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1. Nhiều giải pháp chặn “sốt” đất
Trước thực trạng giá đất tăng nóng bất thường, chính quyền nhiều địa
phương đã chủ động đưa ra các giải pháp nhằm chặn đứng cơn sốt
đất.
Dừng phân lô, tách thửa, chuyển đổi mục đích
2 năm trở lại đây, thị trường bất động sản (BĐS) tại nhiều tỉnh thành trong
cả nước đã xảy ra tình trạng các cá nhân tự ý thu gom đất đai, sau đó xin
chuyển đổi mục đích để phân lô, bán nền. Nhiều diện tích đất nông nghiệp,
đất rừng đã bị băm nát.
Để ngăn chặn tình trạng này, chính quyền các địa phương như Hà Nội, Lâm
Đồng, Vĩnh Phúc,… đã đồng loạt ra văn bản chỉ đạo, tạm dừng cấp quyền
sử dụng đất để chặn phân lô, bán nền.
Trong đó, TP. Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục
hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất
có đất ở và đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở; chỉ tiếp
nhận, giải quyết với đất ở đảm bảo theo quy định pháp luật hiện hành.

Dừng phân lô, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất là một trong
các giải pháp chặn “sốt” đất. Ảnh: Hoàng Minh
Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ xin
chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân, nghiêm cấm việc cho
phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các thửa đất nằm ngoài khu vực
dân cư hiện có. Còn UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo tạm dừng toàn bộ
việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến việc tách thửa

đất để chuyển nhượng, xây dựng nhà ở hình thành các khu, điểm dân cư
mới tại nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh, sau khi báo chí liên tục phản ánh
về việc hiến đất làm đường giao thông mới, tách thửa đất, xây dựng nhà ở
riêng lẻ tại nông thôn nhưng thực chất là biến tướng để đầu tư dự án BĐS
quy định trên địa bàn…
Đánh giá về động thái này, ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Chủ tịch Hội môi
giới BĐS Việt Nam cho rằng, việc các địa phương ra văn bản cấm phân lô,
tách thửa là để cảnh tỉnh người dân có tâm lý đi thu gom, mua đất nhỏ lẻ mà
không quan tâm đến quy hoạch. Đồng thời, sẽ góp phần ngăn chặn được
cơn sốt đất tự phát tại nhiều nơi.
“Khi mua đất, điều đầu tiên cần quan tâm đó là quy hoạch khu vực đó như
thế nào? Nếu chỉ mua đất trong làng xã hiện trạng thì họ có thể có cơ hội
xin chuyển đổi mục đích khi thoả mãn điều kiện về hạ tầng. Còn nếu mua
đất nằm trong các khu vực quy hoạch phát triển dự án đô thị mới thì rất dễ
bị mắc kẹt. Do vậy, người dân không nên thu gom đất một cách tù mù vì rủi
ro mất tiền là rất lớn” - ông Thanh nhấn mạnh.
Cần thêm các công cụ về thuế để siết đầu cơ
Chuyên gia BĐS cho rằng, việc tạm dừng phân lô, tách thửa và chuyển đổi
mục đích sử dụng đất chỉ là giải pháp tạm thời vì thực tế luật pháp hiện hành
không cấm hoạt động này. Tại một số khu kinh tế đặc biệt như Vân Phong
(Khánh Hòa), Vân Đồn (Quảng Ninh), sau thời gian tạm dừng đã phải mở
lại các hoạt động trên. Bởi thực tế, nhu cầu chia lô, tách thửa đất của cá
nhân hiện rất lớn. Và giải pháp lâu dài căn cơ nhất đó là Nhà nước cần phải
xây dựng công cụ thuế để ngăn chặn việc đầu cơ đất đai.
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa có công văn đề nghị Bộ
Công an chỉ đạo cơ quan công an các địa phương phối hợp với các Cục
Thuế, điều tra xử nghiêm hành vi kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản
có dấu hiệu trốn thuế, nhằm răn đe, ngăn chặn và truy thu thuế cho ngân
sách Nhà nước.
Hiện tại, ngành thuế tại nhiều địa phương như Lâm Đồng, Hà Nội đã xây
dựng đề án chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển
nhượng bất động sản trên địa bàn. Trong đó, tập trung thành lập các đoàn
kiểm tra, rà soát các giao dịch chuyển nhượng BĐS. Khi có dấu hiệu trốn
thuế, cơ quan thuế có quyền ấn định thuế. Nếu đủ chứng cứ sẽ chuyển cơ
quan cảnh sát điều tra.
Theo T.S Kinh tế Vũ Đình Ánh, để có giải pháp căn cơ cần ban hành các
luật đánh thuế tài sản, đánh thuế lũy tiến với người sở hữu nhiều nhà đất.

Từ đó siết đầu cơ vào BĐS, uống nắn dòng tiền chảy vào sản xuất kinh
doanh.
“Đầu tư vào BĐS cần vốn và nguồn vốn này có thể tìm được từ các ngân
hàng. Tuy nhiên, với những yêu cầu về kiểm soát tăng trưởng tín dụng, các
Ngân hàng cũng đã có động thái siết chặt mảng cho vay bất động sản nhằm
kiểm soát rủi ro trong lĩnh vực này.” - ông Ánh nói.
Với các giải pháp trên, dù là trước mắt, từ phía chính quyền, cũng như của
các ngân hàng, hy vọng rằng, tình trạng bát nháo, sốt nóng trong lĩnh vực
đất đai hiện nay sẽ được khắc phục. Những người dân, có nhu cầu thực sự
về đất ở, có thể tìm được một mảnh đất phù hợp với khả năng tài chính của
mình, thay vì cứ phải chạy theo mức giá trên trời từ phía các “cò” đất.
Nguồn:
https://baotainguyenmoitruong.vn/nhieu-giai-phap-chan-sot-dat338905.html

2. Cần xây dựng khung kế hoạch phát triển nhà ở tại
địa phương
Pháp luật nhà ở hiện hành không quy định cho phép cập nhật các dự
án xây dựng nhà ở đã được chấp thuận chủ trương đầu tư vào kế
hoạch phát triển nhà ở mà kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương
là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự
án nhà ở theo quy định của pháp luật.
Bà Nguyễn Thị Diễm Hương (Gia Lai) đang làm nội dung liên quan đến kế
hoạch phát triển nhà ở hàng năm của tỉnh, nhưng pháp luật chưa có quy
định cụ thể nội dung phụ lục kèm theo kế hoạch phát triển nhà ở.
Bà Hương hỏi, các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đầu tư
xong hạ tầng rồi nhưng chưa xây dựng nhà ở thì có phải tiếp tục cập nhật
vào kế hoạch năm tiếp theo không?
Bà Hương cũng đề nghị Bộ Xây dựng xem xét xây dựng khung đề cương
chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở chung để có sự thống nhất đồng bộ
trong quá trình xây dựng chương trình, kế hoạch giữa các tỉnh.
Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:
Nội dung kế hoạch phát triển nhà ở đã được quy định cụ thể tại Khoản 3,
Điều 3 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
Pháp luật nhà ở hiện hành không quy định cho phép cập nhật các dự án xây
dựng nhà ở đã được chấp thuận chủ trương đầu tư vào kế hoạch phát triển

nhà ở mà kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương là cơ sở để cơ quan có
thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở theo quy định của
pháp luật.
Về kiến nghị xây dựng khung đề cương chương trình, kế hoạch phát triển
nhà ở chung để có sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình xây dựng chương
trình, kế hoạch giữa các tỉnh, Bộ Xây dựng ghi nhận và sẽ nghiên cứu bổ
sung trong quá trình xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi) trong thời gian tới.
Nguồn: https://baochinhphu.vn/can-xay-dung-khung-ke-hoach-phat-triennha-o-tai-dia-phuong-102220417113701458.htm

3. Sớm dẹp nạn ‘ông trời con’ trong bộ máy công quyền
Chỉ trong vòng ba tháng gần đây đã xảy ra ít nhất ba vụ cán bộ trong
bộ máy công quyền hành hung, hăm doạ người dân chỉ vì bị nhắc nhở
vì đậu xe ô tô cản đường. Cách hành xử kiểu ỷ thế ỷ quyền bất chấp
luật lệ và đạo đức xã hội như vậy – mà dân gian thường gọi là “ông
trời con” – đã làm hình ảnh người cán bộ công chức trong mắt người
dân trở nên hết sức xấu xí.
Điểm qua thì tất cả người gây ra vụ việc đều là người có chức vụ: một người
là Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính thuộc Tổng cục Địa chất và
Khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường), một người là đại úy – Phó đội
trưởng thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an
tỉnh Bình Dương) và một người là Phó trưởng phòng Xây dựng chính quyền
và công tác thanh niên (Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế).
Đáng nói nhất là cách hành xử rất thiếu văn hoá trong cả ba vụ này, nếu
đúng như báo chí tường thuật lại vụ việc. Trong vụ đầu tiên xảy ra tại Hà
Nội, ông vụ phó đã thẳng tay tát vào mặt người phụ nữ hàng xóm khi đôi
bên lời qua tiếng lại(1).
Trong vụ thứ nhì tại Bình Dương, viên đại úy công an đã thách thức khi được
yêu cầu đậu xe tránh lối đi: “mày ngon thì cứ gọi công an lên đi, tao công an
nè”. Sau khi xảy ra cự cãi, nhóm người đàn ông đã lao vào đánh người phụ
nữ. Trong đó, người tự xưng là công an dùng tay đấm, thúc chỏ vào lưng,
đầu và bụng người phụ nữ trước sự chứng kiến của nhiều người(2).
Mới đây nhất, đêm 16-4 vừa qua tại Thừa Thiên Huế, khi người phụ nữ chủ
nhà yêu cầu lái xe đậu lùi lại tránh cửa ra vào thì ông phó trưởng phòng xuất
hiện và thay vì lùi xe thì ông ta lái xe thẳng vào chặn luôn cửa nhà người
dân và thách thức: “lỡ sai rồi thì sai luôn, sai thêm chút cũng không sao”,

“chủ nhà thích chi thì anh chiều, muốn báo công an thì anh báo giúp, muốn
đăng Hue-S thì anh thách luôn”, rồi doạ tiếp “anh làm ở Sở Nội vụ đây” (3).
Với sự phổ biến của mạng xã hội, smartphone và camera an ninh, hành vi
đáng xấu hổ của những vị cán bộ công chức “ông trời con” này đều được
ghi lại tường tận và lan toả khắp nơi trên internet khiến họ không thể chối
cãi.
Thật khó chấp nhận cách hành xử trong các vụ việc nói trên vì đánh người
khác trong khi mình sai là hành vi mang tính côn đồ; đằng này đường đường
là đàn ông mà lại đi đánh phụ nữ thì cái sai càng nhân đôi nếu xét theo quy
chuẩn đạo đức của một xã hội văn minh.
Tất nhiên, những cán bộ này đều bị cơ quan xử lý kỷ luật như đình chỉ công
tác, hạ lương, cắt thi đua… nhưng có lẽ các biện pháp này chưa đủ. Khác
với một công dân bình thường, người công chức là đại diện của bộ máy
công quyền. Họ không thể hành xử tuỳ tiện, thách thức người dân, xem
thường pháp luật trong khi lẽ ra họ phải là người gương mẫu trong việc chấp
hành và thượng tôn pháp luật.
Vì vậy, để giải quyết tận gốc tình trạng “ông trời con” này, cần mạnh tay loại
trừ họ khỏi bộ máy để làm gương, tránh xảy ra tiếp những vụ việc tương tự
làm xấu mặt bộ máy công quyền.
Trong truyện Kiều, Hồ Tôn Hiến là tổng đốc trọng thần trong lúc say rượu
đã có những hành vi “không chuẩn mực về đạo đức” – theo cách gọi của
chúng ta hiện nay – với Thuý Kiều. Khi tỉnh rượu, viên tổng đốc này đã biết
tự hổ thẹn rằng:
Hạ công chén đã quá say,
Hồ công đến lúc rạng ngày nhớ ra.
Nghĩ mình phương diện quốc gia,
Quan trên nhắm xuống người ta trông vào.
Phải tuồng trăng gió hay sao,
Sự này biết tính thế nào được đây?
Là công bộc đất nước thì phải luôn nhớ và luôn phải giữ gìn hình ảnh
phương diện quốc gia mà mình đại diện, không thể hành xử tuỳ tiện!
Nguồn: https://thesaigontimes.vn/som-dep-nan-ong-troi-con-trong-bo-maycong-quyen/

4. Đề xuất thêm trách nhiệm của người nộp hồ sơ đăng
ký quốc tịch tàu bay
Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số
điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Bộ Giao thông vận tải đề xuất thêm trách nhiệm của người nộp hồ sơ và
Cục Hàng không Việt Nam trong đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền
đối với tàu bay
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày
18/8/2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền
đối với tàu bay, Bộ Giao thông vận tải đề xuất thêm trách nhiệm của người
nộp hồ sơ và Cục Hàng không Việt Nam.
Bộ Giao thông vận tải cho biết, để đảm bảo cung cấp dịch vụ công mức 3,4,
Bộ đề xuất thêm trách nhiệm và nguyên tắc giải quyết TTHC đăng ký quốc
tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay.
Cụ thể, trách nhiệm của người nộp hồ sơ và Cục Hàng không Việt Nam
được Bộ Giao thông vận tải đề xuất như sau:
Người đề nghị tự kê khai đầy đủ, chính xác, trung thực các tiêu chí trên các
tờ khai theo quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của

nội dung đã khai và các giấy tờ, thành phần hồ sơ đã nộp, xuất trình; về sự
thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu
tại Cục Hàng không Việt Nam.
Cục Hàng không Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với những thông tin
đăng ký không đúng thực tế do người đề nghị nộp hồ sơ.
Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thông báo thu nghĩa vụ tài chính
đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Trường
hợp người đề nghị đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc
được miễn nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính, trong thời
hạn 3 ngày làm việc, Cục Hàng không Việt Nam thực hiện trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính. Thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người
đề nghị không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của Cục Hàng
không Việt Nam.
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.
Nguồn: https://baochinhphu.vn/de-xuat-them-trach-nhiem-cua-nguoi-nopho-so-dang-ky-quoc-tich-tau-bay-10222041817325725.htm

5. Quy định nhận, gửi thư, quà đối với học sinh trường
giáo dưỡng
Bộ Công an đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy
định về thăm gặp; nhận, gửi thư, tiền, quà; liên lạc điện thoại đối với
học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc.
Đối với trại viên mỗi tháng được gửi 2 lá thư; trại viên chấp hành tốt Nội quy
cơ sở giáo dục bắt buộc, được khen thưởng thì Giám đốc cơ sở giáo dục
bắt buộc quyết định tăng thêm mỗi tháng 01 lần liên lạc điện thoại hoặc gửi
thư cho thân nhân. Trường hợp trại viên có nhu cầu trao đổi với thân nhân
để giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của
trại viên, thì Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc cho tăng thêm số lần và thời
gian.
Khi liên lạc điện thoại với thân nhân học sinh, trại viên phải đăng ký số điện
thoại liên lạc và nội dung cuộc gọi; phải sử dụng tiếng Việt, nếu là người dân
tộc ít người không biết tiếng Việt thì phải có người biết tiếng dân tộc đó giám
sát.
Hiệu trưởng trường giáo dưỡng, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc phối
hợp với cơ quan bưu chính viễn thông địa phương lắp đặt buồng đàm thoại
cho học sinh, trại viên liên lạc với thân nhân. Buồng đàm thoại phải có cán

bộ theo dõi, giám sát việc liên lạc điện thoại của học sinh, trại viên. Nếu phát
hiện nội dung trao đổi không đúng với nội dung đăng ký, trái với yêu cầu
giáo dục, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự thì phải lập biên bản, đề xuất xử lý
kỷ luật theo quy định. Cước phí gọi điện thoại được tính theo giá của cơ
quan bưu chính viễn thông và do học sinh, trại viên trả (trừ trường hợp gọi
điện thoại qua đường dây miễn phí).

Theo dự thảo, trại viên, học sinh được nhận, gửi thư; liên lạc điện thoại
theo quy định tại khoản 2 Điều 24 và khoản 2 Điều 39 Nghị định
140/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
Việc liên lạc điện thoại của học sinh, trại viên phải có cán bộ giám sát. Cán
bộ giám sát phải có Sổ theo dõi, cập nhật thông tin về việc tổ chức cho học
sinh, trại viên liên lạc với thân nhân bằng điện thoại.
Chế độ nhận tiền, quà
Dự thảo cũng nêu rõ, học sinh, trại viên được nhận tiền, quà theo quy định
tại khoản 3 Điều 24 và khoản 3 Điều 39 Nghị định 140/2021/NĐ-CP của
Chính phủ.
Tiền của học sinh, trại viên do thân nhân gửi đến Hiệu trưởng trường giáo
dưỡng, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc cử cán bộ đến bưu điện nhận và
làm thủ tục lưu ký theo quy định. Tiền thưởng, tiền bồi dưỡng làm thêm giờ,
tăng năng suất lao động được chuyển vào lưu ký của học sinh, trại viên.
Học sinh, trại viên được nhận quà khi thăm gặp (trừ các đồ vật cấm). Quà
của học sinh, trại viên phải được cán bộ kiểm tra kỹ trước khi đưa vào trường
giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc. Trường hợp thân nhân của học sinh,

trại viên mua hàng ở căng tin trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc
gửi cho học sinh, trại viên thì cán bộ bán hàng căng tin phải đóng gói trước
khi giao hàng, không để lợi dụng cất giấu vật cấm đưa vào trường giáo
dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.
Trường hợp học sinh, trại viên từ chối nhận tiền, quà qua đường bưu chính
thì phải lập biên bản. Trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc chuyển
hoàn bưu gửi cho cơ quan bưu chính viễn thông để trả lại cho người gửi,
cước phí do người gửi trả.
Trường hợp quà của trại viên, học sinh là những đồ vật cấm thì xử lý theo
quy định về việc thu giữ, xử lý đồ vật thuộc danh mục cấm.
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.
Nguồn: https://baochinhphu.vn/quy-dinh-nhan-gui-thu-qua-doi-voi-hoc-sinhtruong-giao-duong-102220418145041301.htm

6. Việt Nam đã có gần 1,1 triệu người dùng dịch vụ
Mobile Money
Khoảng hơn 60% trong số đó là khách hàng ở vùng nông thôn, miền
núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo...

Mobile Money được xem là bước tiến quan trọng trong hoàn thiện thị
trường thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cho biết, sau 4 tháng triển khai thí điểm
dịch vụ Mobile Money ở Việt Nam, số lượng khách hàng đăng ký và sử dụng

dịch vụ đạt 1.096.245 khách hàng, trong đó có 659.237 khách ở nông thôn,
miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, đạt 60,1%. Số lượng giao
dịch đạt 8,4 triệu giao dịch với giá trị lên tới 371 tỷ đồng.
Theo thống kê, số lượng người dùng dịch vụ Mobile Money của các nhà
mạng đã có bước tăng mạnh trong các tháng qua. Trong số đó, Viettel đang
dẫn đầu về số lượng thuê bao di động sử dụng dịch vụ; tiếp đó là VNPT.
Cụ thể, theo báo cáo quý 1/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến
tháng 3/2022, Viettel đã có 721.760 thuê bao sử dụng dịch vụ, tăng gần
152.000 thuê bao so với tháng trước đó (569.815 thuê bao). Dẫn vị trí thứ 2
trên thị trường là VNPT với 366.574 thuê bao, tăng hơn 106.000 thuê bao
so với tháng 2 (260.546 thuê bao). Còn nhà mạng MobiFone có 6.586 thuê
bao, tăng 2.571 thuê bao.

Việc cấp phép triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money được xem là bước
tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thị trường thanh toán không dùng tiền
mặt tại Việt Nam, nhất là trong giai đoạn triển khai Đề án phát triển thanh
toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ và nghị định
thay thế nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt.
Trước đó, Ngân hàng Nhà nước vừa có quyết định chấp thuận cấp phép thử
nghiệm Mobile Money cho các nhà mạng lớn tại Việt Nam là VNPT,

MobiFone và Viettel, đưa Việt Nam chính thức trở thành quốc gia có nền
tảng thanh toán Mobile Money.
Ngày 25/11, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT chính thức
công bố cung cấp dịch vụ Mobile Money trên cả nước, ngay sau khi được
Ngân hàng Nhà nước cấp phép thí điểm dịch vụ này. Tiếp đó, ngày 1/12,
Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội (Viettel) công bố ra mắt hệ sinh
thái tài chính số Viettel Money tới toàn bộ khách hàng đang sử dụng mạng
di động Viettel trên toàn quốc.
Việc nhà mạng này chính thức cung cấp thí điểm dịch vụ Mobile Money đánh
dấu bước ngoặt quan trọng trong lộ trình phát triển các loại hình thanh toán
không tiền mặt, cung cấp các dịch vụ mới tới người dân trong bối cảnh Việt
Nam đang đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số quốc gia, xây dựng xã hội số,
công dân số.
Theo đánh giá của nhà mạng, tiềm năng của Mobile Money là vô cùng lớn
khi có tới 60% dân số Việt Nam sống ở khu vực nông thôn, nhưng các đơn
vị chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt lại chỉ tập trung ở các đô thị
lớn. Việc triển khai Mobile Money sẽ đồng thời giúp đẩy mạnh quá trình số
hóa tài chính ở Việt Nam, để không ai bị bỏ lại phía sau, không ai bị hạn chế
tiếp cận các dịch vụ tài chính. Đây là vấn đề then chốt, giúp cho mạch máu
kinh tế vận động, tạo ra những cơ hội phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng
và phát huy tiềm năng ở tất cả các khu vực địa lý, kinh tế.
Việt Nam đang bước vào chuyển đổi số. Một trong những vấn đề tiên quyết
để chuyển đổi số thành công chính là thanh toán không dùng tiền mặt.
Mobile Money giúp thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn. Đặc
biệt trong bối cảnh Covid diễn biến phức tạp như hiện nay, Mobile Money sẽ
là công cụ hữu hiệu để phục hồi và phát triển kinh tế; thúc đẩy các giao dịch
diễn ra nhiều hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn.
Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm
năm 2022 của Khối Viễn thông (Vụ Công nghệ Thông tin, Cục Viễn thông,
Cục Tần số Vô tuyến điện, Cục Bưu điện Trung ương, Trung tâm Internet
Việt Nam), Cục Viễn thông đặt mục tiêu năm 2022, 100% người sử dụng
điện thoại di động có tài khoản Mobile Money.
Nguồn:
https://vneconomy.vn/viet-nam-da-co-gan-1-1-trieu-nguoi-dungdich-vu-mobile-money.htm

7. Kiểm soát chặt chẽ các lô hàng nhập khẩu phục vụ
phòng, chống dịch COVID-19
Tổng cục Hải quan vừa có Văn bản số 1175/TCHQ-TXNK gửi các Cục
Hải quan tỉnh, thành phố để yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát các
lô hàng nhập khẩu hàng hóa phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
được áp dụng chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia
tăng (GTGT).
Tổng cục Hải quan cho biết, việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ
phòng, chống dịch COVID-19 và chính sách thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối
với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng, chống dịch COVID-19 đã được
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành các văn bản
như: Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020, Nghị quyết số 106/NQ-CP
ngày 11/1/2021 của Chính phủ; Công văn số 197/TTg-KTTH ngày 7/2/2020
của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 7/2/2020, Quyết
định số 436/QĐ-BTC ngày 27/3/2020, Quyết định số 1921/QĐ-BTC ngày
30/9/2021, Quyết định số 2138/QĐ-BTC ngày 18/12/2020 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính, Công văn số 10947/BTC-TCHQ ngày 22/9/2021 của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Trên cơ sở các văn bản trên, Tổng cục Hải quan đã ban hành các Công văn
số: 864/TCHQ-TXNK ngày 14/2/2020, số 2106/TCHQ-TXNK ngày
31/3/2020, số 8086/TCHQ-TXNK ngày 25/12/2020, số 4717/TCHQ-TXNK
ngày 4/10/2021 hướng dẫn các đơn vị hải quan triển khai thực hiện thống
nhất.

Tuy nhiên, để tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai,
ngăn ngừa việc trục lợi chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục
vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, Tổng cục Hải quan yêu cầu các
Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát các lô
hàng nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã thực
hiện thủ tục miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế nhập khẩu, không thu thuế
GTGT trong thông quan theo các Nghị quyết của Chính phủ và các Quyết
định của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên.
Trong đó, các đơn vị lưu ý kiểm tra, rà soát đối tượng, phạm vi, điều kiện,
hồ sơ, thủ tục miễn thuế, không thu thuế, trên cơ sở đó đánh giá mức độ rủi
ro, thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với các trường hợp có dấu hiệu
nghi vấn hoặc có số lượng hàng hóa nhập khẩu tăng bất thường.
Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với Cục Thuế tỉnh, thành phố và lực lượng
quản lý thị trường trên địa bàn để kiểm tra việc nhập khẩu đúng mục đích
đã được miễn thuế, không thu thuế của các doanh nghiệp.
Trường hợp hàng hóa nhập khẩu sử dụng không đúng mục đích miễn thuế,
không thu thuế hoặc nhượng bán cho doanh nghiệp khác thì phải kê khai tờ
khai hải quan mới, nộp đủ các loại thuế theo quy định tại khoản 12 Điều 1
Nghị định số 59/2018/NĐ-CP.
Trường hợp doanh nghiệp không kê khai tờ khai mới, nộp đủ các loại thuế
trước khi thay đổi mục đích sử dụng thì thực hiện xử phạt theo quy định hiện
hành.
Cùng với đó, thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các nội dung trên
gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Thuế Xuất nhập khẩu) trước ngày
30/6/2022.
Nguồn: https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/kiem-soat-chat-checac-lo-hang-nhap-khau-phuc-vu-phong-chong-dich-covid19-347323.html

8. Thắt chặt kiểm soát trái phiếu doanh nghiệp: Kiến tạo
thị trường thay vì bóp nghẹt
Trước thực trạng hoàng loạt doanh nghiệp huy động trái phiếu, tập
trung phần lớn ở các doanh nghiệp BĐS và ngân hàng, các chuyên gia
kinh tế đã cùng thảo luận về cơ chế giúp kiểm soát thị trường đang
nóng dần lên này theo hướng phát triển chứ không phải là quản lý chặt
chẽ, kìm hãm.

Tại Tọa đàm: "Phát triển bền vững thị trường trái phiếu doanh nghiệp" diễn
ra sáng 19/4, nhiều chuyên gia đã cùng thảo luận xoay quanh việc phát hành
trái phiếu doanh nghiệp trong bối cảnh Chính phủ sắp sửa đổi Nghị định 153
để có khung pháp lý chuẩn hơn cho thị trường phát triển.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm diễn ra sáng ngày 19/4. (Ảnh: Người Lao động).
Thực trạng huy động TPDN: Không chỉ đơn giản là "3 không"
Thị trường trái phiếu Việt Nam hiện nay vẫn còn rất non trẻ, mới chỉ hơn 10
năm và chỉ phát triển tương đối nhanh, mạnh trong khoảng 5 năm trở lại
đây.
Vốn huy động qua thị trường chứng khoán gồm cả cổ phiếu và trái phiếu
tương đương 26% tổng lượng vốn cung ứng ra nền kinh tế. Trong đó, trái
phiếu doanh nghiệp (TPDN) chiếm khoảng 22,7% tổng lượng vốn cung ứng
cho nền kinh tế mỗi năm, còn nguồn vốn huy động qua phát hành cổ phiếu
chỉ chiếm khoảng 3,5%. Do đó, thị trường trái phiếu còn nhiều dư địa phát
triển, Tiến sỹ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách Tài chính
- Tiền tệ quốc gia thông tin.
Tuy nhiên thực trạng của việc ồ ạt huy động TPDN diễn ra “muôn hình vạn
trạng”, tận dụng các kẽ hở của pháp luật để làm lợi cho chính DN mình.
Đánh giá về bất cập trong việc huy động dòng vốn trái phiếu, PGS-TS Đinh
Trọng Thịnh, Chuyên gia kinh tế nhấn mạnh: Tỷ lệ trái phiếu “3 không” (tức

không được bảo lãnh thanh toán, không xếp hạng tín nhiệm, không có tài
sản đảm bảo) chiếm tới hơn 30% trong tổng lượng trái phiếu phát hành.
Chưa kể có những doanh nghiệp phát hành trái phiếu lớn hơn rất nhiều so
với vốn chủ sở hữu, và sử dụng vốn ồ ạt.
Bổ sung thêm thực trạng, ông Lê Đạt Chí, Tiến sỹ đến từ Trường ĐH Kinh
tế TP HCM lấy dụ ví vụ việc Tân Hoàng Minh dùng bất động sản (BĐS) để
định giá lại các BĐS khác, từ đó có thể phát hành trái phiếu nhiều hơn. Họ
dùng chính số tiền đó để thực hiện cho các dự án khác. Cuối cùng ông Chí
cho rằng việc huy động trái phiếu như Tân Hoàng Minh không tạo ra thặng
dư, không giúp phát triển nền kinh tế.

Sự việc Tân Hoàng Minh như một hồi chuông cảnh tỉnh đối với việc cần có
các biện pháp quản lý kỹ hơn việc huy động trái phiếu doanh nghiệp. (Ảnh
minh họa: Minh Hằng).
Còn ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Ngân hàng
Đông Á thông tin, hầu như tất cả tập đoàn lớn ko đứng ra phát hành mà chỉ
sử dụng công ty con vừa mới thành lập. Về bản chất, tình hình tài chính của
công con kém nhưng chỉ nhờ lấy danh hiệu của công ty mẹ nên mới chào
bán được. Nhưng khi có rủi ro thì người ta sẽ nắm đầu công ty con.

Một vấn đề nhức nhối nữa là việc phát hành TP riêng lẻ không cần xin phép,
chỉ lập phương án, kêu gọi đầu tư là phát hành cho thấy hình thức phát hành
này quá dễ.
Trong khi phát hành đại chúng phải thông qua Ủy ban chứng khoán nhà
nước, phải được phê duyệt phương án phát hành, khó khăn hơn nhiều. Vì
vậy, hầu hết doanh nghiệp BĐS đều chọn phát hành riêng lẻ và chọn kênh
phân phối tiếp theo để chuyển tiếp trái phiếu cho nhà đầu tư cá nhân… Chưa
kể, câu chuyện hậu kiểm là doanh nghiệp phát hành có sử dụng nguồn tiền
đúng mục đích không lại là chuyện khác, đại diện Ngân hàng Đông Á cho
hay.
Phát hành trái phiếu riêng lẻ khì không cần xin phép, thủ tục quá dễ dàng.
Trong khi phát hành đại chúng phải thông qua Ủy ban chứng khoán nhà
nước, phải được phê duyệt phương án phát hành, khó khăn hơn nhiều. Vì
vậy, hầu hết doanh nghiệp BĐS đều chọn phát hành TP riêng lẻ cho nhà
đầu tư chuyên nghiệp.
Ngoài ra, câu chuyện phát hành riêng lẻ TPDN hiện nay là tự vay và tự trả
nên không có cơ chế kiểm soát dòng vốn sau phát hành. Và sau khi phát
hành xong, các kênh trung gian tài chính như ngân hàng, công ty chứng
khoán tiếp tục phân phối trái phiếu thông qua kênh bán lẻ của họ, thậm chí
chào mời cả những nhà đầu tư đã gửi tiết kiệm.
Ông Tuấn thông tin, lãi suất trái phiếu doanh nghiệp khoảng 12%/năm và
tổng chi phí vốn 15%/năm. Trong khi đó, mức lãi suất tiền gửi hiện nay là
khoảng 6%/năm, điều này khiến nhà đầu tư bị hấp dẫn khi mua trái phiếu
doanh nghiệp. Chẳng hạn ngân hàng sẽ khuyến khích khách hàng vay thêm
với lãi suất 2%/năm để mua trái phiếu, và cuối năm nhận được lãi suất
12%/năm.
Đây chính là một trong các kẽ hở của nhà đầu tư F0 tạo ra và chúng ta cũng
chưa có kiểm soát khâu hậu kì, hậu kiểm.
Khâu kiểm tra giám sát TPDN: Kiến tạo thị trường, thay vì bóp nghẹt
Hầu hết các chuyên gia kinh tế đều nhận định cần sớm có các biện pháp
kiểm soát, xử lý, khắc phục từ Chính phủ, không được để sự việc Tân Hoàng
Minh là “con sâu làm rầu nồi canh”.
TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc đầu tư vốn cổ phần Quỹ Dragon Capital nêu
quan điểm, thị trường TPDN là kênh chia lửa cho thị trường ngân hàng. Do
đó, đối với thị trường Việt Nam, ông cho rằng khi kiểm tra giám sát không
nên làm quá chặt hoặc quá lỏng mà cần có cơ chế thị trường để họ tự điều
tiết, để nhà đầu tư thấy được rủi ro nằm ở đâu.

"Vậy làm sao để kiểm soát? Gần đây, có khoảng 2-3 công ty được Ủy ban
chứng khoán nhà nước và Ngân hàng Nhà nước được cấp phép cho đánh
giá tín dụng, xếp hạng tín nhiệm. Tôi cho rằng ở điều kiện tối thiểu nhất của
trái phiếu phát hành doanh nghiệp là cần đánh giá tín dụng, tức khâu tiền
kiểm. Thậm chí bắt buộc tất cả những doanh nghiệp phát hành trái phiếu
đều phải đánh giá cơ chế tín dụng từ những tổ chức được cấp phép này",
ông Tuấn nói.

TS. Lê Anh Tuấn - Giám đốc đầu tư vốn cổ phần Quỹ Dragon Capital.
Tiến sỹ Cấn Văn Lực cũng đồng tình với quan điểm của người đại diện
Dragon Capital. “Hiện thị trường Việt Nam vẫn đang có nhiều dư địa phát
triển. Quy mô vốn hóa của Việt Nam khoảng 17,5% GDP, thấp so với 35%
của Trung Quốc, Hàn quốc là 87% GDP, Singapore khoảng 16%, Thái lan
là 25%”.

Trên cơ sở đó, chuyên gia kinh tế đưa ra các giải pháp kiến nghị với Chính
phủ. Thứ nhất là sớm giải quyết xử lý các vụ việc, tránh hoang mang dư
luận. Thứ hai, khuyến khích khi phát hành TPDN thì cần xếp hạng tín nhiệm.
Ví dụ ở Singapore và Hàn Quốc, họ không bắt buộc 100% nhưng khuyến
khích thực hiện trước khi phát hành TPDN. Bên Singapore, nếu DN phát
hành TP có xếp hạng tín nhiệm thì sẽ hỗ trợ chi phí gấp đôi so với bên không
có xếp hạng.
Còn Việt Nam, ông Cấn Văn Lực đề xuất nên cân nhắc là khuyến khích hay
bắt buộc. Có thể bắt buộc giai đoạn đầu, sau đó khuyến khích.
Tuy nhiên cũng cần nhìn nhận thực tế là chúng ta mới có 2 – 3 tổ chức xếp
hạng tín nhiệm, rất ít so với khối lượng khổng lồ của thị trường. Chưa kể
làm sao rút gọn thủ tục diễn ra từ 1- 2 tháng, để tránh DN bị mất cơ hội về
vốn. Điều này cũng đặt ra trách nhiệm của tổ chức xác định đến đâu?
Tựu chung lại, các chuyên gia đề nghị các biện pháp của Chính phủ phải
mang tính chất kiến tạo thị trường, thay vì bóp nghẹt. Ngoài ra cũng cần tăng
chất lượng NĐT cá nhân thông qua các buổi hội thảo.
Nguồn: https://vietnambiz.vn/that-chat-kiem-soat-trai-phieu-doanh-nghiepkien-tao-thi-truong-thay-vi-bop-nghet-202241916130542.htm

9. 'Vật vờ' từ nửa đêm làm thủ tục đất đai
Không ít người dân ở Quảng Ngãi rời nhà lúc nửa đêm đến Văn phòng
tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (Bộ phận Một cửa) của
thị xã Đức Phổ ngồi vật vờ, chực chờ ghi danh, xếp hàng lấy số vào
giải quyết các thủ tục hành chính liên quan tới đất đai.
Từ 1 giờ sáng trước cổng Trung tâm hành chính công thị xã Đức Phổ lại ồn
ào tiếng của những người chờ làm thủ tục đất đai. Họ phải đến vào lúc nửa
đêm để chen nhau ghi tên vào tờ một giấy “đặt chỗ”. Những tranh cãi gay
gắt về việc thứ tự trước sau nổ ra quanh tờ giấy đầy “quyền lực” lúc nửa
đêm ấy đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân nơi đây. Câu chuyện này
đã xảy ra hơn một tháng qua kể từ khi có thông tin về 2 dự án đường cao
tốc Bắc - Nam và đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh.
Theo ghi nhận của PV, người dân đến làm hồ sơ đất đai với nhiều mục đích
như chia tách, gia hạn. Một số người làm giấy tờ để mua bán khi giá đất
tăng, số khác lo sợ hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp (50 năm) mà không
gia hạn sẽ bị ảnh hưởng khi thu hồi, bồi thường. Một số người chia đất cho

con vì sợ anh em chia rẽ khi giá đất tăng cao do có các dự án sắp triển khai
ở địa phương.

Người dân vật vạ từ 1 giờ sáng để ghi danh và phải thức trắng đêm
canh tờ giấy trong đó có tên mình
Ông N.V.H. có kinh nghiệm khi đi 3 lần vẫn chưa làm được sắp xếp tiếp
nhận hồ sơ làm thủ tục đất đai bảo rằng nếu ghi xong bỏ về, người sau tới
xé mất tờ giấy, ghi lại tờ khác đưa tên mình xuống cuối cùng thì sáng hôm
sau không thể nào kịp bấm số tiếp nhận.
“Trượt 3 lần rồi nên lần này tôi chấp nhận thức tới sáng bởi có niềm tin sẽ
kịp làm thủ tục. Lần đầu tôi đi 4h sáng, tới ghi danh số 70 coi như bỏ. Lần
hai tôi đi lúc 3h sáng cũng ghi số thứ tự 56. Lần thứ ba tôi đi lúc 2h30 ghi số
43 cũng không kịp bấm số. Lần này tôi đi lúc 1h, ghi được số 14. Hi vọng
sáng hôm sau sẽ được giải quyết gia hạn quyền sử dụng mấy thửa đất nông
nghiệp”, ông H. kỳ vọng.
Tương tự, hôm nay là đêm thứ 3 ông N.T.V (trú xã Phổ An, thị xã Đức Phổ)
phải thức trắng. “Ngày đầu tôi đến lúc 3h30 sáng, lần hai đến lúc 5h và phải
trở về nhà khi danh sách đã phủ đầy ba trang giấy. Hôm nay tôi đến nơi lúc

2h sáng nhưng số thứ tự đã là 48. Cũng cố hôm nay nữa thôi, không được
thì nghỉ. Mệt lắm rồi”, ông V. thở dài.
Tin đồn của cò?

Tờ giấy “quyền lực”
Theo tìm hiểu, những đêm căng mắt của người dân đến từ những tin đồn
thất thiệt về việc không gia hạn được đất nông nghiệp (hạn 50 năm) sẽ “bị
nhà nước thu hồi”, dự án đi qua sẽ không được bồi thường, cộng với việc
huyện Đức Phổ lên thị xã, những thửa đất có thay đổi.
Đông nhất là các hộ dân có đất liên quan đến các dự án đường ven biển
Dung Quất - Sa Huỳnh, cao tốc Bắc - Nam... tin theo lời cò, lo lắng không
làm lại giấy tờ đất sẽ bị thu hồi, không được đền bù đổ xô đi làm lại sổ đỏ.
Theo thống kê của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh
Đức Phổ, từ ngày 4/1 đến 31/3, đơn vị này đã tiếp nhận hơn 8.600 hồ sơ.
Riêng trong tháng 3 số lượng hồ sơ là 4.338, tương đương với gần 140 hồ
sơ/ngày.
Ông Trà Việt Hùng - Giám đốc Chi nhánh Đức Phổ đánh giá, quý I năm
2022, hồ sơ cấp lần đầu, hồ sơ cấp đổi, hồ sơ đăng ký biến động (ĐKBĐ)

như tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
Riêng hồ sơ tiếp tục sử dụng đất và hồ sơ tách thửa tăng đột biến là do thời
hạn sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn đã hết hạn (50 năm), nhu cầu
tách thửa tăng.
“Trong tháng 3/2022, chi nhánh đã bố trí người làm việc vào các ngày thứ 7
trong tuần, nhưng vẫn chưa giảm được khối lượng tiếp nhận hồ sơ trong
những ngày hành chính”, ông Hùng cho biết.
Lãnh đạo văn phòng thị xã Đức Phổ (đơn vị trực tiếp quản lý phòng một cửa)
cho rằng việc người dân thức trắng đêm để ghi danh làm và trả thủ tục chủ
yếu đến từ những tin đồn thất thiệt. Cũng có trường hợp “cò” thủ tục tung tin
đồn không làm giấy tờ đất kịp sẽ bị thu hồi, ảnh hưởng đến quyền lợi khiến
người dân làm thủ tục đất đai tăng đột biến.
“Chúng tôi khuyến cáo người dân không có chuyện không gia hạn kịp giấy
tờ đất sẽ bị thu hồi. Nhưng người dân vẫn tin lời “cò”. Thời gian đến sẽ tiếp
tục tuyên truyền xuống địa phương cho người dân nắm rõ”, vị này nói.
Đến nay, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Đức Phổ
đã bố trí thêm 2 người trực tiếp nhận và trả kết quả ở Bộ phận Một cửa,
nâng tổng số người trực tiếp ở bộ phận này lên 4 người. Đồng thời, UBND
tỉnh cũng chỉ đạo Bộ phận Một cửa tiếp tục làm việc vào các ngày thứ 7 từ
16/4 đến ngày 7/5 để xử lý hồ sơ đất đai của người dân.
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Kiên - Bí thư Thị ủy Đức Phổ cho
biết nguyên nhân dẫn đến số lượng hồ sơ xin giải quyết thủ tục hành chính
về đất đai tăng cao bất ngờ, là do rơi vào thời điểm phải gia hạn thời gian
sử dụng đất nông nghiệp; nhu cầu xin tách thửa, chia đất cho con của số hộ
gia đình tại các khu vực có dự án đang chuẩn bị triển khai thi công. Trước
tình trạng này, Thị ủy Đức Phổ đã có chỉ đạo khẩn cho chính quyền địa
phương xử lý ngay vụ việc, giảm phiền hà cho dân.
Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/vat-vo-tu-nua-dem-lam-thu-tuc-dat-dai330628.html

10. CSGT Hà Nội đẩy mạnh xử lý vi phạm hành chính
bằng hình thức trực tuyến
Từ đầu tháng 3/2022, Phòng CSGT CATP Hà Nội triển khai dịch vụ công
trực tuyến trong công tác xử lý vi phạm hành chính và đăng ký quản lý
phương tiện trên môi trường mạng internet. Đến nay, đơn vị đã tiếp
nhận và xử lý hiệu quả hơn 5.000 trường hợp.

CSGT Hà Nội tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến trong xử phạt
VPHC.
Tổ công tác Đội CSGT số 12 xử lý vi phạm
Trước đó, ngày 28/2/2022, Phòng CSGT CATP Hà Nội có thông báo gửi các
đơn vị nghiệp vụ, đội CSGT địa bàn về việc triển khai nội dung xử lý vi phạm
giao thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Bắt đầu từ sáng 1/3, CSGT Hà
Nội tiến hành xử lý vi phạm giao thông bằng hình thức trực tuyến. Việc này
được kỳ vọng sẽ giúp người dân không phải đi làm thủ tục mất 4 lần như
hiện nay, thay vào đó người dân sẽ ngồi ở nhà nộp phạt.
Theo Đại tá Dương Đức Hải – Trường phòng CSGT CATP Hà Nội, nhằm
giảm thiểu thời gian, chi phí và thủ tục cho công dân, đồng thời phục vụ việc
kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý Nhà nước
về ANTT, đảm bảo công tác phòng chống COVID-19 diễn biến phức tạp.
Phòng CSGT CATP triển khai dịch vụ công trực tuyến trong công tác xử lý
vi phạm hành chính và đăng ký quản lý phương tiện trên môi trường mạng.
Nếu sử dụng dịch vụ này, người dân không cần đến cơ quan chức năng mà
có thể thực hiện ở nhà.
Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, từ ngày 1/3 đến nay, các đơn vị thuộc
Phòng CSGT CATP đã lập biên bản 7.056 trường hợp vi phạm hành chính,
trong đó có 5.032 trường hợp ghi đầy đủ thông tin về căn cước công dân và
số điện thoại của người vi phạm cập nhật trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đến nay đã có 1.387 trường hợp đã thực hiện dịch vụ công ở mức độ 3 và
105 trường hợp thực hiện ở mức độ 4…
Phòng CSGT CATP cũng triển khai đăng ký mới cho 10.034 phương tiện
trong thời gian 45 ngày qua, trong đó có 1.095 trường hợp người dân đăng
ký trực tuyến; xử phạt 60 trường hợp chậm sang tên đổi chủ qua Cổng dịch
vụ công quốc gia ở mức độ 3.
Thời gian tới khi CATP Hà Nội triển khai mạnh mẽ Đề án phát triển ứng dụng
dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc
gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong lực lượng Công an
nhân dân, một trong những đầu việc quan trọng đang được CSGT thực hiện
là triển khai nộp phạt giao thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Các đơn
vị CSGT đã được quán triệt việc triển khai theo hướng dẫn của CATP.
Ngoài ra, cán bộ xử lý vi phạm, tai nạn, cán bộ tiếp dân của đơn vị đều đã
được tập huấn nhuần nhuyễn kiến thức, làm chủ khoa học - kỹ thuật để sẵn
sàng tuyên truyền cho người dân được biết và phối hợp thực hiện.

Thiếu tá Ngô Đức Cảnh tuyên truyền, hướng dẫn người vi phạm sử dụng
dịch vụ công trực tuyến trong xử phạt vi phạm hành chính.

Tại Đội CSGT số 12 – Phòng CSGT CATP Hà Nội, là đơn vị quản lý địa bàn
ngoại thành (huyện Chương Mỹ), lượng người tham gia giao thông ngoại
tỉnh khá nhiều. Do đó, việc thực hiện xử phạt vi phạm hành chính qua hình
thức trực tuyến đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho người dân. Thay vì
phải đến trực tiếp tại trụ sở đơn vị thì người dân chỉ cần ở nhà và nộp phạt
qua mạng internet.
Thiếu tá Ngô Đức Cảnh – cán bộ Đội phó Đội CSGT số 12 cho biết, hiện
nay đơn vị đang tích cực tuyên truyền đến người dân, đẩy mạnh ứng dụng
dịch vụ công quốc gia trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Khi
phát hiện trường hợp vi phạm Luật giao thông, CSGT sẽ ghi lại thông tin của
người vi phạm như số CCCD, CMND, số điện thoại… Sau đó, CSGT sẽ ra
quyết định xử phạt và đăng tải lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời,
gửi cho người vi phạm mã số định danh qua điện thoại để có thể truy cập
vào
Cổng
dịch
vụ
công
quốc
gia
tại
địa
chỉ:
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html và tiến hành tra cứu,
làm theo các bước hướng dẫn để làm các thủ tục nộp phạt trực tuyến.
Cũng theo Thiếu tá Ngô Đức Cảnh, có 9 bước để người dân thực hiện nộp
phạt trực tuyến. Trong đó, người vi phạm phải xử lý thao tác ít nhất 3 bước,
các bước còn lại sẽ do hệ thống và các cơ quan có liên quan xử lý. Với 9
bước xử phạt vi phạm hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia, người
vi phạm không phải trực tiếp đến đơn vị để nhận biên bản và quyết định xử
phạt vi phạm hành chính. Người vi phạm đăng ký địa chỉ để nhận lại giấy tờ
và các đơn vị CSGT thông qua bưu điện sẽ gửi giấy tờ đang bị tạm giữ theo
địa chỉ đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
“Với quy định mới của Chính phủ về nộp phạt trực tuyến cho những người
vi phạm khi tham gia giao thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, chúng tôi
thấy rất tiện ích cho người dân. Những trường hợp người dân mà không
thực hiện qua Cổng dịch vụ công quốc gia cũng có thể đến trụ sở hoặc qua
bưu điện để xử phạt…”, Thiếu tá Ngô Đức Cảnh cho biết thêm.
Nguồn:
https://kinhtedothi.vn/csgt-ha-noi-day-manh-xu-ly-vi-pham-hanhchinh-bang-hinh-thuc-truc-tuyen.html

11. Đồng Nai: Hàng loạt cụm công nghiệp cần rà soát
thủ tục pháp lý
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản số 130 thông báo kết luận
của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng tại buổi làm việc nghe

báo cáo khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng
các cụm công nghiệp trên địa bàn...

Ảnh minh họa.
Đối với cụm công nghiệp Long Giao, huyện Cẩm Mỹ: để đảm bảo điều kiện
thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, lãnh đoạ tỉnh giao UBND huyện Cẩm
Mỹ lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch 1/500 trình UBND tỉnh vào tháng 4/2022.
Tiếp đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát tình hình thực hiện thủ tục chấp
thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công
nghiệp này, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xử lý cũng trong tháng
4/2022. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi tiến độ triển
khai dự án theo quyết định số 5154 của UBND tỉnh về việc đấu giá quyền
sử dụng đất cụm công nghiệp Long Giao 55,9 ha.
Cụm công nghiệp Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ
trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét giãn tiến độ dự án xây dựng hạ tầng.
UBND huyện hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đất đai, xây dựng
hạ tầng cụm công nghiệp Xuân Hưng theo quy định. Hướng dẫn chủ đầu tư
thực hiện các thủ tục liên quan để được thụ hưởng “Chính sách hỗ trợ đầu
tư hạ tầng cụm công nghiệp”.
Về cụm công nghiệp Dốc 47, TP.Biên Hòa: UBND TP.Biên Hòa rà soát, đánh
giá lại hiện trạng dự án đầu tư thứ cấp trong cụm công nghiệp Dốc 47 về hồ
sơ pháp lý của những doanh nghiệp được giao đất. Rà soát lại hiện trạng,
nguồn gốc đất của phần diện tích đất trống trong phạm vi quy hoạch cụm
công nghiệp Dốc 47 và đề xuất phương án xử lý. Không tiếp nhận dự án

đầu tư mới hoặc mở rộng sản xuất đối với các dự án hiện hữu khi cụm công
nghiệp Dốc 47 chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường.
Các cụm công nghiệp huyện Định Quán: UBND huyện Định Quán rà soát,
đánh giá tính khả thi của việc thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng đối với cụm
công nghiệp Phú Vinh; Đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng
đối với cụm công nghiệp Phú Túc; Hướng dẫn và đôn đốc chủ đầu tư dự án
xây dựng quy chế cung cấp, quản lý dịch vụ công cộng và tiện ích tại cụm
công nghiệp Phú Cường.
Cụm công nghiệp Quang Trung và Hưng Lộc, huyện Thống Nhất: Sở Kế
hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát, tham mưu và
trình UBND tỉnh xử lý đối với các nội dung vướng mắc trong hồ sơ đề nghị
điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án cụm công nghiệp Quang Trung
của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng; UBND huyện
Thống Nhất rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý cụm công nghiệp Hưng Lộc cùng
dự án thứ cấp trong cụm công nghiệp, báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện bồi
thường giải phóng mặt bằng và đề xuất phương án điều chỉnh giảm diện tích
của cụm công nghiệp này trong tháng 4/2022.
Còn với các cụm công nghiệp huyện Trảng Bom: UBND huyện Trảng Bom
tiếp tục làm việc với Công ty TNHH Bảo Thư Gò Dầu để đánh giá năng lực
triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Hưng Thịnh;
Không tiếp nhận dự án đầu tư mới hoặc mở rộng sản xuất đối với các dự án
hoạt động hiện hữu khi cụm công nghiệp Hố Nai 3 chưa được đầu tư xây
dựng hạ tầng bảo vệ môi trường, khẩn trương đôn đốc, vận động các doanh
nghiệp thực hiện việc nộp phí hạ tầng để thu hồi và nộp ngân sách tỉnh theo
quy định;
Đối với trường hợp đề xuất bổ sung 02 cụm công nghiệp trên cơ sở khoanh
vùng khu vực đã có dự án hoạt động sản xuất: UBND huyện Trảng Bom rà soát,
kiểm tra thủ tục pháp lý của dự án hiện hữu trong phạm vi quy hoạch, gửi Sở
Công Thương tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh xử lý trong tháng 4/2022.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng giao
UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
theo quy định. Tiếp tục rà soát việc thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư
xây dựng... báo cáo lại UBND tỉnh và đồng gửi các Sở: Tài nguyên và Môi
trường, Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư trước ngày
20/4/2022.
Nguồn: https://vneconomy.vn/dong-nai-hang-loat-cum-cong-nghiep-can-rasoat-thu-tuc-phap-ly.htm

12. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục GPMB, lựa chọn
nhà thầu dự án cầu Rạch Miễu 2
Mới đây, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm đã ký văn bản gửi Ban
Quản lý Dự án Mỹ Thuận về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây
dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Phối cảnh cầu Rạch Miễu 2 (Đồ hoạ: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận)
Theo đó, để đảm bảo yêu cầu về chất lượng cũng như tiến độ dự án, Bộ
GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa
phương, chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thực
hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thiện các thủ tục tiếp
tục bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trong tháng 4/2022.
Cùng với đó, Bộ GTVT yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế phải khẩn trương thực
hiện khảo sát, thiết kế đảm bảo phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán gói
thầu cầu chính dây văng vào tháng 8/2022 để tổ chức lựa chọn nhà thầu
xây lắp, đáp ứng tiến độ triển khai thi công vào đầu Quý IV/2022.
Trong quá trình thực hiện cần lưu ý kiểm tra, rà soát số liệu đầu vào, số liệu
khảo sát, quy trình, quy phạm, giải pháp thiết kế nhằm đảm bảo an toàn, ổn
định, bền vững công trình.
Riêng với nhà thầu, Bộ GTVT đề nghị lập tiến độ thi công chi tiết kèm theo
kế hoạch huy động nhân lực, máy móc, thiết bị thi công, trình tư vấn giám
sát xem xét, Ban QLDA chấp thuận làm cơ sở kiểm soát tiến độ.
Trong đó, tiến độ chi tiết phải khả thi, thực tế, phù hợp thời tiết khu vực. Nhà
thầu huy động đầy đủ, kịp thời nhân lực, thiết bị, vật liệu và triển khai thi
công theo tiến độ thi công chi tiết được chấp thuận.

Liên quan đến công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, công
bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, Bộ GTVT cũng yêu cầu Giám đốc Ban
QLDA Mỹ Thuận tổ chức rà soát, hoàn thiện hồ sơ mời thầu đúng với nội
dung được phê duyệt; Tiên lượng mời thầu phải đảm bảo chính xác, hợp lý,
phù hợp hồ sơ thiết kế, dự toán và chỉ dẫn kỹ thuật.
Việc đăng tải thông tin đấu thầu phải thực hiện đúng quy định, đảm bảo các
nhà thầu được tiếp cận hồ sơ mời thầu nhanh chóng, kịp thời. Giám đốc
Ban QLDA Mỹ Thuận chịu trách nhiệm trước Bộ GTVT trong việc tổ chức
đánh giá hồ sơ dự thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, nội dung thương thảo
và ký kết hợp đồng; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật đối với những
tồn tại, chậm trễ, sai sót, sai phạm (nếu có) thuộc trách nhiệm của bên mời
thầu, tổ chuyên gia trong suốt quá trình lựa chọn nhà thầu.
Trước đó, hồi cuối tháng 3/2022, dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch
Miễu 2 được Bộ GTVT phê duyệt và khởi công triển khai thi công 2/6 gói
thầu xây lắp (XL-01 và XL-05). Đến thời điểm hiện tại, Ban QLDA Mỹ Thuận
đang đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật 2 gói thầu xây lắp (XL-04 và XL-06),
mở thầu ngày 24/3/2022; còn 2 gói thầu cầu dẫn và cầu chính dây văng (XL02 và XL-03) vẫn đang trong quá trình lập thiết kế kỹ thuật và dự toán.
Nguồn: https://vovgiaothong.vn/khan-truong-hoan-thien-thu-tuc-gpmb-luachon-nha-thau-du-an-cau-rach-mieu-2-d25949.html

13. Đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành
Sáng 19/4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ công bố thành
lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh
tỉnh Bình Dương, tại tầng 1, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.
Tham dự buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc
gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng
đánh giá cao hệ thống Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình
Dương đã hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, quản lý toàn diện, công khai, minh
bạch.
Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Bình Dương được biết đến là tỉnh phát triển
mạnh công nghiệp, năng động nhất cả nước, đang bước vào giai đoạn hậu
công nghiệp, tiếp cận khoa học công nghệ-khoa học sáng tạo, phát triển
quản trị để tạo giá trị tăng trưởng cao hơn trong giai đoạn tới.
Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình Dương có chức năng
thu thập cơ sở dữ liệu chuyên ngành của cơ quan, đơn vị và xử lý, phân tích

cho kết quả đầu ra đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của các cấp chính
quyền và cơ quan, đơn vị.

Vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình Dương.
Ảnh: Chí Tưởng - TTXVN
Trung tâm sẽ phục vụ đắc lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành,
giúp lãnh đạo tỉnh có cái nhìn tổng quan, toàn diện về mọi hoạt động kinh tế
- xã hội theo thời gian thực. Từ đó, đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời,
chuẩn xác, tiết kiệm thời gian, công sức trong giám sát, điều hành công việc.
Trung tâm có khả năng tích hợp dữ liệu và hệ thống sẵn có cùng các phần
mềm điều khiển với hơn 20 lĩnh vực giám sát, điều hành đã được triển khai
để tạo ra cái nhìn toàn cảnh về chỉ tiêu phát triển của tỉnh, nhất là những lĩnh
vực trọng tâm, thế mạnh của địa phương như: Chỉ tiêu kinh tế - xã hội; Hành
chính công; Thông tin du lịch; Quản lý an ninh trật tự, giao thông; Thông tin
phòng chống dịch COVID-19; Tương tác, giao tiếp phục vụ công dân…
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, việc đưa vào hoạt động
Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh, với hơn 20 phân hệ phục vụ việc
giám sát, theo dõi chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, cơ quan, đơn vị liên
quan quản lý toàn diện về chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên hệ thống thông minh này.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khẳng định, trong bối cảnh cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư, quá trình đô thị hóa và chuyển đổi số đang diễn ra
nhanh chóng trên toàn thế giới, việc phát triển đô thị thông minh bền vững
gắn với chuyển đổi số được lãnh đạo Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Các đại biểu tham quan Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh
Bình Dương. Ảnh: Chí Tưởng - TTXVN
Đặc biệt, Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành, phê duyệt nhiều đề
án, nghị quyết chuyên đề liên quan đến việc phát triển đô thị thông minh bền
vững, kết nối đô thị thông minh của Việt Nam với khu vực và thế giới.
Tỉnh Bình Dương cũng có Đề án “Thành phố thông minh - Bình Dương” nhằm
tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, khắc phục khó khăn, tạo cơ hội đưa tỉnh
phát triển lên một tầm cao mới. Năm 2022 là năm thứ 4 liên tiếp Bình Dương
được Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) vinh danh là một trong 21
cộng đồng có chiến lược phát triển thông minh tiêu biểu trên thế giới...
Việc hình thành thí điểm, đi vào hoạt động của Trung tâm Giám sát, điều
hành thông minh là một bước xây dựng Chính quyền điện tử và ứng dụng
công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước trong các giai đoạn
vừa qua, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình chuyển đổi số, xây
dựng đô thị thông minh bền vững trên địa bàn tỉnh.
Dịp này, Tỉnh ủy Bình Dương khai trương Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy
Bình Dương./.
Nguồn: https://bnews.vn/dua-vao-van-hanh-trung-tam-giam-sat-dieu-hanhthong-minh-tinh-binh-duong/240897.html

14. Trễ hẹn 15 năm, Cần Thơ vẫn muốn xây khu hành
chính tập trung ở quận Cái Răng
Theo Sở Xây dựng TP. Cần Thơ, thành phố vẫn tiếp tục thực hiện dự
án trung tâm hành chính tập trung tại khu Trung tâm văn hóa Tây Đô,
quận Cái Răng.
Sau hơn 15 năm chưa thực hiện được, theo đại diện Sở Xây dựng TP. Cần
Thơ, thành phố vẫn tiếp tục thực hiện dự án trung tâm hành chính tập trung
tại khu Trung tâm văn hóa Tây Đô, quận Cái Răng. Dự án này đã được Hội
đồng Nhân dân TP. Cần Thơ ban hành 2 nghị quyết đầu tư từ năm 2004,
2005 và thành phố đã thành lập hẳn một ban quản lý để thực hiện.
Đây là dự án đã được Thủ tướng thống nhất chủ trương nên vẫn sẽ tiếp tục
thực hiện trên cơ sở khu đất đã được giải phóng mặt bằng.
Tính đến nay, thành phố đã giải phóng mặt bằng được 43 ha khu vực nằm
giữa đường Quang Trung và đường Võ Nguyên Giáp (thuộc dự án Trung
tâm văn hóa Tây Đô), đã đủ điều kiện để triển khai dự án. Hiện Sở Xây dựng
đang xây dựng dự thảo nghị quyết của Thành ủy Cần Thơ về việc di dời
trung tâm hành chính thành phố để làm cơ sở triển khai thực hiện.
Khu hành chính gồm UBND TP. cần Thơ cùng khoảng 20 cơ quan trực
thuộc, trung tâm hội nghị sẽ được xây thấp tầng, phân tán, thay thế phương
án khối nhà cao tầng ban đầu. Công trình gồm các khối nhà cao tối đa 8
tầng làm văn phòng UBND, với tổng biên chế gần 1.300 người; trung tâm
hội nghị đa năng sức chứa 1.000-1.200 người...
Trước đó, vào tháng 3/2022, cử tri quận Cái Răng đề nghị thông tin thời gian
thực hiện dự án khu hành chính tập trung TP Cần Thơ. UBND TP. Cần thơ
đã trả lời dự kiến thành phố phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, phê duyệt đồ
án trong quý II/2022. Qua đó, làm cơ sở để các cơ quan chức năng tiến
hành triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.
TP Cần Thơ nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, rộng hơn 1400
km2, gồm 9 quận, huyện với hơn 1,2 triệu dân.
Hoạt động thương mại - dịch vụ năm 2021 của quận Cái Răng tăng 29,81%
so với cùng kỳ năm 2020; tổng mức bán buôn, bán lẻ hàng hóa ước đạt
10.645 tỷ đồng; hoạt động dịch vụ ước đạt 2.985 tỷ đồng.
Với lợi thế về vị trí địa lý, hoạt động giao thương sầm uất và có nhiều triển
vọng phát triển ngành hàng bán lẻ trong tương lai nên nhiều doanh nghiệp,
hệ thống bán lẻ chọn Cái Răng là nơi phát triển sản xuất, kinh doanh.

Năm 2022, quận Cái Răng đặt mục tiêu khu vực thương mại - dịch vụ chiếm
43,93% trong cơ cấu kinh tế của quận; giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ
(theo giá hiện hành) là 16.200 tỷ đồng. Quận cũng khuyến khích phát triển
các loại hình dịch vụ vận chuyển, kho bãi, sân chơi, nghỉ dưỡng phục vụ cho
sản xuất kinh doanh, du lịch.
Nguồn: https://vietnamfinance.vn/tre-hen-15-nam-can-tho-van-muon-xaykhu-hanh-chinh-tap-trung-o-quan-cai-rang-20180504224267624.htm

