáo kịp thời các vướng mắc vượt thẩm quyền, nhằm tháo 
gỡ khó khăn cho DN nhanh nhất trong thời điểm phòng, chống dịch 
bệnh hiện nay. 
Anh Nguyễn Đồng Tiến, Bí thư Đoàn cơ sở Cục HQBD: Chúng tôi 
ý thức được rằng đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm với quê 
hương mình. Tham gia phòng, chống dịch bệnh, chúng tôi cống hiến 
hết mình, góp sức vì nhiệm vụ chung đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời 
chấp hành tốt các nội quy quy định và sự phân công của địa phương, 
đơn vị quản lý. 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/cuc-hai-quan-binh-duong-chu-dong-
tham-gia-chong-dich-tich-cuc-ho-tro-doanh-nghiep-a254981.html 
 

13. Bài toán lao động nhập cư hậu phong tỏa 
Đại dịch kèm phong tỏa, giãn cách đã buộc hàng chục ngàn người 
lao động nhập cư từ các địa phương khác đến các trung tâm công 
nghiệp ở miền Bắc và miền Nam phải trở về quê quán cách xa đó 
vài trăm, thậm chí đến cả ngàn ki lô mét trong hoảng loạn bởi 
không thể nương náu lại khi doanh nghiệp đóng cửa, không còn 
tiền ăn và tiền trọ. 
Khi đại dịch dịu đi, các doanh nghiệp sẽ mở cửa trở lại (nếu còn sống 
sót!) nên sẽ tuyển dụng trở lại. Lúc đó có thể kỳ vọng một làn sóng 
ngược người lao động từ khắp nơi lại đổ về các trung tâm công nghiệp 
cả nước. Tuy nhiên, kỳ vọng này chỉ thành sự thật nếu người lao động 
biết chắc rằng lần quay trở lại này sẽ là lâu dài, và sẽ không (sớm) có 
một cuộc tháo chạy tổng lực tìm đường sống lần thứ hai, ba như vừa rồi. 
Vì không có gì đảm bảo rằng dịch bệnh sẽ không quay trở lại và phong 
tỏa sẽ không tái diễn nên thời gian đầu, có thể kéo dài hàng tháng, các 
doanh nghiệp ở các trung tâm công nghiệp nhiều khả năng sẽ phải 
chứng kiến tình trạng thiếu hụt lao động, thậm chí đến mức trầm trọng. 
Hậu đại dịch, các doanh nghiệp ở các trung tâm công nghiệp nhiều khả 
năng sẽ phải chứng kiến tình trạng thiếu hụt lao động, thậm chí đến mức 
trầm trọng. 



Để cân bằng cung cầu lao động trong hoàn cảnh (tạm thời) thiếu hụt 
như vậy thì các doanh nghiệp buộc phải tăng mức đãi ngộ để hấp dẫn 
người lao động tại chỗ, vùng lân cận, và đặc biệt là từ các địa phương 
khác quay trở lại làm việc, bất chấp các rủi ro an sinh vẫn rình rập. Ngoài 
ra, doanh nghiệp còn phải tốn thêm tiền đào tạo, tái đào tạo lại nhân 
công, bởi hoàn toàn có thể một lượng nhân công đã rời khỏi doanh 
nghiệp là “một đi không trở lại”. 

Lao động nhập cư bế tắc trên đường phố TPHCM. Ảnh: N.K 
Hậu quả của gánh nặng trên đối với doanh nghiệp là hiển nhiên và sẽ 
ảnh hưởng đến chiến lược sản xuất kinh doanh dài hạn của doanh 
nghiệp. Nhưng họ cũng chẳng biết làm gì hơn, một khi mô hình sản 
xuất, kinh doanh của họ vẫn phải dựa vào nguồn lao động nhập cư dồi 
dào (và lương thấp) so với tuyển dụng tại chỗ. 
Cần lưu ý thêm rằng không chỉ đại dịch mà các biến cố khác cũng có thể 
đẩy các doanh nghiệp phụ thuộc vào lao động nhập cư rơi vào tình cảnh 
tương tự. Lạm phát cao làm cho đồng lương của người lao động nhập 
cư teo tóp trong khi nhu cầu chi tiêu cho cuộc sống và gia đình, con cái 
không thể cắt giảm hơn được nữa. Rơi vào cảnh này thì nhiều người lao 
động nhập cư sẽ lại chọn con đường quay về quê để tồn tại chứ không 
thể sống mòn mãi nơi đô thị. 
Tình cảnh/rủi ro trên đặt ra một số vấn đề ngắn và trung hạn. Về phía 
doanh nghiệp, trong ngắn hạn, một mặt cần hỗ trợ người lao động tối đa 
để họ quay trở lại làm việc, tạm thời yên tâm với một tương lai còn nhiều 
bất định. Tiền lương có thể không tăng (mạnh), nhưng doanh nghiệp cần 
cam kết đảm bảo cung ứng một số điều kiện tồn tại cơ bản cho người 
lao động trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi có biến cố xảy ra, như hỗ trợ 



một phần tiền thuê nhà và trợ cấp (tạm thời) nghỉ việc khi doanh nghiệp 
phải tạm thời đóng cửa vì một lý do nào đó. 
Tất nhiên là sẽ có nhiều doanh nghiệp không đáp ứng được, hoặc vì 
nguồn lực mỏng, khi đóng cửa dù là tạm thời thì cũng không có nguồn 
thu nhập/dự trữ nào khác; hoặc vì mô hình kinh doanh của họ là dựa 
trên lao động giá càng rẻ càng tốt. 
Với loại doanh nghiệp nguồn lực mỏng, Chính phủ có thể đóng vai trò 
“bà đỡ” trong những lúc khó khăn thông qua việc (cam kết) cho doanh 
nghiệp vay với lãi suất thấp, hoặc tài trợ, để trả lương, hỗ trợ cho người 
lao động. Điều này thì Chính phủ cũng đang làm, cho dù kết quả thì 
như… chưa làm! 
Với loại doanh nghiệp sống nhờ vào thâm dụng nhân công, có thể họ 
cũng tận dụng sự trợ giúp tương tự của Chính phủ. Nhưng do bản chất 
của mô hình kinh doanh của họ nên sẽ đến một thời điểm nào đó mà chi 
phí nhân công, kể cả sau khi đã trừ đi hỗ trợ của Chính phủ, nếu có, trở 
nên đắt đỏ, không còn hấp dẫn để duy trì mô hình kinh doanh của họ. 
Lúc đó, hãy coi đại dịch và hậu đại dịch là một cuộc sàng lọc tự nhiên để 
gạt bỏ những yếu tố không còn hợp thời, không đáng được lưu giữ bằng 
mọi cách. 
Chính phủ cũng có thể trợ giúp doanh nghiệp hậu đại dịch thông qua 
việc phối hợp với doanh nghiệp và chính quyền các địa phương tổ chức 
các đợt đưa người lao động tại các địa phương trở lại các trung tâm kinh 
tế, công nghiệp trong trật tự, an toàn, với chi phí hợp lý. 
Trong trung hạn, Chính phủ cần kéo giãn các trung tâm kinh tế, công 
nghiệp ra cả nước. Mục đích không chỉ để xóa bỏ chênh lệch phát triển 
và thu nhập giữa các địa phương và người dân, mà còn giảm các tác hại 
kinh tế, văn hóa, gia đình và xã hội đi đôi với vấn đề lao động nhập cư. 
Một lợi ích hiển nhiên khác là doanh nghiệp sẽ ít chịu rủi ro biến động 
nhân lực hơn. 
Để thực hiện kéo giãn các trung tâm kinh tế, công nghiệp đi đôi với phát 
triển cơ sở hạ tầng đường bộ, đường sắt và đường thủy, Chính phủ cần 
tăng cường năng lực giáo dục và đào tạo cho các địa phương để đáp 
ứng nhu cầu nhân lực đủ mọi cấp độ của các doanh nghiệp đang và sẽ 
chuyển đến hoạt động tại địa phương. 
Bên cạnh đó, điều quan trọng mà Chính phủ cần làm là phối hợp, giám 
sát các địa phương để đảm bảo cuộc đua phát triển giữa các địa 
phương là một cuộc đua lành mạnh, bằng những giải pháp và công cụ 
lành mạnh – như đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng minh bạch và 
chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương – chứ không phải là 
cuộc đua xuống hố thông qua giảm/miễn thuế, tăng ưu đãi. 



Với những trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn của đất nước như 
TPHCM, Hà Nội, Bình Dương…, do sự hấp dẫn riêng có của chúng nên 
luôn có một bộ phận lớn lao động nhập cư tìm cách gắn bó lâu dài. Một 
trong những việc Chính phủ có thể làm để giúp cho bộ phận lao động 
này cũng như doanh nghiệp tuyển dụng họ là cung cấp nơi ở/ký túc xá 
với giá thuê rẻ, ổn định. Nguồn cung các chỗ ăn ở kiểu này hợp lý nhất 
là nguồn mà các địa phương này đã, đang và sẽ có kế hoạch dành cho 
phát triển nhà ở xã hội. Hình thức nhà này hiện tại theo hình thức mua 
đứt bán đoạn, không giúp gì mấy cho số đông lao động nhập cư bởi 
chúng chỉ dành cho một số ít là người được mua, ít hơn nhiều số người 
có nhu cầu thuê trong thời gian làm việc tại địa phương, trong khi vẫn có 
nhiều sai sót về đối tượng được mua, vẫn phải tiêu phí nguồn lực công 
như hỗ trợ lãi suất, ưu đãi thuế, phí đất đai… 
Nguồn: https://thesaigontimes.vn/bai-toan-lao-dong-nhap-cu-hau-phong-
toa/ 
 

14. Công an TP.HCM sẽ thu hồi giấy đi đường cấp 
sai đối tượng, mục đích sử dụng 
Ngày 29.8, Công an TP.HCM đã có hướng dẫn kiểm tra tại các chốt 
nội thành, trong đó có nội dung sẽ thu hồi giấy đi đường cấp sai 
đối tượng, mục đích sử dụng. 

 
Công an TP.HCM sẽ thu hồi giấy đi đường cấp sai đối tượng, mục đích 

sử dụng 
Ngày 29.8, đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công 
an TP.HCM cho biết, Công an TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị, 



địa phương về việc triển khai thực hiện hướng dẫn tại các chốt, trạm 
kiểm soát, trong đó có nội dung sẽ thu hồi giấy đi đường cấp sai đối 
tượng, mục đích sử dụng. 
Đại diện PC08 cho biết, Công an TP.HCM ra hướng dẫn kiểm tra tại các 
chốt ở nội thành để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt 
động kiểm soát phương tiện và người lưu thông trên đường trong thời 
gian thực hiện giãn cách xã hội. 
Một số trường hợp qua chốt không cần giấy đi đường 
Theo đại diện PC08, từ ngày 29.8, cán bộ trực chốt kiểm soát 
dịch Covid-19 sẽ ưu tiên, không yêu cầu có giấy đi đường khi qua chốt 
nội thành đối với những trường hợp sau: 
Người đi tiêm vắc xin có tin nhắn hoặc giấy mời, kèm CMND/CCCD. 
Cán bộ, nhân viên y tế có thẻ của ngành y tế, thẻ sinh viên ngành y hoặc 
giấy đi đường do thủ trưởng đơn vị được thành lập theo quy định pháp 
luật cấp. 
Nhân viên nhà thuốc có giấy tờ chứng minh chuyên môn dược và chứng 
minh về nơi làm việc, như: mặc đồ bảo hộ y tế hoặc quần áo y tế khi di 
chuyển trên đường.  
Người đi xét nghiệm Covid-19, như: Người chuẩn bị đi du học; Người có 
hộ chiếu; Người có vé máy bay đi nước ngoài và đi các tỉnh khác cần 
xuất trình mã code vé máy bay trong vòng 3 ngày, tài xế đi xét nghiệm 
để làm thủ tục “luồng xanh”. 
Các xe tải hoặc bán tải vận chuyển sách, vở học sinh có giấy tờ chứng 
minh vận chuyển sách, vở cho trường học, cơ sở giáo dục (có hóa đơn, 
hợp đồng mua hàng với các trường, cơ quan giáo dục...). 
Xe chở lương thực, thực phẩm thiết yếu chưa có mã QR, nhưng có giấy 
đi đường tạm thời do PC08 in, ký cấp giấy (ủy quyền cho tổ trưởng chốt 
kiểm soát thực hiện) được lưu thông qua chốt cửa ngõ TP.HCM. 
Các cá nhân, phương tiện chở ô xy, thuốc men, vật tư thiết bị y tế... 
phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19, có giấy đăng ký kinh doanh, 
giấy chứng nhận chuyên môn, hợp đồng vận chuyển hàng hóa. 
Nhân viên vận chuyển gas lưu thông trong phường hoặc phường liền kề 
với yêu cầu: Chở theo bình gas loại 12kg trở lên, có giấy bán hàng, địa 
chỉ giao hàng và địa chỉ cửa hàng.  
Nhân viên vệ sinh môi trường thu gom rác dân lập phải mặc áo phản 
quang của nhân viên môi trường và có giấy tờ chứng minh về địa điểm 
thu gom rác phù hợp với nơi ở và tuyến đường di chuyển (hoặc đi cùng 
xe chở rác). 



Shipper giao hàng (sử dụng ứng dụng công nghệ) chỉ được hoạt động 
trong địa bàn quận, huyện, TP.Thủ Đức và có nhận diện theo quy định. 
Người có quan hệ với bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện được 
cho qua 1 người khi chứng minh quan hệ với bệnh nhân, di chuyển phù 
hợp tuyến đường từ nhà đến bệnh viện.... 
Cán bộ công nhân viên, người lao động, hỗ trợ phòng chống dịch, tình 
nguyện viên, thiện nguyện viên…) phải có giấy đi đường do công an cấp 
(giấy do công an phường, xã cấp chỉ đi trong quận, huyện). Giấy đi 
đường do PC08 cấp được sử dụng hai dấu mộc tròn của Phòng PC08: 
dấu to và dấu nhỏ.  
Cán bộ, công nhân viên chức các sở ban ngành có đồng phục, công 
nhân viên dịch vụ công ích thì mặc đồng phục ngành. Các sở ban ngành 
không có đồng phục thì mặc áo nhận diện TP cấp. 
Tất cả những trường hợp này, tuy không cần xuất trình giấy đi 
đường nhưng phải quét mã QR khai báo y tế trên cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư để xuất trình theo quy định. 
Riêng đối với xe chở nhân viên cơ quan, doanh nghiệp không được cấp 
mã QR thì 1 người ngồi trên xe phải có giấy đi đường chứng minh cùng 
cơ quan, công ty, doanh nghiệp theo quy định.  
Trường hợp này, cán bộ kiểm tra quét mã QR khai báo y tế bằng phần 
mềm quản lý công dân vùng dịch của Bộ Công an theo quy định và kiểm 
tra số người trên xe không vượt quá một nửa số chỗ ngồi đối với xe từ 
12 chỗ trở lên. 
Kiểm tra linh hoạt không để ùn tắc tại chốt 
Theo đại diện PC08, Tổ trưởng tổ công tác tại các chốt, trạm kiểm soát 
căn cứ tình hình thực tế để tổ chức kiểm soát, kiểm tra phương tiện 
không để ùn tắc, dồn ứ tại các chốt, trạm kiểm soát. 
Theo đó, lực lượng công an, quân sự mặc quân phục được phép di 
chuyển toàn TP để thực thi công vụ. Còn lực lượng mặc thường phục 
phải có giấy giới thiệu hoặc giấy phân công công tác của thủ trưởng đơn 
vị hoặc thẻ ngành hoặc giấy đi đường. Giấy đi đường do Sở Ngoại vụ 
(mã 7A, 7B) cấp vẫn được sử dụng. Ưu tiên xe của công an, quân sự, y 
tế và các xe được PC08 cấp phù hiệu nhận diện. 
Cán bộ kiểm tra giấy đi đường phải kiểm đầy đủ thông tin, nếu thông tin 
ghi chưa đầy đủ yêu cầu người dân ghi bổ sung. Kiểm tra mã QR khai 
báo y tế bằng phần mềm quản lý công dân vùng dịch của Bộ Công an 
theo quy định... Nếu không khai báo bổ sung thì thu hồi giấy đi đường. 



Cán bộ kiểm tra đối chiếu đối tượng cấp giấy, mục đích sử dụng giấy và 
người lưu thông có giấy đi đường để thu hồi giấy với trường hợp cấp sai 
đối tượng, mục đích, tập hợp báo cáo kịp thời về Công an TP.HCM. 
Ngoài ra, Công an TP.HCM quy định, từ 18 giờ - 6 giờ sáng ngày hôm 
sau tạo điều kiện lưu thông cho các trường hợp, như: 
Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài; ngành hàng 
không - sân bay; hoa tiêu hàng hải; vệ sinh môi trường đô thị, lực lượng 
xử lý sự cố khẩn cấp về điện, nước, hệ thống thông tin, hạ tầng giao 
thông... 
Những trường hợp này cần xuất trình giấy đi đường, giấy xác nhận phân 
công công tác vào khung giờ này. 
Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/cong-an-tphcm-se-thu-hoi-giay-di-
duong-cap-sai-doi-tuong-muc-dich-su-dung-1441679.html 
 

15. Hà Tĩnh: Thay đổi thói quen người dân trong giải 
quyết thủ tục hành chính để phòng dịch 
Hà Tĩnh tuyên truyền người dân tăng cường nộp hồ sơ trực tuyến 
hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích, vừa tiết kiệm thời gian, 
vừa góp phần phòng, chống dịch COVID-19. 

Số người đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh giảm nhiều trong thời gian gần đây. 



Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh đã có hướng dẫn cụ thể cho người dân và 
các tổ chức, doanh nghiệp những nội dung phòng, chống dịch trong giải 
quyết thủ tục hành chính (TTHC). 
Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tuyên truyền người 
dân, doanh nghiệp thay đổi thói quen nộp hồ sơ trực tiếp và hạn chế đến 
các trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện cũng như bộ phận một 
cửa cấp xã. 
Việc nộp hồ sơ qua mạng thực hiện tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa 
chỉ: https://dichvucong.hatinh.gov.vn) hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính 
công ích. 
Để thực hiện hiệu quả nội dung này, ngoài việc tuyên truyền trên các hệ 
thống thông tin đại chúng, hiện nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh và các trung tâm hành chính công cấp huyện đề nghị cán bộ, công 
chức làm việc tại các trung tâm tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn 
cho người dân các kỹ năng, thao tác nộp hồ sơ trực tuyến để bà con 
mạnh dạn giao dịch trong các lần sau. 

Người dân được hướng dẫn các kỹ năng, thao tác nộp hồ sơ trực tuyến 
Thống kê từ 25/7 đến 25/8, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến của Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh đạt 33,12%, tăng trên 9% so với tháng 
6/2021 và so với cùng kỳ năm 2020 tăng trên 21,42%. 



Còn tại TP Hà Tĩnh, nhờ thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền gắn 
với tư vấn, hướng dẫn cụ thể cho người dân nên trong tháng 7 và tháng 
8 cũng đã có 338 hồ sơ nộp trực tuyến, chiếm tỷ lệ trên 39,5%. 

Hà Tĩnh tiếp tục tập trung tuyên truyền người dân, doanh nghiệp thay đổi 
thói quen nộp hồ sơ trực tiếp. 

Tổng hợp từ Sở Thông tin và Truyền thông, chỉ riêng trong 7 tháng đầu 
năm, số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ là 
438 dịch vụ; số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt trên 
23.175 hồ sơ, chiếm gần 35%. 
Đặc biệt, số dịch vụ công được đồng bộ từ Cổng Dịch vụ công của tỉnh 
lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 447 dịch vụ. Đây là con số có ý 
nghĩa rất lớn trong công tác cải cách hành chính của Hà Tĩnh. 
Theo ông Lê Văn Dũng - Trưởng phòng CNTT, Sở Thông tin và Truyền 
thông, việc đồng bộ được càng nhiều dịch vụ công trực tuyến lên Cổng 
Dịch vụ công quốc gia sẽ tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết 
TTHC. Nhờ sự đồng bộ này, người dân, doanh nghiệp có thể ở mọi nơi 
nộp hồ sơ từ Cổng Dịch vụ công quốc gia mà không cần phải về tỉnh 
nộp hay nộp vào Cổng Dịch vụ công tỉnh. Đồng thời, các hồ sơ sau khi 
giải quyết xong sẽ được lưu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cho phép 
mọi người có thể khai thác để làm thủ tục hành chính ở các tỉnh, thành 
khác. 
Ngoài đẩy mạnh việc nộp hồ sơ trực tuyến, hiện nay, người dân cũng đã 
sử dụng rộng rãi dịch vụ bưu chính công ích. Theo số liệu tổng hợp từ 



Bưu điện tỉnh, trong tháng 6/2021, tổng số hồ sơ trả qua dịch vụ bưu 
chính công ích là 80.852 hồ sơ và trong tháng 7 là 86.969 hồ sơ, tăng 
hơn 6.000 hồ sơ. 

Hiện nay, Hà Tĩnh đã đồng bộ được 447 dịch vụ công trực tuyến lên 
Công Dịch vụ công quốc gia. 

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc người dân, 
doanh nghiệp tăng cường sử dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến hoặc 
qua bưu chính công ích là một trong những giải pháp hiệu quả góp phần 
ngăn chặn những nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng. 
Nguồn: https://baohatinh.vn/chinh-quyen/ha-tinh-thay-doi-thoi-quen-
nguoi-dan-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-de-phong-
dich/218243.htm 
 

16. Thanh Hóa: Số thu thuế xuất nhập khẩu khả 
quan nhờ đảm bảo 'dòng chảy' thương mại 
Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động xuất nhập 
khẩu nhưng với nỗ lực vượt bậc, Cục Hải quan Thanh Hóa đảm bảo 
thông quan cho lượng hàng hóa đạt kim ngạch hơn 5,9 tỷ USD, thu 
ngân sách đạt hơn 76% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao. 
Thu ngân sách từ dầu thô nhập khẩu chiếm hơn 76% 



Báo cáo của Hải quan Thanh Hóa cho thấy, tính đến cuối tháng 8/2021, 
đơn vị đã làm thủ tục cho 68.280 tờ khai hàng hóa, tăng hơn 32% so với 
cùng kỳ, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 5,9 tỷ USD, tăng 12% so với 
cùng kỳ.  

 
Cán bộ Hải quan Thanh Hóa hỗ trợ DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. 

Ảnh: Phong Nhân 
Theo đại diện Cục Hải quan Thanh Hóa, để đảm bảo làm thủ tục cho 
lượng tờ khai và kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh so với năm 2020 
trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, đơn vị đã 
triển khai mạnh mẽ các giải pháp đơn giản thủ tục hành chính theo chỉ 
đạo của Tổng cục Hải quan như cho phép doanh nghiệp (DN) nộp bản 
scan hồ sơ thay cho bản chính, hỗ trợ DN thực hiện làm thủ tục hải quan 
điện tử, qua đó đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh 
được diễn ra thông suốt. 
Cục Hải quan Thanh Hóa cũng chỉ đạo các chi cục hải quan thành lập 
Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc cho DN trong giai đoạn dịch Covid-19, ban 
hành công văn gửi Sở Công thương Thanh Hóa đề xuất giải pháp cải 
thiện hiệu quả logistic, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển 
logistis trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
Đặc biệt, đơn vị kịp thời xử lý vướng mắc liên quan đến Công ty TNHH 
Lọc hóa dầu Nghi Sơn về kết quả kiểm tra, rà soát liên quan đến quyết 
định ấn định thuế số 40/QĐ-HQCNS của Chi cục Hải quan cửa khẩu 
cảng Nghi Sơn; ban hành 7 quyết định gia hạn công nhận địa điểm kiểm 



tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại nơi sản xuất của DN trên địa bàn quản 
lý. 
Sự chủ động của Hải quan Thanh Hóa đã mang lại kết quả khả quan về 
thu ngân sách. Thống kê đến cuối tháng 8/2021, đơn vị đã thu ngân 
sách đạt hơn 7.758 tỷ đồng, đạt hơn 76% chỉ tiêu được giao năm 2021, 
tăng hơn 5,2% so với cùng kỳ. Tính đến 15/8/2021, số thu từ dầu thô 
nhập khẩu của đơn vị đã đạt hơn 5.943 tỷ đồng, chiếm 76,6% /tổng thu.  
Khó tìm nguồn thu mới do dịch Covid-19 
Trao đổi với phóng viên TBTCO chiều ngày 30/8, đại diện Cục Hải quan 
Thanh Hóa cho hay, để hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2021, đơn 
vị phải tiếp tục khai thác tốt nguồn thu hiện có và cả nguồn thu mới. 
Năm 2021, đơn vị được giao thu ngân sách là 10.200 tỷ đồng và chỉ tiêu 
phấn đấu là 10.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu của đơn vị phụ thuộc 
phần lớn vào kế hoạch nhập khẩu dầu thô của Dự án Liên hợp lọc hoá 
dầu Nghi Sơn, trong khi công tác tìm kiếm nguồn thu mới hiện nay gặp 
nhiều khó khăn do dịch Covid-19 kéo dài ảnh hưởng chung đến hoạt 
động xuất nhập khẩu của DN. 
Khó khăn hơn nữa là Chính phủ Lào thông báo tiếp tục đóng cửa tất cả 
cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào để 
ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, đã ảnh hưởng trực tiếp đến 
việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Na Mèo và cửa 
khẩu chính Tén Tằn. Hiện nay hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập 
cảnh qua tuyến biên giới đường bộ chỉ thực hiện tại cửa khẩu quốc tế 
Na Mèo. 
Tuy nhiên, Cục Hải quan Thanh Hóa nhận định, với thành quả đạt được 
từ đầu năm đến nay là động lực để đơn vị phấn đấu thu đạt chỉ tiêu 
được giao năm 2021. 
Để tăng thu, đồng thời với việc hỗ trợ khuyến khích tạo thuận lợi cho 
hoạt động nhập khẩu dầu thô của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn 
(nguồn thu chủ lực), đơn vị sẽ quan tâm tìm nguồn mới từ hoạt động của 
DN xuất nhập khẩu các mặt hàng có thuế tại địa bàn là hóa chất, nguyên 
liệu sản xuất, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định, đá trắng, dăm gỗ, 
clinker, thạch cao, đường tinh luyện, nguyên liệu sản xuất thuốc tân 
dược./. 
Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2021-
08-30/thanh-hoa-so-thu-thue-xuat-nhap-khau-kha-quan-nho-dam-bao-
dong-chay-thuong-mai-110222.aspx 
 
 



17. Hà Nội triển khai app thuế điện tử cho thiết bị di 
động 
Theo kế hoạch của Cục Thuế TP. Hà Nội, trong tháng 9/2021 cục 
thuế sẽ triển khai app thuế điện tử cho thiết bị di động. Đây là một 
phần công việc trong kế hoạch chuyển đổi số trong quản lý thuế từ 
nay đến năm 2022. 

 
App thuế điện tử sẽ được Cục Thuế TP. Hà Nội triển khai trong tháng 

9/2021. Ảnh: TL. 
Thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, cũng như chỉ 
đạo của UBND TP. Hà Nội về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản 
lý thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đang từng bước hiện đại hóa công tác 
quản lý thuế thông qua việc đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào 
công tác quản lý thuế. 
Để thực hiện thành công chuyển đổi số, Cục Thuế TP. Hà Nội đã đặt 
mục tiêu đến năm 2022 đưa Cục Thuế TP. Hà Nội là 1 trong những cục 
thuế dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin 
và về an toàn an ninh mạng. 
Ngoài ra, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng phấn đấu đưa 100% thủ tục hành 
chính thuế lên hệ thống trực tuyến, được tích hợp với Cổng dịch vụ công 
quốc gia. Đặc biệt, ngay trong tháng 9/2021, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ 
triển khai phiên bản app thuế điện tử eTax cho thiết bị di động. 100% hồ 
sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ mật). 



Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện các 
thủ tục hành chính liên quan, cục thuế cũng sẽ thực hiện kết nối, chia sẻ 
với các cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài 
chính, bảo hiểm của quốc gia và các sở, ngành thuộc thành phố để cung 
cấp dịch vụ công kịp thời với phương châm “một lần khai báo, trọn đời 
phục vụ công dân và người nộp thuế”. 
Đồng thời, cục thuế cũng phấn đấu tối thiểu 30% hộ kinh doanh mở tài 
khoản và thanh toán thuế điện tử; 99% doanh nghiệp đăng ký phát hành 
hóa đơn điện tử, 90% số doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng hóa 
đơn điện tử. 
Để đạt mục tiêu trên, Cục Thuế TP. Hà Nội xác định có 3 trụ cột chính là: 
Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Với các trụ cột cơ bản này, quá 
trình chuyển đổi số bao gồm các nhóm nhiệm vụ và giải pháp tương ứng 
là: Chuyển đổi nhận thức, đào tạo và phát triển nhân lực; kiến tạo thể 
chế; phát triển hạ tầng và nền tảng số; thông tin và dữ liệu số; an toàn, 
an ninh mạng./. 
Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2021-
08-30/ha-noi-trien-khai-app-thue-dien-tu-cho-thiet-bi-di-dong-
110218.aspx 
 
18. Cần Thơ dẹp “giấy phép con” để hàng hóa thông 
thương 
Câu chuyện về ùn ứ xe chở hàng do quy định bất cập của Cần Thơ 
đặt ra đã gây vô vàn khó khăn cho doanh nghiệp vận tải. Đã đến lúc 
cần dẹp bỏ những “giấy phép con”, nhất là trong bối cảnh đại dịch, 
nền kinh tế đang cần được duy trì sản xuất… 
Ùn tắc, lái xe vạ vật vì thủ tục 
Bắt đầu từ ngày 23.8, Cần Thơ yêu cầu tất cả các phương tiện vận 
chuyển hàng hóa tiêu dùng, xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng phục vụ 
xây dựng, sản xuất, kinh doanh... từ các địa phương tỉnh, thành khác 
đến thành phố Cần Thơ để giao nhận hàng hóa đều phải đăng ký trước. 
Ngoài ra, khi đến Cần Thơ, các phương tiện phải đổi tài xế, sang hàng 
hóa tại điểm tập kết. 
Do vướng thủ tục, và chưa nắm được quy định, rất nhiều phương tiện di 
chuyển hàng trăm km, nhưng khi đến nơi thì không vào được Cần Thơ. 
Các phương tiện xếp hàng dài trong nhiều ngày, dẫn đến cảnh ùn ứ.   
Suốt nhiều ngày liền, cánh tài tế phải vật vạ, kiệt quệ, ăn ngủ tại bến xe 
để cầu mong được “thông chốt”. kéo theo đó là tình trạng đội chi phí, 
khiến các doanh nghiệp vốn đã khó khăn lại càng khổ sở hơn. Đó là 



chưa kể do tập trung đông người, khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh trở 
thành mối đe dọa hơn bao giờ hết.   

 
Các xe chở hàng ùn ứ tại Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang 

Đến ngày 25.8, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp 
trực tuyến với 63 Sở GTVT cùng đại diện Bộ NNPTNT về vận tải hàng 
hóa gắn với phòng chống dịch COVID-19. 
Theo ông Thể, việc làm của Cần Thơ là vi phạm chỉ đạo của Chính phủ, 
phải dừng ngay. Chính phủ đã chỉ đạo xe nào đã được cấp mã QR Code 
chỉ tiền kiểm và hậu kiểm. Cần Thơ là đầu mối giao thông mà lại làm khó 
dễ như vậy là không được. Nhiều tỉnh miền Tây không lưu thông được vì 
quy định của Cần Thơ, gây tốn kém chi phí cho người dân và doanh 
nghiệp. 
Dừng ngay quy định cản trở cung ứng hàng hóa, gây tổn thất cho 
nền kinh tế 
Bức xúc là vậy, nhưng tới ngày 25.8, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ 
tịch UBND TP.Cần Thơ vẫn ký Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ cho 
rằng, Cần Thơ đã làm đúng và xin Thủ tướng cho tiếp tục thực hiện các 
giải pháp như hiện nay. Không lâu sau đó, Sở GTVT TP.Cần Thơ lại ra 1 
văn bản hướng dẫn tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện 
vận tải hàng hóa quá cảnh qua địa bàn Cần Thơ. 
Theo đó, kể từ 0h, ngày 28.8 cho đến khi có thông báo mới, các phương 
tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông từ tỉnh An Giang đi Hậu Giang, Sóc 



Trăng, Vĩnh Long và ngược lại sẽ có lộ trình như sau: Từ Quốc lộ 80 
hoặc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đến đường Bốn Tổng - Một Ngàn (Đường tỉnh 
919) đến Quốc lộ 61C đến Quốc lộ 1 thay thế cho lộ trình tuyến Quốc lộ 
91 - Quốc lộ 91B - Quốc lộ 1. 
Còn đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông từ Quốc lộ 
1 về Quốc lộ Nam sông Hậu sẽ đi từ Quốc lộ 1 (đường dẫn cầu Cần 
Thơ) đến nút giao IC3 (siêu thị Go) => đường Võ Nguyên Giáp đến 
Quốc lộ Nam sông Hậu). Như vậy, các phương tiện vận chuyển hàng 
hóa quá cảnh qua địa bàn TP.Cần Thơ sẽ không được phép đi qua 
Quốc lộ 91, Quốc lộ 91B (trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các 
trường hợp cung cấp vật tư thiết bị y tế...). 
Nhưng ngay sau khi có văn bản này, Cục quản lý đường bộ IV thuộc 
Tổng cục đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT đã lên tiếng, và cho rằng, việc 
làm của Cần Thơ là không đúng, vì tuyến quốc lộ là do Tổng cục Đường 
bộ Việt Nam, Bộ GTVT quản lý, địa phương không thể tự ý phân luồng. 
Hơn nữa, nếu các phương tiện đi vào Đường tỉnh 919 (Bổn Tổng - Một 
Ngàn), là đường hẹp, sẽ gây cản trở cho việc lưu thông hàng hóa. Sau 
đó, Sở GTVT Cần Thơ đã có văn bản thu hồ công văn hướng dẫn phân 
luồng. Cùng thời điểm này, UBND TP.Cần Thơ  cũng đã ra văn bản, 
trong đó, bãi bỏ quy định xe chở hàng vào thành phố phải đăng ký trước. 
Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi và ngày, Cần Thơ đã ra hàng loạt 
văn bản, và sau đó đã phải bãi bỏ hoặc thu hồi vì vấp phải sự phản ứng 
dữ dội của dư luận, và cả Bộ, ngành Trung ương. Anh Trương Công 
Thủy, một tài xế ở khu công nghiệp thuộc tỉnh Đồng Nai cho biết: “UBND 
TP.Cần Thơ đã có văn bản bãi bỏ quy định buộc phương tiện phải đăng 
ký trước, nhưng chưa thấy nói gì đến quy định bắt buộc phải sang hàng, 
đổi tài khi vào thành phố. Bây giờ xe được lưu thông, nhưng vài ngày tới 
sẽ ra sao? nên chúng tôi vẫn rất lo lắng vì chưa có thông báo rõ ràng 
nào từ phía Cần Thơ”. 
Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT TP.Cần Thơ cho biết: “Sau khi 
có văn bản chỉ đạo của thành phố bãi bỏ quy định xe phải đăng ký trước, 
sở đã có văn bản trình UBND TP về việc hướng dẫn phân luồng các 
phương tiện. Hiện đang chờ văn bản chính thức từ phía thành phố”. 
Còn anh Hồ Nhân Nghĩa, tài xế ở huyện Phong Điền, Cần Thơ cho hay: 
“Phòng dịch là đương nhiên, nhưng không nên đưa ra những quy định 
cản trở cung ứng hàng hóa, gây tổn thất cho nền kinh tế và ảnh hưởng 
đến đời sống của người dân. Chúng tôi mong muốn Cần Thơ sớm cơ 
văn bản chính thức và rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận 
chuyển hàng hóa”. 
Nguồn: https://laodong.vn/giao-thong/can-tho-dep-giay-phep-con-de-
hang-hoa-thong-thuong-947663.ldo 

 


