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1. Cách mạng công nghiệp 4.0 bắt đầu bằng hành 
động cụ thể 
Cách mạng công nghiệp 4.0 cần hành động hơn là các tuyên bố 
khẩu hiệu và cũng phải bắt đầu bằng tư duy, thể chế, hạ tầng và 
các kế hoạch hành động cụ thể. 

 

Cách mạng công nghiệp 4.0 bắt đầu bằng hành động cụ thể.  
Ảnh minh họa: TTXVN 

Chủ đề “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4” tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 (WEF 
ASEAN 2018) vừa được tổ chức tại Hà Nội được đánh giá là sẽ mở ra 
những tiềm năng to lớn trong hợp tác và phát triển trong khu vực cũng 
như trên thế giới. Tuy nhiên, để nắm bắt được những cơ hội này, TS. 
Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện CIEM cho biết, cách mạng công 
nghiệp 4.0 cần hành động hơn là các tuyên bố khẩu hiệu và cũng phải bắt 
đầu bằng tư duy, thể chế, hạ tầng và các kế hoạch hành động cụ thể.  

* Vẫn chưa sẵn sàng  

TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 
Trung ương (CIEM) cho biết, Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng cho cách 
mạng công nghiệp 4.0 với lý do là bởi các chỉ số liên quan đến đổi mới 
và sáng tạo ở Việt Nam còn ở mức thấp.  



Theo báo cáo được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố gần đây 
nhất, Việt Nam thuộc vào nhóm các quốc gia "trứng nước" về công nghệ 
và đổi mới. Cụ thể, Việt Nam xếp hạng 70 về nguồn nhân lực; trong đó, 
các chỉ số về lao động có chuyên môn cao, chất lượng đại học lần lượt 
xếp hạng 81 và 75. Chỉ số công nghệ và đổi mới sáng tạo xếp hạng 90; 
trong đó, đứng thứ 92 về nền tảng công nghệ và thứ 77 về năng lực 
sáng tạo.  

Trong số những nước ở khu vực Đông Nam Á được báo cáo của WEF 
đánh giá, Việt Nam đứng sau Singapore và Malaysia (hai nước thuộc 
nhóm 25 nước "dẫn đầu"), Thái Lan và Philippines (hai nước thuộc 
nhóm 10 nước "có kế thừa"). Việt Nam cũng đứng sau Indonesia và chỉ 
trên Campuchia, là hai nước cùng nhóm 58 nước với Việt Nam. Đông 
Nam Á không có nước nào thuộc nhóm 7 nước "tiềm năng cao".  

Theo TS. Nguyễn Đình Cung, chỉ số đánh giá sự nghiêm ngặt của các 
quy định pháp luật liên quan tới kinh tế số của Việt Nam được xếp ở 
mức 0,45 điểm, cao hơn rất nhiều so với mức trung bình của các nước 
được WEF đánh giá, tương đương với vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng 
của WEF.  

"Điều này cho thấy chính sách pháp luật của chúng ta đang có nhiều quy 
định bất cập, gây trở ngại cho hoạt động thương mại, đầu tư, dịch vụ liên 
quan tới công nghệ", ông Cung nhận định.  

Tuy nhiên, đánh giá tiềm năng phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 
ở khu vực ASEAN và Việt Nam, ông Đặng Quang Vinh, Phó ban Môi 
trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, CIEM cho biết, cách mạng 
công nghiệp 4.0 không chỉ đề cập đến một ngành mà là một loạt các 
công nghệ nảy sinh và được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực như chế 
tạo, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp….  

Nghiên cứu của Google và Temasak về kinh tế số cho thấy, đến năm 
2025, ngành thương mại điện tử, đặt phòng internet, du lịch internet, nội 
dung số (quảng cáo, trò chơi, phần mềm trên các chợ ứng dụng…) có 
thể đem lại cho các nền kinh tế ASEAN khoảng 200 tỷ USD. Đây là kết 
quả khả quan cho thấy, tác động tích cực về mặt kinh tế dù chỉ là một số 
ngành.  

Đối với Việt Nam, theo tính toán ban đầu, đến năm 2030, nền kinh tế của 
chúng ta sẽ có thêm khoảng 20-30 tỷ USD so với việc không ứng dụng 
công nghệ, chiếm khoảng 6-7% GDP. Tốc độ tăng trưởng GDP cũng 
được góp thêm 1-1,5% từ việc ứng dụng này.  

Điều này cho thấy, ở quy mô thế giới, khu vực hay Việt Nam, ứng dụng 
công nghệ sẽ giúp ích rất nhiều cho tăng trưởng kinh tế, giải quyết bài 
toán về năng suất, cơ cấu kinh tế, để hướng tới nâng cao thu nhập và 



khả năng cạnh tranh của nền kinh tế trong cuộc chơi toàn cầu. Do đó, 
nếu nước nào ứng dụng nhanh, tạo ra công nghệ mới, đi đầu thế giới thì 
sẽ thu được lợi ích rất lớn.  

Việt Nam cũng đang trong chiến lược về xây dựng cách mạng công 
nghiệp 4.0 để tập trung nguồn lực tạo điều kiện cho những công nghệ 
mới được phát triển tại Việt Nam. Tuy nhiên, so với các nước ASEAN, 
Việt Nam đang đi sau Malaysia, Singapore, Thái Lan và Indonesia về 
mặt văn bản. Song, đây không phải vấn đề lớn vì họ mới có chính sách 
từ cuối năm ngoái và đầu năm nay. Điều quan trọng hơn là nội dung và 
tổ chức thực hiện những chính sách này. Mà theo truyền thống, khâu 
thực hiện lại thường không được như kỳ vọng.  

 

Nắm bắt những cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.  
Ảnh minh hoạ: Vũ Sinh - TTXVN 

* Nắm bắt cơ hội  

Để nhanh chóng nắm bắt những cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 mang lại, TS. Nguyễn Đình Cung cho rằng, Việt Nam cần phải nhanh 
chóng "cùng tư duy, cùng suy nghĩ, thúc đẩy cho quá trình cải cách nhất 
là khi trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ".  

Chia sẻ dưới góc độ nhìn nhận của doanh nghiệp, ông Đặng Quang 
Vinh cho biết, doanh nghiệp không phụ thuộc vào chính sách mà họ kinh 
doanh theo điều kiện, hoàn cảnh và yêu cầu thực tế. Nhận thức về cách 



mạng công nghiệp 4.0 của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa 
nhiều vì họ cũng đang đối mặt với những khó khăn của mô hình kinh 
doanh hiện tại. Hơn nữa, nền kinh tế Việt Nam cũng chưa đòi hỏi đến 
mức phải ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 ngay lập tức. Nông dân, 
doanh nghiệp vẫn đang tạo ra tốc độ tăng trưởng tương đối cao. Tuy 
nhiên, điều này không có nghĩa là cách mạng công nghiệp 4.0 không tạo 
ra điều gì ở Việt Nam.  

Theo ông Vinh, Chính phủ vẫn cần có hành động để doanh nghiệp nhận 
thức được lợi ích và có điều kiện để ứng dụng công nghệ. Hiện mới chỉ 
có một số ít doanh nghiệp có quy mô lớn và trung bình đã đầu tư vào 
công nghệ 4.0 như: Trường Hải làm nhà xưởng lắp ráp ô tô Mazda dùng 
công nghiệp 4.0, robot có kết nối internet vàtối ưu hoá tự động; sắp tới 
Vingroup làm nhà máy ô tô VinFast và nhiều doanh nghiệp chế tạo khác 
cũng lắp ráp robot ứng dụng hệ thống quản lý sản xuất tự động…  

Ngoài ra, các doanh nghiệp startup công nghệ cũng đang tích cực 
nghiên cứu và sản xuất ra công nghệ 4.0 như phần mềm nền tảng gọi 
xe, ứng dụng chuỗi khối blockchain vào quản lý thực phẩm, ứng dụng 
thanh toán điện tử như Momo, Zalopay… hay đi vào công nghệ trí tuệ 
nhân tạo như Zalo. Rất nhiều doanh nghiệp của Việt Nam không phải chỉ 
là chuẩn bị nữa mà họ đã đầu tư. Nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhận 
thức của chủ doanh nghiệp và vai trò dẫn dắt, định hướng của Nhà 
nước.  

Ông Phạm Quang Dũng, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam cho rằng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có sự khác 
biệt vô cùng lớn. Đó là tốc độ phát triển của cuộc cách mạng lần này 
diễn ra ở cấp số nhân; phạm vi ảnh hưởng rộng lớn trên toàn cầu tác 
động tới hầu hết các ngành công nghiệp ở mọi quốc gia và mức độ tác 
động vừa sâu, vừa rộng dẫn tới sự chuyển đổi của toàn bộ hệ thống sản 
xuất, quản lý và quản trị doanh nghiệp.  

Việc ứng dụng các công nghệ mới mang tính đột phá, biểu hiện rõ nét 
trong ngành dịch vụ tài chính là làn sóng Fintech, kỳ vọng cao và hành vi 
thay đổi của người tiêu dùng trong kỷ nguyên số, khuynh hướng quản lý 
thân thiện với đổi mới, sáng tạo và hướng nhiều hơn tới bảo vệ người 
tiêu dùng là những xu hướng chủ đạo làm thay đổi diện mạo ngành dịch 
vụ tài chính thế giới; trong đó có Việt Nam.  

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội lớn đầy hứa hẹn, ông Dũng cho rằng, 
cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đặt ra nhiều thách thức cho nền tài 
chính-ngân hàng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Đó là khoảng trống 
chính sách đòi hỏi phải xây dựng quy định pháp lý mới đáp ứng nhu cầu 
cải cách công nghệ ngành ngân hàng, điều hành chính sách tiền tệ, 



kiểm soát dòng tiền gặp khó khăn trong bối cảnh tiền điện tử ngày càng 
được sử dụng và chấp nhận rộng rãi.  

“Ngân hàng đứng trước nguy cơ tụt hậu công nghệ nếu không chủ động 
chuẩn bị những nền tảng cần thiết để tiếp cận những thành tựu công 
nghệ mới, phù hợp với xu thế chủ đạo của cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0”, ông Dũng nhấn mạnh.  

Còn cụ thể theo người đứng đầu CIEM cho rằng, cách mạng công 
nghiệp 4.0 cần suy nghĩ hành động hơn là các tuyên bố khẩu hiệu và 
cũng phải bắt đầu bằng tư duy, thể chế, hạ tầng và các kế hoạch hành 
động cụ thể.  

Ông Đặng Quang Vinh chia sẻ mong muốn của Chiến lược cách mạng 
công nghiệp 4.0 mà CIEM đang xây dựng. Đó là, hỗ trợ các doanh 
nghiệp đã tạo ra công nghệ sẽ có thể tiếp tục hoàn thiện công nghệ, 
đem ra để đấu với các doanh nghiệp trong khu vực và thế giới, trở thành 
thành phần quan trọng trong chuỗi cung ứng của thế giới, hệ thống sản 
xuất mới của thế giới.  

“Khi có chỗ đứng, doanh nghiệp sẽ có cơ hội hút vốn đầu tư vì hiện nay 
nguồn vốn FDI trực tiếp và gián tiếp trên thế giới rất nhiều”, ông Vinh 
nhấn mạnh./. 

Theo bnews.vn 

 

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp hóa đơn điện 
tử miễn phí 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP (NĐ 119) quy 
định về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch 
vụ, bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2018. 



 

Cung cấp dịch vụ HĐĐT miễn phí cho DN nhỏ và siêu nhỏ, hộ cá nhân 
kinh doanh. 

Đáng chú ý trong đó, để hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa (NVV), 
DN mới thành lập, nhất là các DN hoạt động tại địa bàn khó khăn, Chính 
phủ đã quy định Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ HĐĐT có mã của cơ 
quan thuế không thu tiền đối với các đối tượng này…  

Ưu tiên DNNVV, DN mới thành lập 

Cụ thể tại khoản 1, Điều 13 của NĐ 119 có quy định: Tổng cục Thuế 
cung cấp dịch vụ HĐĐT có mã của cơ quan thuế không thu tiền đối với 
các DN, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc các trường hợp 
sau: DNNVV, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện 
kinh tế xã hội khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt 
khó khăn. 

Đối tượng được hưởng miễn phí HĐĐT có mã còn có các DNNVV khởi 
nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật; hộ, cá nhân kinh doanh 
chuyển đổi thành DN trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập DN. Hộ 
gia đình kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền 
kề từ 3 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, 
công nghiệp, xây dựng; hoặc doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng 
trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ theo quy định trong thời hạn 
12 tháng kể từ tháng áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế.  

Dùng HĐĐT tiết kiệm khoảng 3.000 tỷ đồng/năm  



Theo ước tính sơ bộ của Tổng cục Thuế, mỗi năm sử dụng trên 4 tỷ hóa 
đơn giấy. Ước tính chi phí để in 1 hóa đơn giấy là khoảng trên 1.000 
đồng/hóa đơn. Như vậy, với số lượng 4 tỷ hóa đơn/năm, thì chi phí mỗi 
năm bỏ ra để in hóa đơn lên đến trên dưới 4.000 tỷ đồng. Trong khi đó, 
nếu sử dụng HĐĐT, số tiền mà DN có thể tiết kiệm được khoảng 3.000 
tỷ đồng/năm.  

Ngoài các đối tượng trên, DNNVV khác theo đề nghị của UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương và quy định của Bộ Tài chính, trừ DN 
hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Các 
trường hợp khác cần thiết để khuyến khích sử dụng HĐĐT do Bộ Tài 
chính quyết định cũng được hưởng miễn phí HĐĐT có mã. 

NĐ 119 cũng quy định, ngoài Tổng cục Thuế trực tiếp cung cấp dịch vụ 
HĐĐT miễn phí, Tổng cục Thuế cũng có thể ủy thác cho tổ chức cung 
cấp dịch vụ HĐĐT miễn phí đối với DNNVV trên đây. 

Đối với mức phí phải trả, NĐ 119 quy định tổ chức cung cấp dịch vụ 
HĐĐT khi cung cấp dịch vụ HĐĐT được thu tiền dịch vụ theo thỏa thuận 
tại hợp đồng ký giữa tổ chức cung cấp dịch vụ và bên nhận dịch vụ là 
các DN, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc trường 
hợp được miễn phí cung cấp dịch vụ. 

Thể hiện tính ưu việt của chính sách thuế 

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, Luật sư Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc 
Công ty Luật TNHH Labor Law cho rằng, điều khoản quy định về cấp 
HĐĐT miễn phí tại NĐ 119 là rất ưu việt, nhằm ưu tiên khối DN nhỏ, siêu 
nhỏ. 

“Chính sách pháp luật này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự phát triển 
của DN, bởi lẽ khối DN nhỏ và siêu nhỏ có thể tạo ra đến 40% tổng sản 
phẩm quốc nội, cũng như cơ hội việc làm rất lớn cho người lao động trẻ. 
Một DN nhỏ vừa đi vào hoạt động cần cắt giảm rất nhiều chi phí, với 
chính sách pháp luật này, vừa giảm bớt gánh nặng về chi phí in hóa 
đơn, giảm bớt được các thủ tục khai báo thuế phức tạp. Bởi lẽ, HĐĐT 
được Tổng cục Thuế cấp mã xác thực, hay còn gọi là chuỗi ký tự được 
mã hóa giúp cho các DN nhỏ không phải mất chi phí để nuôi 1 bộ máy 
kế toán cồng kềnh”, luật sư Lê Thị Hồng Vân nói. 

Cũng theo luật sư Lê Thị Hồng Vân, bên cạnh việc hỗ trợ nhằm tạo ra 
một môi trường kinh doanh thuận lợi cho các DNNVV, như: Xây dựng và 
ban hành các luật tạo thuận lợi trong cấp giấy phép, cung cấp thông tin, 
đào tạo nguồn lực quản lý, hỗ trợ về công nghệ... thì việc ban hành 
chính sách cung cấp dịch vụ HĐĐT miễn phí cho DN nhỏ và siêu nhỏ, 
hộ cá nhân kinh doanh tại NĐ 119 có lợi cho việc chuyển dịch cơ cấu, 



đưa HĐĐT vào vận hành trong các DN một cách thuận lợi, dễ dàng hơn 
rất nhiều. 

Tuy nhiên, luật sư Lê Thị Hồng Vân cho rằng, để bắt kịp tính ưu việt của 
chính sách pháp luật này, các DN nhỏ, siêu nhỏ cần được hướng dẫn cụ 
thể về cách thức thực hiện  HĐĐT, cũng như nắm rõ thông tin về cách 
xử lý những tình huống phát sinh đối với HĐĐT để tạo ra một bước tiến 
lớn trong chính sách kinh tế của Việt Nam.  

Các loại hóa đơn đang áp dụng hiện nay 

- Hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), là loại hóa đơn dành cho các tổ 
chức khai, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong các 
hoạt động sau: bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa; 
hoạt động vận tải quốc tế; xuất vào khu vực phi phế quan và các 
trường hợp coi như xuất khẩu. 

- Hóa đơn bán hàng, dùng cho các đối tượng sau đây: tổ chức, 
cá nhân khai, tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi bán 
hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất khẩu vào khu phi thuế quan; 
tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung 
ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 
giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau. 

- Các hóa đơn khác gồm: tem, vé, thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm. 

Các hình thức hóa đơn 

- Hóa đơn tự in: Là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra 
trên các thiết bị tin học, máy tính tiền, hoặc các máy khác khi bán 
hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

- HĐĐT: Là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng 
hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và 
quản lý theo quy định. 

- Hóa đơn đặt in: Là hóa đơn do các tổ chức đặt in theo mẫu để 
sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, 
hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ 
chức, hộ cá nhân.                     

- Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa 
đơn gồm: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho 
hàng gửi bán đại lý… 

* Bà Trần Thị Yến Hằng - Phó Giám đốc Công ty TNHH Đắc Vinh (Đà 
Nẵng): 



 
Mong muốn sớm được áp dụng HĐĐT 

Việc sử dụng hóa đơn giấy khiến công ty tốn 
kém nhiều chi phí trong việc in ấn, cũng như lưu 
trữ hóa đơn. Vì vậy, tôi rất mong công ty của tôi 
được sử dụng HĐĐT để thay thế cho hóa đơn 
giấy hiện nay. Để triển khai HĐĐT được thuận 
lợi, cơ quan thuế cần tổ chức các buổi tập huấn 
cho các DN; phân tích, so sánh những ưu, 
nhược điểm giữa việc sử dụng hóa đơn giấy và 
HĐĐT để các DN nhận thức được những lợi ích 
hiện tại và tương lai mang lại. 

Bản thân công ty chúng tôi rất mong muốn được 
sử dụng HĐĐT, nhưng lại phụ thuộc vào khách hàng. Vì vậy, theo tôi, cơ 
quan thuế cần hỗ trợ tuyên truyền đến tất cả các cá nhân, hộ kinh doanh 
và nếu được, tuyên truyền đến tất cả các kênh thông tin để mọi người 
được biết lợi ích của việc sử dụng HĐĐT. 
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3. Cắt bỏ giấy phép con: Khó vẫn… hoàn khó 
Theo nhận định của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI), mặc dù về hình thức, có thể thấy, các bộ, ngành đã và đang 
ra sức cắt giảm điều kiện kinh doanh, giấy phép con, tuy nhiên, có 
những quy định điều kiện kinh doanh chỉ được cơ quan soạn thảo 
hạ thấp điều kiện, sửa một vài điểm nhỏ, thậm chí chỉ sửa câu, chữ 
và cũng được tính như là cắt bỏ. 

  

Bà Trần Thị Yến Hằng 



 

Nhiều thủ tục hành chính vẫn làm khó doanh nghiệp. Ảnh: TL. 

Trong khi đó, điều kiện kinh doanh mới vẫn tiếp tục ra đời. Giới chuyên 
gia kinh tế tiếp tục đưa ra khuyến cáo, cắt bỏ điều kiện kinh doanh cần 
phải thực chất hơn chứ không chỉ là hình thức, là hô hào…  

Cắt bỏ điều kiện kinh doanh theo tinh thần Nghị định 19 của Chính phủ 
xem ra vẫn chưa thực chất khi mà con số DN phá sản vẫn đang gia tăng 
trong 8 tháng đầu năm 2018. Đáng chú ý, nhiều DN cho biết, có những 
quy định khiến cho chi phí của DN bị đội lên gấp nhiều lần, thành ra khó 
vẫn hoàn khó. 

DN đội gấp đôi chi phí vì một quy định 

Chia sẻ với PV, giám đốc một DN chuyên nhập khẩu máy bơm cho biết, 
quy định về dán nhãn hiệu suất năng lượng hiện đang gây khó cho DN 
này. “Nếu như trước đây, chi phí nhập khẩu một chiếc máy bơm chỉ mất 
25 triệu đồng, thì nay với quy định  phải dán nhãn hiệu suất năng lượng, 
chi phí của chúng tôi đội lên gần gấp đôi, khoảng 45 triệu đồng để có thể 
nhập khẩu một chiếc máy bơm. Như vậy, tôi không hiểu nhà quản lý 
đang bãi bỏ các thủ tục điều kiện kinh doanh để gỡ khó cho DN hay là lại 
thêm các điều kiện khiến DN phải đội thêm chi phí. Với quy định này, 
chúng tôi thấy DN đang khó hơn chứ không hề nhẹ gánh đi” – vị này cho 
biết.  

Trước đó, câu chuyện về quy định dán nhãn hiệu suất năng lượng cũng 
đã gây xôn xao dư luận khi được Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu ra sự việc một DN phải chi tới 149 triệu 



đồng để dán nhãn hiệu suất năng lượng cho… 4 chiếc tủ lạnh. Câu 
chuyện được Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ nêu ra tại buổi làm việc 
với các bộ ngành về công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa 
xuất nhập khẩu và cắt giảm điều kiện kinh doanh.  

Thực tế trên cho thấy các DN vẫn chưa hết khó khăn. Theo nhận định 
của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), mặc dù về 
hình thức, có thể thấy, các bộ ngành đã và đang ra sức cắt giảm điều 
kiện kinh doanh, giấy phép con, tuy nhiên, có những quy định điều kiện 
kinh doanh chỉ được cơ quan soạn thảo hạ thấp điều kiện, sửa một vài 
điểm nhỏ, thậm chí chỉ sửa câu, chữ và cũng được tính như là cắt bỏ. 
Trong khi đó, điều kiện kinh doanh mới vẫn tiếp tục ra đời.  

Theo VCCI, mỗi năm, có hơn 1.000 văn bản pháp luật được ban hành, 
hơn một nửa trong số đó là pháp luật kinh doanh. Cắt giảm điều kiện 
kinh doanh chưa được thực hiện liên tục, thống nhất và đồng đều ở các 
bộ, ngành, có lúc các bộ thực hiện khá rầm rộ nhưng rồi lại chìm xuống, 
như chỉ làm theo… phong trào. Thống kê của Ngân hàng Thế giới cho 
hay thời gian tuân thủ chứng từ kiểm tra chuyên ngành khi nhập khẩu 
hàng hóa tại Việt Nam là 76 giờ, trong khi mức bình quân của ASEAN+4 
là 28 giờ. 

Cần thực chất chứ không hình thức 

Mặc dù chưa có thống kê cụ thể về mức độ thiện hại của DN do tác 
động của những điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính nhiêu khê, 
song thực tế, số DN phải rời bỏ thương trường chỉ vì gánh nặng giấy 
phép con, điều kiện kinh doanh là rất rõ ràng.  

Đơn cử như Nghị định 109 về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo với 
hàng loạt những quy định trái khoáy đã khiến nhiều thương nhân ngành 
lúa gạo phải bước ra khỏi thương trường khi không thể đáp ứng nổi 
những điều kiện quá khắt khe. Hay Thông tư 37 trước đây của Bộ Công 
thương quy định bắt buộc xét nghiệm formandehyde (hợp chất hữu cơ 
gây độc cho sức khỏe con người khi tiếp xúc) đối với sản phẩm dệt may 
nhập khẩu khiến 6.000 doanh nghiệp trong ngành tốn khoảng 135 triệu 
USD mỗi năm để thực thi.   

Số liệu thống kê mới đây của Tổng Cục Thống kê cũng là dẫn chứng rõ 
ràng cho một bức tranh chưa thực sự sáng của môi trường kinh doanh 
hiện nay. Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2018, cả nước có hơn 72.000 
DN tạm ngừng hoạt động, chờ giải thể và phá sản, lượng tăng hơn 
18.000 DN so với cùng kỳ năm trước (tương đương mức tăng khoảng 
34%).Đáng lo hơn là số DN ngừng hoạt động, không tiếp tục đăng ký 
kinh doanh, chờ giải thể tăng 46%, DN phá sản tăng gần 18% so với 
cùng kỳ năm trước.  



Những con số nói trên và thực tế những câu chuyện của cộng đồng DN 
tiếp tục gióng lên những tiếng chuông về “lực cản” của các thủ tục hành 
chính, điều kiện kinh doanh vẫn đang có… hiệu lực đối với hoạt động 
của các DN. Cho dù Chính phủ đã có nhiều động thái để xóa bỏ những 
lực cản đó, song xem ra, tình trạng “trên nóng dưới lạnh” vẫn còn.  

Giới chuyên gia kinh tế tiếp tục đưa ra khuyến cáo, cắt bỏ điều kiện kinh 
doanh  cần phải thực chất hơn chứ không chỉ là hình thức, là hô hào, có 
như vậy mới vực dậy được những DN đang ở tình trạng “hấp hối” và 
thúc đẩy cộng đồng DN phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh.     

Theo daidoanket.vn 

 

4. Sửa quy định thủ tục hải quan với hàng xuất, 
nhập khẩu gửi qua chuyển phát nhanh quốc tế 
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
49/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của 
doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư số 191/2015/TT-BTC quy 
định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá 
cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế. 

 

Ảnh minh họa 



Theo đó, dự thảo bổ sung quy định: “Thủ tục hải quan đối với bưu gửi 
xuất khẩu, nhập khẩu không phát được cho người nhận” như sau: Đối 
với bưu gửi xuất khẩu không phát được cho người nhận, phải tái nhập 
(bưu gửi tái nhập), bưu gửi nhập khẩu không phát được cho người 
nhận, phải tái xuất (bưu gửi tái xuất) thực hiện thủ tục hải quan tương 
ứng theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư này. 

Ngoài các hồ sơ theo quy định (trừ giấy phép nhập khẩu, giấy phép xuất 
khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành), doanh nghiệp 
có công văn đề nghị không thu thuế theo các chỉ tiêu thông tin quy định 
tại mẫu số 02 hoặc mẫu số 03 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông tư số 
39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018. 

Trách nhiệm của doanh nghiệp chuyển phát nhanh 

Theo dự thảo, doanh nghiệp chuyển phát nhanh có trách nhiệm: Thông 
báo và giải thích cho chủ hàng những quy định về chính sách quản lý đối 
với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, những trường hợp hàng 
hóa không được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phải xử lý theo quy 
định hiện hành về chính sách quản lý hàng hóa, lý do mà cơ quan có 
thẩm quyền đã thông báo bằng văn bản. 

Yêu cầu chủ hàng cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa và không chấp 
nhận vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, 
cấm nhập khẩu, ngừng xuất khẩu, ngừng nhập khẩu, tạm ngừng xuất 
khẩu, tạm ngừng nhập khẩu theo quy định. 

Chủ động phối hợp với cơ quan hải quan xử lý hàng hóa không phát 
được cho người nhận. Trường hợp hàng hóa đã thông quan, đã nộp 
thuế xuất khẩu hoặc thuế nhập khẩu nhưng không chuyển phát được 
cho người nhận theo địa chỉ trên vận đơn, doanh nghiệp chuyển phát 
nhanh nộp hồ sơ hoàn thuế và thực hiện hoàn thuế sau khi đã hoàn 
thành thủ tục tái nhập hoặc tái xuất theo quy định. 

Đảm bảo xe chuyên dụng, bao bì chuyên dụng đáp ứng điều kiện niêm 
phong hải quan. Khai, truyền dữ liệu thông tin về hàng hóa mà người gửi 
đã cung cấp cho doanh nghiệp; gửi thông tin Bản lược khai hàng hóa 
đến hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. 

Thông báo trước với cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với 
hàng hóa vào ngày lễ, ngày nghỉ và ngoài giờ làm việc để đảm bảo kịp 
thời việc xếp dỡ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh của doanh 
nghiệp chuyển phát nhanh. Trường hợp doanh nghiệp chuyển phát 
nhanh là người khai hải quan có hàng hóa thực hiện thủ tục hải quan 
ngoài giờ hành chính thì doanh nghiệp chuyển phát nhanh cần có văn 
bản đề nghị với cơ quan hải quan. 



Cung cấp các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan khi cơ quan hải quan yêu 
cầu trong trường hợp khai báo thay mặt cho chủ hàng. Sau khi hoàn 
thành thủ tục hải quan, giao chứng từ thuộc hồ sơ hải quan cho chủ 
hàng để lưu giữ theo quy định về việc lưu giữ chứng từ thuộc hồ sơ hải 
quan. Trường hợp trên một tờ khai hải quan có nhiều chủ hàng khác 
nhau, doanh nghiệp chuyển phát nhanh cung cấp tờ khai điện tử cho tất 
cả các chủ hàng hoặc bản sao tờ khai giấy (trường hợp tờ khai hải quan 
giấy) có xác nhận, ký tên, đóng dấu của doanh nghiệp chuyển phát 
nhanh. 

Theo baochinhphu.vn 

 

5. 188.636 hồ sơ lĩnh vực nông nghiệp đã xử lý qua 
Cổng thông tin một cửa quốc gia 
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 
31/8/2018, đã có 188.636 hồ sơ thuộc lĩnh vực của ngành được tiếp 
nhận, xử lý qua Cổng thông tin một cửa quốc gia; trong đó đã xử 
lý, giải quyết và cấp phép/giấy chứng nhận điện tử cho 166.570 hồ 
sơ. 

Theo kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục mở 
rộng, nâng cấp các thủ tục đã thực hiện thí điểm và triển khai mới đối với 
25 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia tại 5 đơn vị thuộc 
bộ là Cục: Thú y, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt và Tổng cục 
Thủy sản. 

Các cơ quan, đơn vị chuyên ngành tiếp tục hướng dẫn qua mạng điện 
tử toàn quốc đối với các thủ tục kiểm dịch thực vật, quản lý vật tư nông 
nghiệp và an toàn thực phẩm tích hợp trên Cổng thông tin một cửa quốc 
gia. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng tiếp tục phối hợp chặt 
chẽ với cơ quan thường trực (Tổng cục Hải quan), các bộ ngành liên 
quan triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đối với các cảng biển, cảng 
hàng không theo hướng dẫn, quy định tại Quyết định 1899/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ. 

Với sự cố gắng rất lớn của các cơ quan chuyên ngành, thời gian làm thủ 
tục qua biên giới thuộc lĩnh vực nông nghiệp đã giảm đáng kể. Ví dụ đối 
với hoạt động kiểm dịch thực vật đã rút ngắn thời gian từ khi lấy mẫu 
đến khi cấp giấy chứng nhận kiểm dịch xuống còn 4 giờ đối với cửa 
khẩu đường bộ và đường không, 10 giờ đối với cảng biển./. 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 



 

6. Cục CSGT đề xuất trừ điểm vào bằng lái xe của tài 
xế vi phạm 
Cảnh sát giao thông có thể tra dữ liệu giấy phép lái xe trên hệ thống 
và trừ điểm với tài xế vi phạm. 

 

Với đề xuất của Cục CSGT, những người vi phạm giao thông sẽ bị 
cảnh sát trừ điểm vào bằng lái. Ảnh: Bá Đô 

Ngày 24/9, đại tá Đỗ Thanh Bình, Cục phó Cảnh sát giao thông cho biết, 
đơn vị đang nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật giao thông đường bộ, trong 
đó có nội dung áp dụng việc trừ điểm vào bằng lái của tài xế vi phạm 
giao thông.  

Theo đại tá Bình, hiện đã có các khung xử phạt hành chính với lái xe vi 
phạm giao thông, tuy nhiên trường hợp vi phạm lỗi nhẹ, tài xế chỉ bị phạt 
tiền và được nhận lại bằng lái. Thực tế này đi ngược xu hướng của thế 
giới. Ở Trung Quốc, người tham gia giao thông nếu mắc lỗi về nồng độ 
cồn sẽ bị trừ 6/12 điểm và nhận cảnh cáo; trường hợp bị trừ hết điểm sẽ 
phải thi lại bằng lái. 

Ngoài ra, Cục phó CSGT cho rằng "tình trạng phạt cho tồn tại dẫn tới 
người vi phạm nhờn luật", nếu áp dụng việc trừ điểm vào giấy phép lái 
xe mỗi khi tài xế vi phạm thì sẽ hạn chế được tiêu cực, quyết định xử 
phạt có tính răn đe, giúp nâng cao ý thức người tham gia giao thông, 
giảm thiểu tai nạn. 



Để áp dụng được việc trừ điểm vào bằng lái nêu trên, cùng với sửa Luật 
Giao thông đường bộ và các văn bản liên quan, Cục CSGT cho rằng cần 
phải đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe trên cả nước, 
khi xử lý cảnh sát chỉ cần tra tên rồi trừ điểm tài xế vi phạm trên hệ thống 
này. 

Đồng tình với đề xuất của Cục CSGT, thượng tá Nguyễn Văn Quỹ - 
nguyên tổ trưởng tổ xử lý vi phạm, đội CSGT số 1 (Hà Nội) phân tích, 
biện pháp trừ điểm sẽ được làm căn cứ xác định tài xế vi phạm bao 
nhiêu lần và ở đâu, qua đó cơ quan chức năng nắm được thông tin để 
có biện pháp cần thiết. 

"Hiện việc xử phạt hành chính với các lỗi vi phạm giao thông chưa đủ 
sức răn đe. Hơn nữa, nhiều tài xế có tình trạng vi phạm rồi bỏ lại bằng 
lái, cố tình không nộp phạt và sau đó làm giấy phép lái xe mới một cách 
dễ dàng", ông Quỹ nói. 

Từ năm 2003, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp đánh dấu số lần vi 
phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ của lái xe bằng 
"bấm lỗ". 

Theo đó, nếu giấy phép lái xe bị đánh dấu 2 lần vi phạm thì tài xế phải 
thi lại Luật Giao thông đường bộ khi đổi giấy phép lái xe; nếu bị đánh 
dấu 3 lần thì giấy phép lái xe hết giá trị sử dụng, tài xế phải thi lại cả lý 
thuyết và thực hành để được cấp giấy phép mới. 

 Việc bấm lỗ thời điểm đó đã trở thành nỗi ám ảnh của tài xế. Tuy nhiên, 
sau đó Bộ Công an cho rằng việc bấm lỗ trên giấy phép lái xe không thể 
hiện thời điểm vi phạm, bằng lái lem nhem thiếu thẩm mỹ. Chưa kể 
những tiêu cực nảy sinh khi lái xe bị bấm lỗ nhiều thì tìm mọi cách “chạy” 
bằng lái mới. Đến năm 2007, Nghị định 146 được ban hành bãi bỏ quy 
định "bấm lỗ bằng lái". 

Theo vnexpress.net 

 

7. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho đất 
thuộc hành lang giao thông 

Đây là trường hợp xảy ra tại huyện Yên Phong (Bắc Ninh). UBND 
huyện này cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc hành 
lang giao thông cho hộ bà Nguyễn Thị Thơm. Nội dung này được 
công dân tố cáo (TC) và UBND tỉnh đã vào cuộc và mới có kết luận 
TC đúng. 



 

Một khu đất có dấu hiệu vi phạm hành lang giao thông.  
Ảnh minh họa: T.A 

Thời gian gần đây, công dân có đơn TC UBND huyện Yên Phong bán 
đất, thu tiền và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc hành lang 
giao thông đã có mốc giới, chưa có quy hoạch sử dụng đất cho hộ bà 
Nguyễn Thị Thơm là không đúng quy định pháp luật. 

Đầu tháng 4/2018, UBND tỉnh có quyết định thụ lý và cuối tháng 8, vụ 
việc đã được kết luận.  

Theo kết quả xác minh, thì thửa đất UBND huyện Yên Phong giao cho 
bà Thơm có nguồn gốc là đất thuộc khu vực Kho xăng dầu của UBND 
huyện Yên Phong, là đất chuyên dùng, thuộc địa giới hành chính xã 
Trung Nghĩa, do Nhà nước quản lý. 

Sau khi không sử dụng làm kho chứa xăng dầu, đến năm 1995 - 1996, 
một phần diện tích khu đất trên được sử dụng vào mục đích xây dựng 
nhà văn hóa của khu phố mới, một phần sử dụng vào mục đích đất ở 
cho một số cán bộ, công chức, viên chức huyện Yên Phong theo Quyết 
định 976/CT ngày 13/10/1995 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc. 

Đến năm 1998 - 1999, nhà văn hóa trên tiến hành xây dựng mở rộng, 
năm 2002 hoàn thành. Tại thời điểm khi đang tiến hành xây dựng Nhà 
văn hóa, thấy phần đất của nhà văn hóa đẹp, khu phố Mới có xin UBND 
huyện Yên Phong cho phép mở rộng thêm phần sân nhà văn hóa và tiến 



hành xây dựng tường bao xung quanh nhà văn hóa như hiện trạng hiện 
nay.  

Từ đó, phần đất phía ngoài nhà văn hóa, tiếp giáp liền kề với nhà bà Giá 
hình thành mặt lô đất có chiều rộng khoảng 4m, chiều dài 16,5m (là lô 
đất mà UBND huyện giao cho hộ bà Nguyễn Thị Thơm tại thửa đất số 
01, tờ bản đồ số 01, diện tích 66m2). 

 

Chỉ đạo bằng văn bàn quyết liệt từ UBND tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: T.A 

Về quy hoạch chi tiết huyện lỵ Yên Phong, theo Quyết định số 976/CT 
ngày 13/10/1995 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc cũng không thể hiện 
có thửa đất mà UBND huyện Yên Phong đã giao cho bà Thơm năm 
2003. 

Hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà 
Thơm còn thiếu: Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất; Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết 
khu kho xăng dầu của cấp có thẩm quyền; Quyết định chuyển mục đích 
sử dụng đất (66m2 từ đất hành lang đường giao thông sang đất ở); Biên 
bản bàn giao trên thực địa năm 2003 và Biên bản thực hiện việc công 



khai, kết thúc công khai kết quả xét duyệt đơn xin đăng ký quyền sử 
dụng đất. 

Từ những nội dung xác minh trên, UBND tỉnh Bắc Ninh kết luận nội dung 
TC của công dân là đúng. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo UBND huyện Yên Phong hủy bỏ 
Quyết định số 1093/QĐ-CT ngày 2/11/2003 về việc giao đất cho hộ bà 
Nguyễn Thị Thơm do ban hành không có căn cứ pháp lý. Thu hồi đất, 
thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Thơm năm 
2003 theo quy định của Luật Đất đai và có biện pháp khắc phục hậu quả 
với hộ bà Thơm sau khi thu hồi đất theo quy định. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Yên Phong tổ chức thực hiện 
nghiêm túc nội dung trên, đồng thời, xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối 
với tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giao đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Thơm năm 2003 không đúng quy 
định pháp luật. 

Theo thanhtra.com.vn 

 

8. Quản lý massage, karaoke vẫn là bài toán khó? 
Lãnh đạo Sở KH&ĐT TP HCM cho biết, có một số ngành nghề mà 
pháp luật không cấm như karaoke, massage… nhưng quản lý hiệu 
quả vẫn là bài toán khó. 

Tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 
2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) lần đầu tiên tổ chức sáng nay (24/9), ông 
Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở KH&ĐT TP HCM, nêu lên một số khó khăn 
vướng mắc về quy hoạch, đầu tư công, đất đai... 

Ông Sử Ngọc Anh cho biết địa phương này đang gặp nhiều vướng mắc 
về quy hoạch và mong muốn Bộ KH&ĐT sớm có hướng dẫn, tháo gỡ. 

"Đội ngũ làm quy hoạch của TPHCM không nhiều, vừa qua, chúng tôi 
làm 2 - 3 quy hoạch nhưng đều thất bại. Đội ngũ giáo sư, tiến sĩ làm về 
quy hoạch rất ít. Nếu địa phương phải làm quy hoạch của tỉnh phù hợp 
quy hoạch quốc gia, vùng thì lấy đâu nhân sự để làm", Giám đốc Sở 
KH&ĐT TP HCM bày tỏ băn khoăn. 

Ông Sử Ngọc Anh nêu thực trạng: Có một số ngành nghề mà pháp luật 
không cấm như karaoke, massage… nhưng chưa có hướng dẫn về quy 
hoạch và hàng rào kỹ thuật của các ngành nên rất khó quản lý. 



Ngành nghề kinh doanh nhạy cảm như karaoke, massage,... rất khó 
quản lý. (Ảnh minh họa: KT) 

Ông Sử Ngọc Anh cho rằng, việc quy định rõ về quy hoạch ngành nghề 
kinh doanh và đặc biệt là các ngành nghề nhạy cảm là vấn đề lớn của 
quản lý Nhà nước cần được tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho người 
dân làm ăn kinh doanh. 

Về đầu tư phát triển, lãnh đạo Sở KH&ĐT TP HCM khẳng định: Địa 
phương muốn giao sớm đất cho nhà đầu tư ở dự án đổi đất lấy hạ tầng 
theo phương thức xây dựng - chuyển giao (BT). Tuy nhiên, có nhiều 
vướng khó khăn về giải ngân vốn đầu tư công của Nhà nước tại các dự 
án này. 

Cụ thể, năm 2018 TP HCM đã bố trí vốn đầu tư công 135.000 tỷ đồng và 
thông qua kế hoạch huy động thêm 171.000 tỷ đồng, nhưng vẫn không 
đủ. Bài toán khó khăn nhất với địa phương trong các dự án BT chính là 
làm thế nào để thực hiện đầu thanh toán đất cho nhà đầu tư, cụ thể như 
hoạt động chuyển nhượng đất, đấu giá đất. Vấn đề này vẫn chưa có 
hướng dẫn cụ thể, do đó địa phương không áp dụng được, từ đó ảnh 
hưởng đến các dự án thực hiện theo phương thức này, ông Sử Ngọc 
Anh nêu rõ. 

Theo ông Sử Ngọc Anh, bài toán khó nhất là làm sao để chuyển đổi lấy 
đất để làm BT phù hợp với cơ chế nhà nước giao đất, doanh nghiệp 
thuận lợi làm ăn và không vi phạm các quy định của pháp luật. 



Cái chính ở TP HCM hiện nay là có "chiếc áo" quá chật, cần có cở chế 
để phát triển các vùng ven hiện đại và đúng quy hoạch hơn, ông Sử 
Ngọc Anh lưu ý. 

Giám đốc Sở KH&ĐT TP HCM kiến nghị Bộ KH&ĐT cần có kịch bản, mô 
hình phát triển cho địa phương khi thực hiện Luật Quy hoạch, đồng 
thời mong Bộ ủng hộ các dự án đầu tư công, dự án nhóm A, đường sắt 
số 1 và số 2 để trình Bộ Chính trị./. 
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9. Doanh nghiệp kinh doanh khí vẫn bị điều kiện 
“bủa vây” 
Dù Nghị định 87/2018/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh khí được 
đánh giá đã “cởi trói” cho doanh nghiệp nhưng nhiều doanh nghiệp 
cho rằng đã nảy sinh nhiều khó khăn mới. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch 
vụ Thanh Hải cho biết, Nghị định 87 vẫn còn một vài quy định bất cập, 
khó thực hiện. 

 

Hệ thống sang chiết ga của Công ty Việt xô gas, Thái Bình. 

Doanh nghiệp kêu khó 

Theo bà Hải, bất cập lớn nhất là việc quản lý bình gas (số seri bình, 
ngày đóng nạp, thời hạn kiểm định) từ trạm chiết nạp, tổng đại lý, đại lý 



đến tay người tiêu dùng. Công ty Thanh Hải có khoảng 1.000 vỏ bình 
gas. nên việc ghi các thông số trên là việc làm thủ công rất tốn thời gian, 
chi phí. Hiện nay, công ty đã có 4 nhân viên làm việc gián tiếp liên quan 
đến các loại thủ tục, hóa đơn. Khi thực hiện Nghị định 87, số nhân viên 
của bộ phận này phải tăng gấp đôi nhưng chưa biết hiệu quả đến đâu. 

Bên cạnh đó, Nghị định 87 còn yêu cầu, vỏ bình gas sản xuất sau năm 
2014 phải có dấu hợp quy (CR). Nhưng đối với những bình trước năm 
2014 vẫn đủ điều kiện lưu hành, còn hạn kiểm định thì nghị định này 
chưa hướng dẫn là cho lưu hành tiếp hay phải hủy bỏ. Nếu phải hủy bỏ 
thì gây ra lãng phí rất lớn cho doanh nghiệp.  

Ông Võ Hùng Nhân, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Gas 
Petrolimex Đà Nẵng tại Khánh Hòa cho biết: nếu một thương nhân thuê 
vỏ bình đã in thương hiệu Petrolimex (hợp pháp) đi đến một trạm chiết 
nạp khác (được phép nhập khẩu khí, chiết nạp) để nạp khí. 

Lúc này, vỏ bình là Petrolimex nhưng khí gas ở trong là của một thương 
hiệu khác. Vậy bình gas này có còn hợp pháp hay không. Điều này dễ 
dẫn đến tình trạng hàng giả, hàng nhái thương hiệu rối loạn thị trường. 

Nhiều quy định vô lý 

Cũng về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh khí, Luật sư 
Hoàng Việt Hùng, Văn phòng Luật sư TP HCM khẳng định một số quy 
định tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 67/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, 
kinh doanh xăng dầu và khí… sẽ tiếp tục làm khó doanh nghiệp. 

Cụ thể, về hành vi vi phạm quy định về sản xuất, chế biến LPG, theo quy 
định tại khoản 3 Điều 41 dự thảo được sửa đổi dự thảo quy định xử phạt 
đối với hành vi không thiết lập hệ thống phân phối theo quy định khi tiến 
hành bán lẻ LPG chai trên thị trường. 

  Phần lớn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không thể biết được 
LPG chai mini có được sang nạp hợp pháp hay không? 

Tuy nhiên, từ Điều 20 đến 22, Nghị định 87, việc thiết lập hệ thống phân 
phối là quyền của thương nhân chứ không phải nghĩa vụ. Thương nhân 
có thể bán hàng cho hệ thống phân phối hoặc bán trực tiếp cho khách 
hàng sử dụng. 

"Nghị định cũng không có quy định nào về hệ thống phân phối (cho 
trường hợp thương nhân có hệ thống phân phối), chỉ dẫn chiếu tới quy 
định chung tại Luật Thương mại. Do đó, việc xử phạt đối với hành vi này 
là không phù hợp với Nghị định 87 và không có căn cứ, do đây không 
phải hành vi vi phạm pháp luật. 



LS Hùng cũng đề nghị xem xét sửa đổi hoặc bãi bỏ quy định xử phạt đối 
với hành vi sử dụng LPG chai mini không được phép nạp lại trong cơ sở 
kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

Bởi theo pháp luật xử phạt vi phạm hành chính thì để xác định xử phạt 
phải có yếu tố "lỗi" trong hành vi. Tuy nhiên, phần lớn các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ ăn uống không thể biết được LPG chai mini có được phép 
nạp lại hay không, bởi việc sang nạp không thực hiện bởi họ. Do đó, việc 
xử phạt hành vi này là chưa phù hợp. 

Không những vậy, dự thảo trên còn quy định xử phạt hành vi không thực 
hiện chế độ ghi chép và xuất hóa đơn. Điều sẽ chồng lấn phạm vi xử 
phạt trong lĩnh vực hóa đơn. 

Theo enternews.vn 

 

10. Hà Nội lên kế hoạch cho học sinh THPT thi tìm 
hiểu về dịch vụ công trực tuyến 
Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong năm nay, hoạt động 
ngoại khóa thi tìm hiểu kiến thức các dịch vụ công trực tuyến sẽ 
được tổ chức tại các trường THPT công lập, tư thục trên địa bàn 
Thành phố, với đối tượng tham gia là học sinh lớp 10 và 11. 

 

Kế hoạch tổ chức ngoại khóa thi tìm hiểu kiến thức về dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4 cho học sinh THPT 2018 nhằm trang bị cho học sinh kiến thức cơ 
bản về những dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tư pháp của Thành phố và dịch 

vụ công trực tuyến đang được ngành Giáo dục Thủ đô cung cấp  



Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức ngoại khóa thi tìm 
hiểu kiến thức về các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho học sinh 
THPT năm 2018. 

Kế hoạch này nhằm giúp cho học sinh THPT có những kiến thức cơ bản 
về các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) lĩnh vực tư pháp đang thực hiện 
trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố (hanoi.gov.vn) và các 
DVCTTT đang được ngành GD&ĐT Thủ đô cung cấp trên Cổng thông 
tin điện tử của Sở (hanoi.edu.vn). Từ đó, học sinh sẽ hướng dẫn bố, mẹ, 
anh, chị và người thân thực hiện các thủ tục hành chính bằng DVCTT tại 
cấp xã, phường, thị trấn và các DVCTTT lĩnh vực GD&ĐT liên quan đến 
học sinh cấp THPT. 

Kế hoạch cũng hướng tới tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, 
giảm thiểu các chi phí cho người dân, nhất là học sinh khi giao dịch các 
thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố. 

Có đối tượng dự thi là học sinh lớp 10 và 11 các trường THPT công lập 
và tư thục, hoạt động ngoại khóa thi tim hiểu kiến thức các DVCTT được 
tổ chức tại trường THPT trên địa bàn Hà Nội. Hoạt động ngoại khóa này 
sẽ được tổ chức theo 2 cấp gồm cấp trường và cấp Cụm. Mỗi trường sẽ 
lựa chọn 10 học sinh xuất sắc nhất để tham gia thi cấp Cụm. Với cấp 
Cụm, Ban tổ chức Sở sẽ trao giải gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba 
và một số giải Khuyến khích. 

Nội dung thi sẽ tập trung vào những kiến thức về DVCTT mức độ 3, 4 
lĩnh vực tư pháp như khai sinh, khai tử, kết hôn, các kiến thức về 
DVCTT mức độ 3, 4 lĩnh vực GD&ĐT như cấp lại bản sao văn bằng 
chứng chỉ, cấp lại Giấy trúng tuyển vào lớp 10 THPT, chuyển trường cho 
học sinh; chỉnh sửa nội dung văn bằng, các DVC liên quan đến thi THPT 
Quốc gia… Đặc biệt, các học sinh có thể thực hành trực tiếp trên máy 
tính, điện thoại di động để thực hiện thành công 1 DVCTT bất kỳ theo 
yêu cầu trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố hoặc của Sở GD&ĐT 
Hà Nội. 

Về hình thức, kế hoạch nêu rõ, 100 học sinh của 10 trường THPT tham 
gia thi tại Cụm (mỗi trường 10 học sinh) và trả lời các câu hỏi trắc 
nghiệm trực tiếp trên máy chiếu lên màn hình lớn bằng cách lựa chọn và 
khẳng định 1 phương án đúng của mình trên giấy đã ghi sẵn các 
phương án A, B, C hoặc D. Phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn 
các phương án tương ứng để học sinh lựa chọn trả lời, với các mức từ 
dễ đến khó. Thời gian trả lời mỗi câu là 15 giây và số lượng câu hỏi 
trong mỗi phần là từ 20-30 câu. Với phần thực hành, mỗi Đội sẽ cử 1 đại 
diện thao tác 1 DVCTT bất kỳ trên máy tính kết nối mạng. 



Dự kiến, trong thời gian từ 26/9 đến trước ngày 5/10/2018, sẽ tổ chức thi 
tìm hiểu kiến thức về các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các 
trường để chọn 10 học sinh xuất sắc tham gia thi Cụm. Các Cụm sẽ tổ 
chức hội thi từ tuần thứ 3 của tháng 10/2018 đến ngày 15/11/2018. 

Trước đó, trong báo cáo đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, 
phát triển Chính phủ điện tử của các bộ, ngành, địa phương năm 2017 
được công bố tại hội thảo quốc gia Chính phủ điện tử 2018 diễn ra hồi 
tháng 7, ông Nguyễn Thành Phúc - Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ 
TT&TT) đã nêu rõ một trong những tồn tại, hạn chế của công tác ứng 
dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam là tình trạng nhiều 
cơ quan, nhất là tại các địa phương tuy đã cung cấp nhiều dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4 nhưng có ít hoặc không phát sinh hồ sơ trực 
tuyến. 

Số liệu thống kê được đại diện Cục Tin học hóa đưa ra cũng cho thấy, 
tổng số DVCTT mức độ 3, 4 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương đến hết quý II/2018 là 48.090, tăng hơn 4 lần so với năm 2016; tuy 
nhiên, tỷ lệ dịch vụ có phát sinh hồ sơ trực tuyến lại khá thấp, chỉ đạt 
10,51%. 

Theo Sở TT&TT Hà Nội, tính đến cuối tháng 7/2018, toàn thành phố đã 
đưa vào hoạt động 552/1.883 dịch vụ công trực tuyến, chiếm 30% tổng 
số dịch vụ công của cơ quan hành chính Thành phố; trong đó có 382 
dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 170 dịch vụ công trực tuyến mức 4 
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11. Quảng Nam phát huy vai trò cấp ủy, nâng cao 
hiệu quả hoạt động công vụ 



  

Nhân viên bộ phận một cửa thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) hướng dẫn 
người dân làm các thủ tục hành chính. Ảnh: ĐOÀN ĐẠO 

* Hưng Yên xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc 

Ðảng bộ tỉnh Quảng Nam đã và đang tập trung cho nhiệm vụ về tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo nội dung, tinh thần Nghị quyết 
T.Ư 4 (khóa XII) nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" 
trong nội bộ. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, chủ tịch 
UBND những huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị sự 
nghiệp xác định rõ nội dung, nhiệm vụ chủ yếu cấp bách và lâu dài. Từ 
đó, chỉ đạo, đề ra những giải pháp tổ chức thực hiện tốt Chương trình 
hành động của Chính phủ và Kế hoạchcủa Tỉnh ủy về thực hiện Nghị 
quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn liền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Tỉnh ủy chỉ đạo phân công trách nhiệm, xác định rõ 
quyền hạn, phương pháp tiến hành của các cấp ủy, thủ trưởng các đơn 
vị, địa phương trong triển khai các giải pháp nhằm nhanh chóng khắc 
phục các hạn chế, yếu kém, suy thoái; triển khai những việc cần làm 
ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ðẩy mạnh 
chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn tổ 
chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức và hiệu quả hoạt động công vụ. Các tổ chức Ðảng trong tỉnh đề ra 
nội dung, nhiệm vụ cụ thể trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, thực hành tiết kiệm...; tạo chuyển biến rõ nét về chính trị tư 



tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các 
cấp ủy thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của từng cá 
nhân, tổ chức; củng cố niềm tin trong nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp 
về bộ máy hành chính trong sạch, minh bạch, tận tụy phục vụ người 
dân. 

★ Những năm qua, tỉnh Hưng Yên có nhiều chương trình, giải pháp 
nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng thế trận an 
ninh nhân dân, củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày 
càng vững chắc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
phát triển kinh tế - xã hội kết hợp củng cố quốc phòng - an ninh (QP-
AN), xây dựng tiềm lực kinh tế, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng 
toàn dân, an ninh nhân dân trên địa bàn. 

Tỉnh coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục trong các cơ quan, đơn vị, 
người dân về nhiệm vụ tập trung xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng 
thủ, nhất là tiềm lực chính trị tinh thần. Toàn tỉnh đã xây dựng đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền về quốc phòng và an ninh đạt chất lượng, 
phát hành hơn 258 nghìn cuốn bản tin nội bộ. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 
phối hợp các sở, ngành lập quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội 
gắn với QP-AN giai đoạn 2011- 2020 và những năm tiếp theo. Lực 
lượng dự bị động viên của tỉnh được xây dựng, quản lý theo hướng gần, 
gọn địa bàn; cơ quan chức năng thường xuyên phúc tra, rà soát bảo 
đảm tỷ lệ đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt hơn 90%. Ðồng 
thời, tỉnh đã tổ chức thành công ba cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp 
tỉnh; 11 cuộc diễn tập QP-AN các sở, ngành; nhiều cuộc diễn tập khu 
vực phòng thủ, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện bảo 
đảm an toàn, sát thực tế. Chất lượng những cuộc diễn tập các cấp trong 
tỉnh từng bước được nâng lên. 

Với nhiều chương trình, giải pháp đồng bộ, nhận thức của các cấp, các 
ngành và đội ngũ cán bộ, đảng viên, người dân trong tỉnh về công tác 
quốc phòng, quân sự được nâng lên. Sức mạnh tổng hợp của hệ thống 
chính trị và toàn dân trong việc chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang, 
xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh từng bước được nâng cao, góp 
phần giữ vững và ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã 
hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. 

Theo nhandan.com.vn 

 

12. Quận Nam Từ Liêm: 100% công chức phường 
qua đào tạo công nghệ thông tin cơ bản 



Đó là kết quả nổi bật trong trong thực hiện nhiệm vụ cải cách tư 
pháp giai đoạn 2016-2018 của quận Nam Từ Liêm. Đây là một trong 
những địa phương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của 
TP Hà Nội. 

Thời gian qua, quận Nam Từ Liêm rất chú trọng đến công tác xây dựng 
cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch vững mạnh. Hằng năm, 
UBND quận triển khai và cử 100% công chức phường đi học lớp công 
nghệ thông tin cơ bản và kết quả 100% công chức Tư pháp - Hộ tịch các 
phường đã đạt kết quả là chứng chỉ hoàn thành khóa học. Với năng lực 
và trình độ chuyên môn đã được đào tạo bồi dưỡng của các công chức, 
hằng năm công chức đều được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn quận không có 
công chức tư pháp - hộ tịch nào phải thi hành hình thức kỷ luật. 

Bên cạnh đó, quận Nam Từ Liêm rất chú trọng đến công tác hoàn thiện 
cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp, bảo đảm việc lãnh 
đạo toàn diện, chặt chẽ nhưng không bao biện làm thay. Nâng cao trách 
nhiệm của các tổ chức Đảng và từng đảng viên trong các cơ quan tư 
pháp thuộc UBND quận, UBND phường. Các cấp ủy ở cơ sở trên địa 
bàn quận đã nắm vững tình hình hoạt động của cơ quan tư pháp, đồng 
thời thường xuyên theo dõi, thu thập ý kiến từ nhiều nguồn thông tin 
đánh giá về ngành Tư pháp của quận để phát hiện những vấn đề cần 
quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo. 

Thời gian tới, quận Nam Từ Liêm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 
máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chú 
trọng phân định rành mạch thẩm quyền quản lý hành chính của thủ 
trưởng cơ quan với trách nhiệm quyền hạn tư pháp của cán bộ được 
giao thực hiện hoạt động tư pháp. Cùng với đó, đổi mới, nâng cao chất 
lượng giám sát đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp, thường 
xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nạị, tố cáo, kiến nghị của 
công dân liên quan đến hoạt động tư pháp; tích cực đôn đốc thực hiện 
các nghị quyết, kết luận sau khi giám sát, tăng cường tính công khai 
minh bạch, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát; đề xuất 
hoàn thiện cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử. 

Ngoài ra, tăng cường đầu tư ngân sách phục vụ việc ứng dụng công 
nghệ thông tin, từng bước thực hiện chương trình số hóa các hồ sơ, tài 
liệu liên quan đến hoạt động tư pháp, xây dựng hệ thống tư pháp điện 
tử... 

Theo hanoi.gov.vn 

 



13. Hà Nội xây trụ sở phường, xã 'đồng phục' là lãng 
phí, không cần thiết 
Nhiều người đặt câu hỏi: "Mục đích chính của việc xây 'đồng phục' 
này để làm gì?", "Cái áo đâu làm nên thầy tu"... 

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - Lê Văn Dục cho biết, cơ quan chuyên 
môn đang tổng hợp ý kiến các quận, huyện về phương án thiết kế mẫu trụ 
sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Theo đó, các 
trụ sở cần thống nhất hình ảnh nhận diện; hình khối ngôn ngữ kiến trúc; 
bố cục; vật liệu xây dựng hoàn thiện và màu sắc. 

 

Một phương án kiến trúc trụ sở phường được đưa ra lấy ý kiến. 
Nguồn: HRAP. 

VnExpress đã nhận được hàng trăm bình luận của độc giả. Đa phần các 
ý kiến cho rằng, Hà Nội không cần xây trụ sở "đồng phục" vì lãng phí và 
không cần thiết. 

Bạn đọc Nguyễn Trung Anh viết: "Thống nhất về hình khối tôi nghĩ phải 
lập ra cách đây mấy chục năm rồi chứ. Bây giờ xây mỗi chỗ xây mỗi 
kiểu, giờ lại lập ra hình khối chung thì đập đi xây lại à? Nhiều lúc lãng phí 
không cần thiết, quy hoạch mỗi xã phường dân cư, diện tích khác nhau 
thì xây quy mô cũng khác nhau, miễn sao hiệu quả công việc, tiếp dân, 
phục vụ tốt là được". 

"Rất rất lãng phí và hoàn toàn chưa cần thiết. Đề nghị dừng đề án này", 
độc giả Nguyen Thanh Hai phản đối. Hay bạn đọc Kenthi chia sẻ: "Đúng 



thế! Cái nào chuẩn bị xây mới thì theo tiêu chuẩn. Còn những cái đang 
sử dụng tốt nếu thay mới thì rất lãng phí và tốn kém". 

 

Tỷ lệ bạn đọc phản đối Hà Nội không nên xây trụ sở 'đồng phục' áp đảo 
ý kiến nên xây. 

Bên cạnh đó, nhiều người đặt câu hỏi: "Mục đích chính của việc 
xây"đồng phục" này để làm gì?"; "Cái áo đâu làm nên thầy tu"... Bạn 
đọc Đức Lợi bình luận: "Tôi nghĩ mẫu trụ sở không quan trọng, mà quan 
trọng là cách tiếp dân, giải quyết công việc cho người dân sao cho 
nhanh chóng và thuận tiện". 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng số trụ sở có thể áp dụng thiết kế mẫu 
là 483. Trong đó có 75 trụ sở cần xây mới, 136 công trình phải cải tạo bổ 
sung quy mô hoặc xây mới một số hạng mục, 118 công trình đã được 
xây dựng, chỉ cần cải tạo, sửa chữa. 

Cùng quan điểm, người dùng Hero viết: "Cái người dân chúng tôi cần là 
thủ tục hành chính gọn nhẹ, thái độ tiếp dân niềm nở, nhiệt tình và nhẹ 
nhàng. Chúng tôi không cần một trụ sở quá nguy nga tráng lệ, số tiền 
đầu tư lãng phí này nên mở rộng đường, xây thêm trường học và bệnh 
viện thì hơn". 

Theo vnexpress.net 

 

14. Hà Nội: Sẽ triển khai thí điểm vé điện tử trên 
tuyến buýt nhanh BRT 

Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ ngày 1/10, Hà 
Nội sẽ triển khai thí điểm vé điện tử trên tuyến buýt nhanh BRT nằm 



trong Dự án thí điểm hệ thống thẻ vé điện tử trên tuyến buýt nhanh 
BRT 01 (Kim Mã - Yên Nghĩa). 

 
Ảnh minh họa. 

Trong thời gian vừa qua, liên danh Tổng Cty Vận tải Hà Nội (Transerco), 
Tập đoàn Viettel, Tập đoàn Thẻ vé MK đang đẩy tiến độ để có thể sớm 
đưa vào thí điểm thẻ vé điện tử trên tuyến buýt BRT 01 (Kim Mã - Yên 
Nghĩa) tiến tới triển khai trên toàn hệ thống vận tải hành khách công 
cộng của Thủ đô. 

Vé điện tử thông minh sẽ được tích hợp linh hoạt nhiều ứng dụng. Trên 
cùng một thẻ sẽ mặc định rất nhiều đối tượng phục vụ như khách phổ 
thông, khách ưu tiên (theo đối tượng, theo ngày, theo tháng, theo giờ), 
chính sách về giá vé cũng được điều chỉnh dễ dàng. Khi hành khách lên 
phương tiện sẽ tự động kiểm soát, trừ tiền, xác định được giá tiền của 
từng chuyến đi, bền vững văn minh hơn. 

Trên tuyến sẽ được trang bị thiết bị bán vé điện tử, thay thế toàn bộ vé 
tháng tuyến BRT 01 sang vé tháng điện tử (khoảng 2.500 thẻ); Lắp đặt 
hệ thống cổng kiểm soát khách ra vào tại các nhà chờ BRT;Ttrang bị hệ 
thống thiết bị, phần mềm quản lý hệ thống vé điện tử tại Trung tâm quản 
lý và điều hành giao thông đô thị, các điểm giao dịch của Liên danh 
Viettel - Transerco. 

Về giá vé, TP Hà Nội giữ nguyên chính sách giá vé hiện tại trong giai 
đoạn thí điểm. Tổng mức đầu tư dự kiến để triển khai cho tuyến buýt 
nhanh BRT là 22,5 tỷ đồng và phía Tập đoàn Viettel sẽ ứng trước kinh 
phí để triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ và đưa vào thí điểm. 



Hiện tại, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã báo cáo lên TP Hà Nội về việc 
công tác chuẩn bị thí điểm. 

Theo baoxaydung.com.vn 

 

 

 

 

 


