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1. Nguyên nhân nào khiến cơ chế một cửa quốc gia 
thiếu đồng bộ? 
Mặc dù đã có nhiều thay đổi nhưng đại diện lãnh đạo Tổng cục Hải 
quan cũng thừa nhận hệ thống một cửa quốc gia chưa đồng bộ, 
khó khai thác, tốc độ truy cập vẫn chậm và chưa ổn định... 

 

Cơ chế một cửa bước đầu mang lại hiệu quả lớn trong cải cách hành 
chính. Ảnh minh họa: Hoàng Hùng - TTXVN 

Việt Nam là một trong 3 quốc gia trong khu vực triển khai mạnh mẽ Cơ 
chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. Khi Việt Nam đảm 
nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020, Chính phủ xác định việc 
triển khai cơ chế này thành nhiệm vụ trung tâm trong kết nối, phát triển 
giao thương trong khu vực.  

Theo Tổng cục Hải quan, việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ 
chế một cửa ASEAN bước đầu đã mang lại những hiệu quả lớn trong 
cải cách hành chính.  

Thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, doanh nghiệp không còn phải 
trực tiếp làm việc với từng cơ quan nhà nước để hoàn thành các thủ 
tục hành chính. Nhờ đó giảm được chi phí, thời gian, rút ngắn thời gian 
thông quan hàng hóa; xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch. 
Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, 
nền kinh tế cũng như nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.  



 
Việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia cũng mang lại rất nhiều lợi ích 
cho các cơ quan quản lý nhà nước, giúp làm quen và dần chuyển đổi 
sang thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phi giấy tờ 
và có nhiều kinh nghiệm hơn trong đơn giản hóa, cải cách, hiện đại hóa 
thủ tục hành chính.  

Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia giúp Việt Nam sẵn sàng về mặt kỹ 
thuật cũng như pháp lý để đàm phán các thỏa thuận song phương, đa 
phương trong việc công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn kỹ thuật, giấy 
phép/giấy chứng nhận điện tử nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính 
tại nước nhập khẩu. Đồng thời, giảm thời gian thông quan và tạo thuận 
lợi cho hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu ra các thị trường.  

Cơ chế một cửa quốc gia cũng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia; tăng cường tính minh bạch, rõ ràng, giảm sự tiếp xúc giữa 
doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, khắc phục và ngăn 
chặn các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu có thể xảy ra, góp phần hiệu 
quả công tác  phòng, chống tham nhũng.  

Với trách nhiệm của Cơ quan Thường trực, Bộ Tài chính, trực tiếp là 
Tổng cục Hải quan đã có nhiều nỗ lực góp phần tạo ra những bước đột 
phá trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.  

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan Nguyễn Công Bình, 
việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia thời gian qua đã có sự chuyển 
biến tích cực. Các đơn vị như Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều nỗ lực 
trong việc triển khai và đạt kết quả rất tốt.  

Chính thức triển khai từ tháng 11/2014, đến nay đã có 13 bộ, ngành 
tham gia kết nối; 173 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa 
quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính được xử lý trên Cổng thông tin 
một cửa quốc gia trên 2,1 triệu bộ hồ sơ và trên 29.000 doanh nghiệp 
tham gia.  

Mặc dù đã có nhiều thay đổi nhưng đại diện lãnh đạo Tổng cục Hải 
quan cũng thừa nhận hệ thống một cửa quốc gia chưa đồng bộ, khó 
khai thác, tốc độ truy cập vẫn chậm và chưa ổn định; các vướng mắc 
về quy trình xử lý nghiệp vụ khai báo của các cơ quan nhà nước chưa 
đồng bộ; kết quả xử lý thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước 
trên Cổng thông tin một cửa quốc gia chưa kịp thời. Cụ thể, 89,1% thủ 
tục là tiếp nhận thông tin; số thủ tục thao tác trực tiếp chỉ chiếm 10,9%.  
 



Hiện tại Cơ chế một cửa quốc gia đang nhằm vào mục tiêu giải quyết 
trực tiếp thủ tục hành chính phục vụ cho khâu thông quan mà chưa chú 
trọng nhiều đến việc chia sẻ thông tin phục vụ quản lý nhà nước…  

Theo Tổng cục Hải quan, hạn chế này có nguyên nhân là tiến độ phát 
triển, nâng cấp hạ tầng mạng, thiết bị không theo kịp tốc độ triển khai 
các thủ tục nên dẫn đến một số thời điểm hệ thống quá tải vì năng lực 
không đáp ứng kịp với lượng giao dịch phát sinh trên hệ thống. Nguồn 
lực để giám sát, quản lý, vận hành tất cả các hệ thống hiện chưa đầy 
đủ, khả năng hỗ trợ doanh nghiệp còn yếu, chưa kịp thời do thiếu cán 
bộ nghiệp vụ.  

Tại phiên họp lần thứ 4 của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một 
cửa ASEAN, Cơ chế một cửa Quốc gia và tạo thuận lợi thương mại 
vừa diễn ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu, trong 
năm 2019, cả nước sẽ hoàn thành triển khai mới 61 thủ tục hành chính 
trên Cơ chế một cửa quốc gia (bao gồm 18 thủ tục chuyển từ năm 
2018 sang và 43 thủ tục của năm 2019); triển khai Hiệp định Tạo thuận 
lợi Thương mại của WTO một cách thực chất, đầy đủ theo đúng lộ trình 
cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).  

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, 
ngành cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất 
nhập khẩu, quá cảnh, người và phương tiện xuất nhập cảnh theo 
hướng cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết; đơn giản hóa 
quy trình, thủ tục và bộ hồ sơ, chứng từ cần phải nộp/xuất trình  

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình, để 
thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổng cục Hải 
quan tham mưu với Bộ Tài chính đôn đốc các bộ, ngành tích cực thực 
hiện nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu triển khai mới 61 thủ tục 
hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2019.  

Tổng cục Hải quan phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam xây dựng và thiết lập cơ chế giám sát thực hiện nhiệm vụ của 
các bộ, ngành theo chương trình, kế hoạch của Chính phủ thông qua 
việc công bố ấn phẩm về báo cáo thường niên liên quan đến đo lường 
thời gian thực hiện các thủ tục hành chính và thông quan hải quan. Mặt 
khác, đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp trong quá 
trình thực hiện các dịch vụ công thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.  

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, ngoài thực hiện nhiệm vụ 
của cơ quan thường trực, với vai trò là đơn vị chủ trì, Bộ Tài chính đã 



chủ động triển khai một loạt giải pháp đáp ứng yêu cầu triển khai Cơ 
chế một cửa quốc gia như: phát triển hệ thống công nghệ thông tin và 
chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu triển khai Cơ chế một cửa 
quốc gia, kết nối trao đổi thông tin với các nước trong khu vực 
ASEAN./.  

Theo bnews.vn 

 

2. Mua bán xe không sang tên sẽ bị phạt? 
Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng - cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) 
- vừa cho biết đơn vị đang nghiên cứu để đề xuất hoàn thiện quy 
định xử lý nghiêm các trường hợp mua bán xe, sang tên đổi chủ 
không nộp lại đăng ký. 

 

Một điêm cho thuê xe máy trên đường Bùi Viện, Q.1, TP.HCM cho biết 
giá bán xe từ 1500 - 2000 USD và có giấy tờ (không sang tên). Tuy nhiên 
sau khi mua và di chuyễn đên điểm quá xa, khách Tây sẽ bàn chịu lỗ gần 

nữa giá khi không còn dùng xe ở điểm đến - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG 

Theo Cục CSGT, khi chủ phương tiện bán, tặng xe cho người khác thì 
phải nộp lại giấy đăng ký cho cơ quan công an để đảm bảo công tác theo 
dõi, quản lý, xử lý vi phạm giao thông cũng như vi phạm khác. 

Về vấn đề này, Tuổi Trẻ ghi nhận một số ý kiến từ thực tế cuộc sống. 



* Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM):  

Tạo điều kiện để người mua sang tên 

 

Nếu xử phạt đối với chủ xe không làm thủ tục đăng ký sang tên khi thực 
hiện các giao dịch mua bán, cho, tặng xe là bất hợp lý.  

Việc cơ quan chức năng có các biện pháp để người mua xe nhận thức rõ 
quyền lợi và chủ động thực hiện việc sang tên đổi chủ là cần thiết.  

Tuy nhiên, quy định xử phạt cứng sẽ có nhiều bất cập, không phù hợp 
thực tế.  

Lấy ví dụ có những trường hợp người mua không có thời gian làm ngay, 
hoặc có trường hợp người thân đưa xe cho nhau đi nên không cần sang 
tên đổi chủ. 

Thực tế cũng có nhiều người mua xe chưa nhận thức rõ tầm quan trọng 
của việc sang tên đổi chủ. Đến khi xảy ra chuyện mới gặp rắc rối pháp lý, 
không bảo vệ được quyền lợi. 

Chính vì vậy, để quản lý chặt chẽ, đảm bảo xe chính chủ, cơ quan chức 
năng nên tạo điều kiện cho những người này làm thủ tục sang tên.  

Trường hợp không tìm ra chủ xe cũ thì người mua có thể đưa ra giấy tờ 
để chứng minh việc giao dịch, đồng thời quá trình làm thủ tục sang tên 
đổi chủ cần phải thực hiện niêm yết để đảm bảo tài sản không có tranh 
chấp.  

Riêng đối với những trường hợp chủ cũ gây khó khăn, không hợp tác, 
người mua có thể khởi kiện để đảm bảo quyền lợi của mình. 



* Đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình - ủy viên thường trực Ủy ban 
Pháp luật Quốc hội): 

Không thể xử phạt hành vi không đăng ký 

 

Đề xuất bổ sung việc xử phạt đối với chủ xe không làm thủ tục đăng ký 
sang tên khi thực hiện các giao dịch mua bán, cho, tặng xe là không 
đúng về mặt luật pháp.  

Nguyên tắc việc mua bán, sang tên đổi chủ là quyền dân sự của hai bên 
bán và mua, không thể áp đặt bắt buộc được.  

Cơ quan có thẩm quyền không thể biết khi nào hai bên đã chuyển giao 
cho nhau.  

Kể cả trong trường hợp người mua nhận hết tiền của người bán nhưng 
bản thân họ cho rằng chưa bán thì cơ quan nhà nước cũng không thể áp 
đặt họ đã bán tài sản đó. 

Trong trường hợp cơ quan chức năng muốn siết chặt việc sang tên đổi 
chủ, xử phạt khi có hành vi vi phạm liên quan đến chiếc xe thì phải gắn 
chủ xe với quyền sở hữu tài sản như nhiều nước đang áp dụng.  

Cụ thể, khi xảy ra việc vi phạm liên quan đến chiếc xe, dù xe đã được 
chuyển giao cho người khác nhưng chưa đăng ký thì chủ xe cũ vẫn bị 
liên đới trách nhiệm, chịu xử phạt. Tự khắc những người bán xe đều phải 
lo sang tên để tránh trách nhiệm về sau. 



Mặt khác, khi một người mua xe muốn được pháp luật bảo vệ quyền sở 
hữu cũng phải đăng ký, làm thủ tục sang tên đổi chủ ngay.  

Nếu không đăng ký, sang tên, người đó sẽ mất quyền của mình.  

Lấy ví dụ, trường hợp xảy ra tai nạn, nếu cơ quan chức năng xác định xe 
chưa được sang tên đổi chủ và không tìm ra chủ cũ thì có thể tịch thu, 
bán để lấy tiền phạt. Do không chịu đăng ký nên người mua xe bị mất xe. 

* Luật sư Trần Hải Đức (Đoàn luật sư TP.HCM):  

Cần lộ trình, đơn giản thủ tục 

Theo tôi, việc phải đăng ký xe, sử dụng xe chính chủ là hợp lý, văn minh. 
Việc đăng ký, sử dụng xe chính chủ gắn liền với trách nhiệm cá nhân đó 
về dân sự, hành chính, thậm chí hình sự.  

Cho nên cần thiết phải sang tên, đăng ký xe chính chủ khi mua bán. Tuy 
nhiên có các vấn đề vướng mắc phải có cách giải quyết linh hoạt. 

Thứ nhất, đơn giản hóa thủ tục sang tên, đăng ký. Đối với xe (nhất là xe 
máy) đã được di chuyển, mua bán qua nhiều đời chủ là tồn tại có quá 
trình lâu dài thì cần xem xét để chấp nhận cho người mua (hoặc tặng 
cho...) được sang tên, đăng ký để trở thành chính chủ.  

Điều kiện là cho phép người mua xe (ngoài giấy tờ mua bán, giấy tờ 
xe...) làm cam kết bảo đảm về nguồn gốc hợp pháp của xe thì cho sang 
tên chính chủ sang chủ mới.  

Trong cam kết có nội dung nếu sau này cơ quan chức năng phát hiện 
các vấn đề về nguồn gốc xe (ví dụ xe bị trộm cắp, phạm tội...) thì người 
chủ mới chấp hành các quyết định xử lý của cơ quan chức năng (như 
tạm giữ, tịch thu xe...). 

Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ xe cho thuê, xe 
du lịch.  

Hiện nay, không ít hộ gia đình, công ty cho thuê xe tự lái, xe du lịch (cả 
ôtô, xe máy).  

Xe thì chính chủ nhưng người lái lại là người vi phạm giao thông (vượt 
đèn đỏ, phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn...). Nếu căn cứ vào hình ảnh mà 
phạt nguội thì lại vô tình gây thiệt thòi chủ cho thuê. 

Vì vậy, tôi nghĩ cơ quan chức năng cần nghiên cứu theo hướng tăng 
cường hiệu quả công tác sử dụng camera giao thông để phát hiện vi 
phạm.  



Cơ quan chức năng cần yêu cầu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch 
vụ cho thuê xe phải đăng ký và kết nối dữ liệu hình ảnh với cơ quan quản 
lý.  

Đồng thời, qua kiểm soát hình ảnh nếu phát hiện xe cho thuê của các cơ 
sở này vi phạm thì thông báo ngay trong ngày cho chủ cơ sở để kịp thời 
phối hợp với cơ quan quản lý xử lý vi phạm của người thuê.  

Ví dụ chủ xe có thể giữ lại tiền đặt cọc của người thuê để thực hiện xử lý 
vi phạm hành chính của người thuê. 

Như vậy, theo tôi, chúng ta cần lộ trình phù hợp, đơn giản thủ tục hành 
chính và sửa đổi bảo đảm thống nhất, chặt chẽ các quy định về Luật dân 
sự, bảo hiểm, đăng ký xe...  

Đồng thời cũng cần tăng cường các biện pháp công nghệ hỗ trợ quản lý 
để bảo đảm việc sang tên chính chủ và sử dụng chính chủ trong thời 
gian tới. 

* Anh Nguyễn Minh Quân (ngụ Q.Bình Tân, làm nghề mua bán xe 
máy cũ):  

Thủ tục phải đơn giản 

Tôi làm nghề mua bán xe cũ và xe phải đảm bảo đầy đủ giấy tờ đăng ký 
xe. Vì công việc này nên tôi rất thường xuyên phải thực hiện các thủ tục 
liên quan đến cơ quan công chứng và cơ quan công an. 

Trong quá trình mua xe, tôi có làm giấy tờ mua bán đầy đủ. Đối với các 
xe mà người bán chính chủ thì chúng tôi mới thực hiện công chứng hợp 
đồng mua bán được.  

Còn đối với các xe không chính chủ thì tôi làm hợp đồng mua bán xe viết 
tay và tôi có chụp lại CMND của người bán.  

Trong hợp đồng, tôi cũng yêu cầu người bán xe cho tôi có phần ghi rõ 
nguồn gốc xe là mua lại từ ai, địa chỉ ở đâu... và cam đoan nguồn gốc xe 
hợp pháp. 

Từng có lần công an tìm đến tiệm của tôi để lấy lại một chiếc xe máy bị 
cho là mất trộm, người chủ xe có trình báo cho cơ quan công an. Đi cùng 
với cán bộ công an là người chủ xe đầu tiên (chính chủ).  

Chiếc xe đó tôi mua có giấy mua bán đàng hoàng. Sau đó phía công an 
thông báo cho tôi là xe đó khi đến tay tôi mua đã là người thứ sáu. 

Bản thân tôi ủng hộ việc sang tên xe chính chủ để bảo đảm quản lý, 
tránh các việc vi phạm pháp luật có thể xảy ra khi sử dụng xe.  



Nếu xe mua chính chủ thì sang tên thuận lợi. Tuy nhiên, cái khó là rất 
nhiều xe giá trị không bao nhiêu (tầm dưới 10 triệu đồng) và đã chuyển 
qua nhiều đời chủ sử dụng.  

Trường hợp này để tìm ra người chủ đầu tiên khó như mò kim đáy bể. 

Hiện nay, theo quy định quá thời hạn 30 ngày từ khi mua xe mới đi sang 
tên, đăng ký lại thì bị xử phạt. Hoặc quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi 
phạm, tai nạn mà phát hiện xe không chính chủ thì xử phạt.  

Trong các trường hợp này chúng tôi cũng đành chịu chứ chưa biết phải 
làm sao.  

Nếu cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện đơn giản về thủ tục sang 
tên thì tôi nghĩ người dân sẽ dễ dàng chấp hành hơn. 
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3. Huy động nguồn lực bảo tồn, tôn tạo di sản: Còn 
nhiều khó khăn 
Xã hội hóa hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích là một trong những giải 
pháp mũi nhọn nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản một cách hiệu 
quả. Tuy nhiên, hoạt động này cũng còn nhiều khó khăn, thách 
thức. 

Kinh phí và cách làm phù hợp có ý nghĩa lớn trong bảo tồn, tôn tạo di sản. 



 
Cần hàng nghìn tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo 

Tự hào là nơi sở hữu số lượng di tích lớn nhất cả nước, Hà Nội đồng 
thời cũng phải đối mặt với tình trạng nhiều di tích xuống cấp. Thống kê 
của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho thấy, thành phố đang có 
2.225/5.922 di tích có dấu hiệu xuống cấp; trong đó, 727 di tích xuống 
cấp từ nặng tới nghiêm trọng, 900 di tích xuống cấp mức trung bình; 
cần hàng nghìn tỷ đồng để tôn tạo, phục hồi. 

Trước tình hình cấp bách này, nhiều năm qua, thành phố đã dành tâm 
sức, kinh phí cho việc bảo tồn, tôn tạo di tích; đồng thời, tích cực đẩy 
mạnh công tác xã hội hóa. Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể 
thao Hà Nội Bùi Thị Thu Hiền, mỗi năm Thủ đô dành hàng trăm tỷ đồng 
cho công tác này. Ngoài ra, tại các địa phương, nhiều tổ chức, cá nhân 
có sáng kiến hay, cách làm hiệu quả. Tính từ năm 2016 đến nay, đã có 
hơn 460 tỷ đồng huy động từ cộng đồng, với 319 lượt di tích được sửa 
chữa, phục hồi. 

Tuy nhiên, hoạt động này cũng còn những tồn tại, khó khăn nhất định. 
Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thạch Thất Nguyễn Trường 
Giang cho biết, theo Quyết định 48/2016/QĐ-UBND của UBND thành 
phố Hà Nội ngày 17-11-2016 về ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ, 
phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa 
bàn thành phố (Quyết định 48/2016/QĐ-UBND), thì đối với những di 
tích tu bổ bằng nguồn xã hội hóa, phải làm rõ nguồn vốn cũng như có 
cam kết tính khả thi của việc huy động, mới được xét duyệt thực hiện. 
Điều này gây không ít khó khăn với cơ sở, khi nhiều nơi thường dựa 
vào văn bản mang tính chủ trương của cấp trên, rồi mới tiến hành các 
bước lấy ý kiến cũng như vận động nguồn hỗ trợ trong dân.  

Không những vậy, quyết định này chưa quy định về tiếp nhận đóng góp 
của người dân bằng vật liệu xây dựng hoặc công trình nên các địa 
phương lúng túng. Theo Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin quận Bắc 
Từ Liêm Phan Thị Thanh Huyền, trên địa bàn quận hiện có 2 di tích 
được người dân ủng hộ 100% kinh phí tu bổ dưới nhiều hình thức như 
bằng tiền, vật liệu xây dựng và cả công trình, song do chưa có quy 
định, nên quận không biết phải tiến hành ra sao. 

Một trở ngại đáng kể khác là quy trình xin cấp phép tu bổ, tôn tạo còn 
phức tạp. Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thường Tín Lê 
Mạnh Cường nêu: Thủ tục rắc rối, thiếu văn bản hướng dẫn cụ thể, 
khiến cơ sở mất nhiều thời gian, công sức để chỉnh sửa, hoàn thiện. 



Không ít trường hợp, khi hoàn thành được các thủ tục thì công trình đã 
xuống cấp nghiêm trọng hơn, kinh phí cần sử dụng vượt quá dự toán 
ban đầu, tạo thêm áp lực cho việc huy động vốn. 

Khơi thông mọi nguồn lực  

Quy hoạch phát triển văn hóa thành phố Hà Nội đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030 đặt ra mục tiêu hằng năm thực hiện khoảng 20% 
việc chống xuống cấp và tu bổ tôn tạo di tích cấp thành phố bằng 
nguồn kinh phí ngân sách và xã hội hóa. Thực hiện theo hướng ưu 
tiên, tập trung cho các di tích đặc biệt cũng như di tích lịch sử cách 
mạng, nhằm khơi thông mọi nguồn lực, Sở Văn hóa và Thể thao Hà 
Nội đang lấy ý kiến đóng góp điều chỉnh, bổ sung Quyết định 
48/2016/QĐ-UBND cho phù hợp thực tế. 

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Chương Mỹ Nguyễn Văn Lợi 
cho rằng, các cơ quan chức năng cần bổ sung quy định cụ thể về việc 
thực hiện quy trình quản lý, đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích có sử dụng 
nguồn vốn xã hội hóa trong nhân dân để các địa phương thống nhất 
thực hiện. Sớm ban hành bộ thủ tục hành chính về tu bổ, tôn tạo di 
tích, quy định cụ thể quy trình, thủ tục, thời gian xét duyệt… để có cơ 
sở thực hiện thuận lợi hơn. Với việc cam kết tính khả thi về huy động 
vốn, có thể xem xét, áp dụng vào thời điểm phù hợp.  

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia Đặng Văn Bài, 
các địa phương cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa bằng cách chủ động 
tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia; khẩn trương phổ 
biến các quy định để người dân hiểu đúng, có quyết định đúng khi tham 
gia trùng tu, tôn tạo di tích. Các địa phương nên thành lập Ban Giám 
sát với các thành viên là đại diện các phòng, ban liên quan, đại diện 
nhân dân để kịp thời ngăn chặn tình trạng tự ý tu bổ, phá vỡ yếu tố gốc 
cấu thành di tích, như đã từng xảy ra tại nhiều địa phương trên cả 
nước. 

Giải đáp những vướng mắc nêu trên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể 
thao Hà Nội Tô Văn Động khẳng định: Đã giao cho các đơn vị liên quan 
khẩn trương rà soát quy trình, thủ tục, lập bộ thủ tục hành chính, tạo 
hành lang thông thoáng, thuận lợi cho các địa phương thực hiện tu bổ, 
tôn tạo di tích; tiến hành tổng hợp ý kiến từ các địa phương, làm cơ sở 
tham mưu cho UBND thành phố bổ sung, điều chỉnh Quyết định 
48/2016/QĐ-UBND. Song, để công tác xã hội hóa tu bổ, tôn tạo di tích 
phát huy hiệu quả, các địa phương cần thực hiện việc huy động vốn, 



triển khai tu bổ, tôn tạo di tích một cách công khai, minh bạch theo 
nguyên tắc khoa học với sự giám sát chặt chẽ của cộng đồng. 
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4. Doanh nghiệp và FTA - Bài 1: Thu hẹp khó khăn, 
mở rộng lợi ích  
Tính đến nay, Việt Nam đã tham gia đàm phán và ký kết 16 Hiệp 
định thương mại tự do, cùng quá trình 12 năm kể từ khi trở thành 
thành viên chính thức của WTO, diện mạo kinh tế Việt Nam có sự 
thay đổi. 

 

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt vẫn còn yếu. Ảnh minh 
hoạ: TTXVN 

Được đánh giá là nền kinh tế có độ mở lớn với thế giới, Việt Nam đang 
tiệm cận gần hơn tới các chuỗi giá trị toàn cầu. Tính đến thời điểm này, 
Việt Nam đã tham gia đàm phán và ký kết 16 Hiệp định thương mại tự 
do, cùng quá trình trải qua 12 năm kể từ khi trở thành thành viên chính 
thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), diện mạo kinh tế Việt 
Nam có sự thay đổi; trong đó có sự đóng góp mạnh mẽ của lực lượng 
doanh nghiệp.  



Theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, nếu được tạo lập nền 
tảng tốt, có đầy đủ các thông tin, kiến thức về hội nhập và sự hỗ trợ 
tích cực của hệ thống pháp luật kinh doanh ổn định, minh bạch và có 
tính thúc đẩy thì chắc chắn các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và 
nền kinh tế nói chung sẽ có những bước tiến xa hơn. 

TTXVN xin giới thiệu loạt bài viết xung quanh các vấn đề này. 

Bài 1: Thu hẹp khó khăn, mở rộng lợi ích  

Làn sóng hội nhập đã đưa Việt Nam tiệm cận gần hơn tới các chuỗi giá 
trị toàn cầu và đem lại nhiều lợi ích kinh tế hơn bao giờ hết. Đó là điều 
đáng ghi nhận và tự hào. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng vấp phải áp lực từ những biến động của nền 
kinh tế thế giới như ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp xoay quanh từ các 
xung đột thương mại giữa các nước, sự thay đổi chính sách kinh tế, 
chính trị hay các rào cản thương mại... 

Lợi thế và thách thức đan xen 

Bình luận về lợi thế khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA), 
TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế 
Trung ương (CIEM) nhận định, tham gia sân chơi chung của toàn cầu, 
Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác không chỉ được hưởng lợi về 
cam kết giảm, miễn thuế nhập khẩu nhiều sản phẩm hàng hóa; các 
cam kết về dịch vụ… mà còn nhận được tác động tích cực từ áp lực cải 
thiện thể chế, đổi mới hệ thống pháp luật hiện hành và thay đổi mô hình 
tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững. Điều đó phù hợp với yêu 
cầu và đòi hỏi của thực tiễn khách quan và cũng là xu hướng chung 
trên toàn cầu. 

Là người luôn theo sát các hoạt động pháp lý của doanh nghiệp trên 
thương trường, TS. Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc 
tế Việt Nam cho biết, được loại bỏ thuế quan theo các FTA đã mang lại 
lợi thế hơn cho doanh nghiệp trong sản xuất và xuất khẩu; đồng thời, 
thu hút được nhiều nguồn vốn, công nghệ và trình độ quản lý của các 
đối tác đầu tư đến từ các nước đã có FTA với Việt Nam. 

"Song cơ bản nhất là môi trường kinh doanh tại Việt Nam đã trở nên 
thông thoáng và an toàn hơn, với hàng loạt văn bản chính sách, pháp 
luật quan trọng về đầu tư, kinh doanh được xây dựng và sửa đổi cũng 
như chính sách để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường được đưa ra; 
cải cách thủ tục hành chính được triển khai trên diện rộng. Đồng thời, 



thấy rõ sự tham gia ít bị động hơn của cộng đồng doanh nghiệp vào 
chính sách thương mại quốc tế", ông Huỳnh nhấn mạnh. 

Tuy nhiên, vì sao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong 
nước còn hạn chế và tính liên kết giữa khu vực doanh nghiệp trong 
nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 
còn rất lỏng lẻo? Và tại sao vai trò của các doanh nghiệp Việt, sản 
phẩm Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu còn rất ít ỏi và mờ nhạt? 

Có nhiều nguyên nhân lý giải cho việc doanh nghiệp Việt Nam chưa tận 
dụng được lợi thế từ các hiệp định thương mại. Theo nghiên cứu của 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), vấn đề nhận 
thức, rào cản về trình độ và công nghệ cùng năng lực hạn chế, không 
đáp ứng đủ các điều kiện về quy tắc xuất xứ… khiến nhiều doanh 
nghiệp Việt khó với tới những quyền lợi được giảm và miễn thuế đối 
với hàng xuất khẩu. 

Thêm vào đó, thủ tục và trình tự cấp C/O để được hưởng ưu đãi hiện 
còn rất phức tạp khiến họ băn khoăn trước bài toán giữa chi phí bỏ ra 
và lợi ích thu được từ việc giảm thuế. 

Đề cập vấn đề này, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế (VCCI) 
chỉ ra, ngoài việc chưa tận dụng được lợi thế từ các hiệp định thương 
mại, nhiều ngành hàng sản xuất của Việt Nam còn đối mặt với việc xuất 
khẩu có tăng nhưng giá trị gia tăng đem lại không cao, chủ yếu vẫn là 
cung ứng nguyên liệu thô và hàng gia công.  

Trong khi đó, phải chịu sức ép cạnh tranh từ chính các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài vì tỷ trọng xuất khẩu của khu vực này ngày 
càng tăng cao. Thêm vào đó là sức ép cạnh tranh khốc liệt từ hàng hóa 
nước ngoài ngay tại chính thị trường nội địa. Các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa hầu như chưa có sự chuẩn bị nên thường chỉ tự điều chỉnh để 
thích ứng thay vì tận dụng cơ hội.  

Cùng với những khó khăn đó lại xuất hiện thêm nhiều rào cản khác ở 
thị trường các nước có FTA với Việt Nam như hàng rào kiểm dịch biên 
giới hay các biện pháp phòng vệ thương mại, ông Tuấn nêu thêm.  

Từ thực tiễn của ngành nhựa, ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT Nhựa 
Rạng Đông kiêm Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam cho biết, ngành 
nhựa có các sản phẩm liên quan đến áp thuế chống bán phá giá và 
chống trợ cấp tại thị trường. Thêm nữa, các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
ngành nhựa Việt Nam đang gặp khó khăn khi cạnh tranh về giá với 
hàng hóa Trung Quốc.  



Trước diễn biến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, nguy cơ sẽ có 
hàng trăm doanh nghiệp ngành nhựa Việt Nam sẽ tạm ngừng sản xuất 
và hàng nghìn công nhân sẽ mất việc do hàng hóa Trung Quốc "phá 
giá" hay có ý đồ lắp ráp sản phẩm và dán nhãn "made in Vietnam" để 
né tránh thuế.  

Đó là những thách thức không hề nhỏ mà đa phần các doanh nghiệp 
ngành nhựa trong nước đang phải đối diện nên nếu thiếu sự hỗ trợ và 
tạo điều kiện kinh doanh của các cơ quan hữu quan thì việc tồn tại còn 
khó chứ chưa nói tới việc tự vươn lên nắm lấy cơ hội phát triển trong 
bối cảnh hội nhập.  

Ngành hàng bán lẻ cũng không ngoại lệ, bà Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch 
Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cho hay, các cam kết về thuế quan, 
thương mại điện tử và mở cửa viễn thông hay cam kết về hải quan và 
tạo thuận lợi thương mại, mở cửa dịch vụ vận tải... là những lợi thế 
thấy rõ khi Việt Nam tham gia các FTA với cộng đồng quốc tế. Song 
cũng có những bất cập trong lưu thông hàng hóa từ nhà sản xuất nội 
địa đến nhà bán lẻ, hay thực trạng thiếu lao động, khó khăn về mặt 
bằng kinh doanh,  vốn... khiến các doanh nghiệp ngành bán lẻ Việt 
Nam thường có xu hướng yếu thế hơn trước sự xâm nhập của các nhà 
bán lẻ ngoại.  

Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có thể khiến cho thị trường bán lẻ 
Việt Nam trở nên sôi động và kích thích tiêu dùng. Đây cũng là cơ hội 
để các doanh nghiệp Việt học hỏi về kỹ năng quản trị. Song, bà Loan tỏ 
ý quan ngại về sức ép cạnh tranh của các nhà đầu tư nước ngoài, vốn 
có năng lực tốt hơn trên mọi bình diện sẽ thu hút hết nguồn nhân lực và 
khách hàng của các doanh nghiệp nội.  

Trong bối cảnh hội nhập, đa phần các doanh nghiệp trong nước thường 
yếu về nội lực và thiếu về trình độ nên việc tận dụng lợi ích từ ưu đãi 
thuế hay dành được các chính sách hỗ trợ là không dễ dàng, bà Loan 
phân tích.  

Doanh nghiệp kỳ vọng 

Qua quá trình khảo sát và nắm bắt yêu cầu từ cộng đồng doanh 
nghiệp, bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và hội nhập 
(VCCI) cho hay, các doanh nghiệp bày tỏ sự mong mỏi được tiếp cận 
thông tin đàm phán của các FTA sắp ký kết; được hướng dẫn để xác 
định và tự đánh giá được những tác động đối với doanh nghiệp.  



Cơ bản nhất, doanh nghiệp muốn được tham vấn thực chất và thường 
xuyên trước mọi thay đổi về các chính sách đầu tư, kinh doanh có liên 
quan.  

Với những FTA đã có, đa phần doanh nghiệp mong đợi được cung cấp 
các thông tin chính xác và đầy đủ để có thể hiểu một cách toàn diện về 
các FTA, được hướng dẫn cách thức thực tế để tận dụng các cơ hội; 
đồng thời, được tư vấn về các FTA bất cứ khi nào cần... 

 

Đại biểu Trần Tất Thế, Đoàn Hà Nam. Ảnh: Thành 
Trung/BNEWS/TTXVN 

Đại diện tâm tư của đa phần doanh nghiệp nói chung và hầu hết các 
doanh nghiệp ngành bán lẻ nói riêng, bà Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch 
Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cũng đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ 
cho doanh nghiệp phát triển thuận lợi. 

Đó là Chính phủ tạo điều kiện để hình thành các trung tâm kết nối các 
doanh nghiệp bán lẻ và nhà sản xuất; khuyến khích cho vay tín dụng 
đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa; cải cách cơ chế hành chính về 
thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ, lẻ. Cùng đó, Chính phủ khuyến 
khích đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực thi chặt 
chẽ các cam kết mở cửa thị trường...   



Đánh giá về việc tạo thuận lợi môi trường kinh doanh, đại biểu Quốc 
hội Trần Tất Thế (đoàn Hà Nam) cho rằng, trong những năm qua, Thủ 
tướng Chính phủ rất quyết liệt chỉ đạo cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, tạo môi trường thông thoáng cho người dân và doanh 
nghiệp, với khoảng 30% điều kiện kinh doanh được cắt bỏ và sửa đổi.  

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, tổ chức quốc tế thì kết 
quả cải cách thủ tục hành chính của Việt Nam vẫn còn rất chậm và 
chưa đi vào thực tế.  

Vì vậy, đại biểu đề nghị Chính phủ quyết liệt hơn nữa vấn đề này; trong 
đó cần chuyển đổi mạnh mẽ cách thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm 
sang hậu kiểm, gắn liền với áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, xóa bỏ 
căn bản tình trạng một mặt hàng chịu sự quản lý, kiểm tra chuyên 
ngành của nhiều cơ quan nhằm tạo thông thoáng cho doanh nghiệp 
trong xuất nhập khẩu hàng hóa. 

Ở góc độ doanh nghiệp xuất khẩu, ông Võ Quan Huy, Chủ tịch Hiệp hội 
Tôm Mỹ Thanh, tỉnh Sóc Trăng nhìn nhận, khi thực thi các FTA, các thị 
trường nhập khẩu có các tiêu chí cao về kỹ thuật, an toàn thực phẩm 
và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhập khẩu. Vì vậy, ban thân người 
sản xuất cần phải nỗ lực rất nhiều để tạo ra sản phẩm chất lượng, an 
toàn mới nâng được thế cạnh tranh với sản phẩm cùng loại tại thị 
trường thành viên các FTA.  

Đó quả thực là những nguyện vọng chính đáng và rất thiết thực. Bởi 
hơn ai hết, chính doanh nghiệp biết mình cần gì, thiếu gì để có thể bù 
đắp cho những hạn chế, lỗ hổng về nhận thức, trình độ, công nghệ và 
cả nguồn nhân lực..., những yếu tố mềm và cứng để tạo nền tảng tốt, 
đủ khả năng nắm bắt cơ hội và tận dụng tốt nhất những ưu đãi, lợi thế 
mang lại từ các FTA./. 

Theo bnews.vn 

 

5. Thay đổi hành vi thanh toán với Ngày không tiền mặt 
Ngày 16/6 chính thức đã được Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội 
Thương mại điện tử (VECOM) và Công ty cổ phần thanh toán quốc 
gia Việt Nam (Napas) chọn là Ngày không tiền mặt hàng năm.  

Ngày không tiền mặt lần đầu tiên năm nay hàng loạt ngân hàng, hệ 
thống siêu thị, trung tâm mua sắm khuyến khích người tiêu dùng mua 
sắm, giao dịch, thanh toán không dùng tiền mặt và được hưởng hàng 
loạt ưu đãi từ hoàn tiền, giảm giá, miễn phí vận chuyển, tặng voucher. 



Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Kim Anh cho 
biết, thúc đẩy thanh toán điện tử hướng tới xã hội không tiền mặt là xu 
hướng phát triển tất yếu trong bối cảnh của Cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0, tạo ra tác động kép vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa 
hỗ trợ thực hiện chiến lược tài chính toàn diện thông qua phổ cập dịch 
vụ ngân hàng-tài chính. 

Theo đó, với người tiêu dùng, thanh toán điện tử đem lại các tiện ích 
vượt trội, như: tiết kiệm thời gian, chi phí và độ an toàn cao hơn. Với 
các đơn vị bán hàng hóa, dịch vụ, thanh toán điện tử giúp triển khai, 
cung ứng dịch vụ nhanh chóng; đánh giá, phân loại và mở rộng tập 
khách hàng nhờ khai thác dữ liệu điện tử; nâng cao hiệu quả hoạt động 
và giảm thiểu rủi ro và chi phí choviệc bảo quản, luân chuyển, xử lý tiền 
mặt… 

 

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Kim Anh 

Chính phủ cũng được hưởng lợi từ quá trình dịch chuyển sang thanh 
toán điện tử thông qua việc tăng cường tính minh bạch của nền kinh tế; 
thu hẹp hoạt động kinh tế ngầm; cùng với đó là mở rộng khả năng tiếp 
cận và sử dụng các dịch vụ ngân hàng - tài chính tới mọi người dân. 

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của thanh toán không dùng tiền 
mặt, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2545/QĐ-TTg 
phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam 
giai đoạn 2016-2020. Mục đích nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về 
thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, thay đổi dần thói 



quen sử dụng tiền mặt sang sử dụng các phương tiện thanh toán 
không dùng tiền mặt, phương thức thanh toán điện tử. 

Về phía Ngân hàng Nhà nước, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, 
để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian qua, bên cạnh 
hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và chính sách trong hoạt động thanh 
toán, NHNN đã triển khai đồng bộ các giải pháp, đồng thời chỉ đạo các 
tổ chức tín dụng tiếp tục đầu tư, phát triển hạ tầng thanh toán; tăng 
cường an ninh, bảo mật, đảm bảm quyền lợi của khách hàng; cũng như 
triển khai ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng 4.0 trong cung 
ứng dịch vụ thanh toán.  

Ngân hàng Nhà nước cũng đẩy mạnh truyền thông phổ biến kiến thức, 
nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và cách thức thanh toán tiêu dùng 
của người dân, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận các sản phẩm dịch 
vụ ngân hàng cho người dân, khuyến khích sử dụng các phương thức 
thanh toán không dùng tiền mặt. NHNN đã chủ động xây dựng nội 
dung, phối hợp thực hiện các chương trình giáo dục tài chính được dư 
luận đánh giá cao như “Tiền khéo tiền khôn”, “Những đứa trẻ thông 
thái”, cuộc thi “Hiểu đúng về tiền”, “Đồng tiền thông thái”... 

Theo ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN), tổng 
giá trị giao dịch qua Hệ thống thống thanh toán điện tử liên ngân hàng 
trong 5 tháng đầu năm 2019 tăng khoảng 23,23% về số lượng giao 
dịch và tăng 17,63% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm ngoái.  

Bên cạnh đó, các dịch vụ thanh toán phát triển mạnh mẽ, nhất là các 
phương tiện thanh toán, dịch vụ thanh toán dựa trên ứng dụng công 
nghê thông tin và thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư, thanh toán điện tử qua Internet, điện thoại di động cũng phát triển.  

Đến 31/3/2019, số lượng giao dịch tài chính qua kênh Internet tăng 
khoảng 66%, giá trị giao dịch tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm 
2018; số lượng giao dịch tài chính qua kênh điện thoại di động tăng 
khoảng 98%, giá trị giao dịch tăng khoảng 232,3% so với cùng kỳ năm 
2018. 

Ông Phạm Tiến Dũng cũng cho biết các ngân hàng đã đưa các công 
nghệ mới, hiện đại vào hoạt động thanh toán, đẩy mạnh các hình thức 
thanh toán hiện đại, an toàn, tiện lợi, được người tiêu dùng đón nhận 
tích cực.  

Thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực công không ngừng 
được thúc đẩy và mở rộng. Hiện có khoảng 50 ngân hàng đã thỏa 
thuận phối hợp thu thuế điện tử với ngành thuế, hải quan trên phạm vi 



63 tỉnh, thành phố và 768 quận, huyện trên cả nước. 95% số thu hải 
quan thực hiện qua ngân hàng; 99% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế 
điện tử. 

Tuy nhiên, theo Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh, xã hội không 
tiền mặt cũng có những vấn đề quan ngại trước những rủi ro tiềm ẩn về 
tính bảo mật, an toàn dữ liệu, an ninh mạng, quyền lợi người dùng. Đây 
là điều mà các cơ quan quản lý của Việt Nam đang và sẽ lưu tâm trong 
quá trình hoạch định, triển khai các chính sách hướng tới một xã hội 
không dùng tiền mặt. 

Là một trong những ngân hàng có chức năng là trung gian thanh toán 
của xã hội, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) đã ứng dụng 
và triển khai đa dạng các công cụ thanh toán không dùng tiền mặt. Hiện 
MSB có các loại thẻ chuyên biệt cho từng nhu cầu như: MSB Visa 
Travel – Hoàn tiền tới 30% cho các giao dịch chi tiêu du lịch, MSB Visa 
Online – Hoàn tiền tới 20% cho các giao dịch chi tiêu trực tuyến, thẻ 
liên kết Vpoint MSB - tích lũy điểm tới 0,7% cho mọi hóa đơn chi tiêu tại 
2.000 điểm mua sắm trong Cộng đồng Vpoint… 

MSB còn đưa vào sử dụng các loại hình thanh toán di động tiện ích tích 
hợp ngân hàng số như QR pay kết nối với hơn 4.500 điểm giao dịch 
trên toàn quốc, thẻ trả trước online MWOW, thanh toán các hóa đơn 
tiền điện, nước, viễn thông, bảo hiểm hay thanh toán nhanh 24/7 qua 
Internet Banking/ Mobile Banking… và hợp tác với các ví điện tử để 
mang đến nhiều dịch vụ giá trị gia tăng hơn cho khách hàng. 

Đặc biệt, hưởng ứng ngày không dùng tiền mặt, trong suốt tháng 6 này, 
MSB áp dụng các ưu đãi lớn cho các chủ thẻ khi thanh toán bằng thẻ 
quốc tế MSB như hoàn 50% tới 600.000 đồng cho chủ thẻ quốc tế MSB 
Mastercard khi café, xem phim tại hệ thống café, rạp chiếu phim uy tín; 
Hoàn 100% giá trị giao dịch chi tiêu đầu tiên tối đa 100.000 đồng cùng 
cơ hội nhận 10 triệu đồng cho chủ thẻ liên kết Vpoint – MSB có giao 
dịch chi tiêu cao nhất… 

Với chủ MSB Visa Online, ngoài tính năng giảm tới 20% các chi tiêu 
trực tuyến, từ nay đến tháng 8, MSB dành tặng e-Voucher Shopee trị 
giá 300.000 đồng cho khách hàng mở thẻ MSB Visa Online và có giao 
dịch chi tiêu đầu tiên trên 300.000 đồng (tại Shopee) hoặc 500.000 
đồng (tại các điểm bán khác) trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành 
thẻ. 

"Hưởng ứng ngày không tiền mặt Ngân hàng Sacombank phối hợp với 
một số đối tác tổ chức đường chạy tới 5 km. rong khuôn khổ đường 



chạy này, các vận động viên được Sacombank bố trí các công cụ để 
trực tiếp trải nghiệm và tận hưởng ưu đãi của những công nghệ thanh 
toán không tiền mặt.  

Cụ thể, Sacombank triển khai trải nghiệm tại chỗ các công nghệ thanh 
toán mới, chương trình ưu đãi giảm đến 30% (tối đa 200.000 
đồng/người) khi khách hàng mua sắm tại các địa điểm ẩm thực xung 
quanh khu vực chạy bộ, miễn phí tất cả giao dịch có tính phí khi sử 
dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử, hoàn trả 100.000 đồng cho 5.000 
khách hàng đầu tiên chi tiêu qua thẻ thành công với trị giá tối thiểu 
200.000 đồng trong ngày 16/6. 

Theo thethaovanhoa.vn 

 

6. Cho vay tiền mặt tiêu dùng, cần kiểm soát đúng 
cách 
Các công ty tài chính cũ mới đều đang đẩy mạnh cho vay tiền mặt, 
phân khúc cho vay béo bở và giàu tiềm năng. Tuy nhiên, theo các 
nhà phân tích tài chính - tiền tệ, đã đến lúc phải nhìn nhận lại câu 
chuyện này. 

Nóng cuộc đua cho vay tiền mặt 

Theo đánh giá của các chuyên gia tài chính, thị trường tài chính tiêu 
dùng với hình thức cho vay trả góp mua hàng đang trở nên bão hòa với 
việc ngày càng có nhiều công ty cho vay tiêu dùng mới xuất hiện. Để 
cạnh tranh giành thị phần, các công ty tài chính bắt đầu hướng đến các 
sản phẩm như cho vay tiền mặt trực tiếp hoặc phát hành thẻ tín dụng 
với hạn mức rất cao để thâm nhập vào phân khúc khách hàng không 
có tài khoản ngân hàng và thu nhập thấp. 

Chuyên gia phân tích của StoxPlus nhận định, cho vay tiền mặt là một 
cách hiệu quả để công ty tài chính thâm nhập vào 48% dân số là phân 
khúc thu nhập phổ thông và thấp. Quy mô của khoản vay không có tài 
sản bảo đảm thường là 1 - 10 triệu đồng và quay vòng trong 30 ngày, 
lên tới 70 triệu đồng trong 3 năm, tùy theo lịch sử tín dụng.  

EVN Finance, kể từ khi chính thức giới thiệu thương hiệu tài chính tiêu 
dùng Easy Credit tại TP.HCM và nhận được quyết định sửa đổi bổ 
sung nội dung giấy phép thành lập và cách thức hoạt động từ Ngân 
hàng Nhà nước (NHNN) đã đẩy mạnh chủ trương cho vay tiền mặt, đáp 
ứng nhu cầu gia tăng của khách hàng cá nhân. 



Thông tư số 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty 
tài chính không được vượt 100 triệu đồng. Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước yêu cầu các tổ chức tín dụng phải ban hành đầy đủ quy định về 
khung lãi suất cho vay tiêu dùng áp dụng thống nhất trong toàn hệ 
thống trong từng thời kỳ, trong đó bao gồm mức lãi suất cho vay cao 
nhất, mức lãi suất cho vay thấp nhất.     

 

Hiện mức cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính tối đa là 100 triệu đồng 

Kể từ đầu tháng 10/2018, Easy Credit ra mắt thị trường gói cho vay tiền 
mặt. Khách hàng nhắm đến của Công ty là những người có thu nhập 
trung bình, với mức thu nhập tối thiểu hàng tháng 4,5 triệu đồng. Mới 
đầu, gói vay tiền mặt được công ty này áp dụng tại 5 tỉnh, thành phố là 
TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Vũng Tàu sau đó tiếp tục 
được triển khai tại 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ từ 
tháng 1/2019. 

Khoản vay bằng tiền mặt thấp nhất được Easy Credit áp dụng là 10 
triệu đồng và tối đa không quá 90 triệu đồng, thời hạn vay từ 6 - 60 
tháng tùy khoản vay.  

Ông Bùi Xuân Dũng, Tổng giám đốc EVN Finance chia sẻ, Công ty 
nhắm đến mảng cho vay tiền mặt trước hết là do tham gia vào thị 
trường tài chính tiêu dùng trong bối cảnh đã có nhiều đơn vị tham gia 



và liên kết phát triển dịch vụ này với các điểm bán, cửa hàng của nhiều 
thương hiệu, sản phẩm tiêu dùng… 

Mặt khác, sản phẩm cho vay tiền mặt tiêu dùng sẽ dễ dàng giúp Easy 
Credit giành được thị phần, đáp ứng được cầu vốn tiêu dùng tăng cao 
của khách hàng hiện nay. Với sản phẩm vay tiền mặt, Easy Credit áp 
dụng công nghệ xuyên suốt trải nghiệm của khách hàng, từ giai đoạn 
khách hàng nộp đơn vay vốn, đến quá trình thẩm định, phê duyệt cho 
đến tất toán.  

Không chỉ có Easy Credit, SHB Finance tham gia thị trường tài chính 
tiêu dùng kể từ 8/2018, với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng thuộc sở hữu 
100% vốn của SHB cũng nhắm đến mảng cho vay tiền mặt tiêu dùng. 
Ngay từ thời điểm ra mắt, SHB Finance đã triển khai bán hàng toàn 
diện qua việc ra mắt gói sản phẩm cho vay tiền mặt tín chấp và khởi 
động kênh tư vấn dịch vụ, đăng ký vay trực tuyến.  

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB cho biết, với sản 
phẩm cho vay tiền mặt chủ đạo, SHB Finance đang thể hiện chiến lược 
tập trung, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng đại chúng với 
mức thu nhập trung bình từ 3 triệu đồng/tháng. Trước mắt, SHB 
Finance triển khai dịch vụ tại 5 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP.HCM, 
Bình Dương, An Giang, Kiên Giang và sẽ có mặt tại gần 30 tỉnh, thành 
phố. 

Công ty Tài chính cổ phần Xi măng đổi tên thành Công ty Tài chính cổ 
phần Tín Việt (VietCredit Finance), hay SeABank mua lại toàn bộ vốn 
góp của Tập đoàn VNPT tại Công ty Tài chính Bưu điện cũng nhắm 
đến mục tiêu cho vay tiền mặt. Ngoài ra, một số tập đoàn nước ngoài 
như Shinhanbank (mua lại Prudential Finance), Tập đoàn Lotte (mua lại 
Công ty Tài chính của Techcombank) hay nhiều ngân hàng khác trong 
nước cũng muốn gia nhập thị trường này như Vietcombank, ACB, OCB 
trong thời gian tới.  

Thực tế cho thấy, không chỉ với những “tân binh” vừa tham gia thị 
trường nhắm đến phân khúc cho vay tiền mặt mà ngay cả những công 
ty tài chính có thâm niên hoạt động lâu năm tại thị trường Việt Nam 
cũng đẩy mạnh sản phẩm này. Home Credit từng công bố con số tăng 
trưởng cho vay tiền mặt đến 80% chỉ trong 4 tháng đầu năm 2016, 
song kể từ đó đến nay, con số về cho vay tiền mặt luôn được Công ty 
giữ bí mật.  

Công ty cùng ngành FE Credit còn triển khai cả chương trình “tiền mặt 
nhanh”. Công ty giải ngân tiền mặt trong hạn mức thẻ tín dụng chỉ bằng 



một cuộc gọi thông thường; phí rút tiền mặt chỉ 1%; miễn phí lãi suất 
lên đến 45 ngày.  

Trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường tài chính, tiêu dùng ngày 
càng gay gắt, các công ty tài chính đã có tên tuổi như Home Credit, FE 
Credit hay HD Saison vẫn giữ vai trò chiếm lĩnh và gần như trải khắp 
trên thị trường truyền thống, chủ yếu cho vay tiền mặt, trả góp tại các 
cửa hàng bán lẻ. Thậm chí, mỗi điểm bán lẻ còn có đến 2 - 3 công ty tài 
chính cùng hoạt động để cho vay mua hàng trả góp. 

Để khai thác được “mỏ vàng” tín dụng tiêu dùng, các công ty tài chính 
mới gia nhập thị trường bắt buộc phải tung chiêu mới. Cụ thể, bên cạnh 
cho vay trực tiếp ở cửa hàng, hầu hết các công ty tài chính đều đẩy 
mạnh phát hành thẻ tín dụng, cho vay tiền mặt hạn mức cao để thâm 
nhập vào phân khúc khách hàng chưa có tài khoản ngân hàng và thu 
nhập thấp.  

Giới chuyên gia cũng đánh giá, đây là cách hiệu quả để thâm nhập vào 
phân khúc khách hàng có thu nhập phổ thông và thấp. Các công ty tài 
chính mới tập trung cạnh tranh mở rộng thị phần, thay vì cho vay mua 
hàng trả góp và dự báo trong thời gian tới, cuộc đua giành thị phần cho 
vay tiền mặt sẽ càng nóng lên. 

Đến lúc phải nhìn lại 

Tuy nhiên, khi các công ty tài chính chuyển hướng sang cho vay tiền 
mặt, các cảnh báo về rủi ro nợ xấu cũng cao hơn. Bởi công ty tài chính 
áp dụng lãi vay tiền mặt cao, trong khi người vay tiền cần tiền nên bất 
chấp lãi suất hoặc sử dụng tiền vay để đảo nợ dễ dẫn đến mất khả 
năng thanh toán. Áp lực quản trị rủi ro của các công ty tài chính theo đó 
cũng gia tăng. Điều này thể hiện qua việc các công ty tài chính thận 
trọng trong việc chọn lựa khách hàng cho vay.  

Chẳng hạn, tại Home Credit, khách hàng được mời phát hành thẻ tín 
dụng hay vay tiền mặt là những khách hàng có lịch sử giao dịch tốt 
trước đây.  

Còn với đơn vị mới như Easy Credit, ứng dụng công nghệ ngay từ giai 
đoạn thu thập thông tin khách hàng bằng cách đa dạng hóa thông tin 
khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau, tối ưu hóa hệ thống tính điểm 
hành vi để việc thẩm định hồ sơ vay được thực hiện một cách tự động 
xuyên suốt. Kèm theo đó, Công ty liên tục kiểm soát chặt chẽ các quy 
trình phòng chống gian lận trong suốt hành trình vay của khách hàng... 



Tới đây, các công ty tài chính có thể chỉ được phép cho khách hàng 
vay trực tiếp tối đa 30% tổng dư nợ tiêu dùng. Đây là quy định mới 
trong dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 43/2016/TT-NHNN đang 
được đưa ra lấy ý kiến. Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ các hình thức 
giải ngân cho vay tiêu dùng của các đơn vị này. Trong đó, công ty tài 
chính chỉ được giải ngân trực tiếp (cho khách hàng vay tiền mặt) đối với 
những khách hàng đã và đang vay tại công ty tài chính đó và được 
đánh giá có lịch sử trả nợ tốt theo quy định nội bộ của công ty và không 
có nợ xấu theo kết quả phân loại nhóm nợ của Trung tâm Thông tin tín 
dụng quốc gia Việt Nam.  

Theo giải thích của NHNN, quy định này nhằm đảm bảo cho vay tiêu 
dùng phát triển bền vững, lành mạnh, hiệu quả. Bởi lẽ, cho vay tiêu 
dùng của các công ty tài chính tại Việt Nam, nhất là cho vay giải ngân 
trực tiếp có rủi ro cao, khó kiểm soát mục đích sử dụng vốn vay.  

Nhìn nhận về dự thảo quy định mới, TS. Cấn Văn Lực, Giám đốc Trung 
tâm Đào tạo BIDV nhận định, có thể NHNN muốn kiểm soát hoạt động 
cho vay của các công ty tài chính, nhất là đối với cho vay tiền mặt sau 
nhiều điều tiếng liên quan đến lãi suất, minh bạch hay công tác thu hồi 
nợ. Tuy nhiên, để kiểm soát rủi ro trong hoạt động này thì có nhiều giải 
pháp khác nhau. Ví dụ, cơ quan quản lý nhà nước có thể đưa ra các 
tiêu chí về thanh khoản, về vốn hay hệ số đòn bẩy của công ty tài chính 
theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Việc quy định trần tỷ lệ cho vay 
tiền mặt cần phải được đánh giá đa chiều trước khi  áp dụng.  

Theo TS. Lực, NHNN phải khảo sát và công bố tỷ lệ cho vay tiền mặt, 
giải ngân trực tiếp cho khách hàng ít nhất của 12 công ty tài chính dẫn 
đầu (chiếm khoảng 90% thị phần cho vay tiêu dùng của các công ty tài 
chính hiện nay) là bao nhiêu. Giả sử tỷ lệ bình quân giải ngân trực tiếp 
cho khách hàng của các đơn vị này là hơn 30% thì có thể đưa tỷ lệ từ 
mức 50%, sau đó có lộ trình giảm dần xuống 40%...  

Hoạt động của các công ty tài chính được đánh giá trở thành “cánh tay 
nối dài” cho các ngân hàng khi tiếp cận được những khách hàng chưa 
đủ điều kiện vay vốn chính thức và ở nhiều vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, 
dự thảo trên không chỉ giới hạn sự phát triển của các công ty tài chính, 
mà còn mâu thuẫn với chủ trương chống tín dụng “đen” của NHNN. 

Đánh giá được đưa ra từ các chuyên gia tài chính cho rằng, điều người 
dân cần nhất là cơ quan quản lý nhà nước nên xem xét làm sao chốt 
khung lãi suất cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính phù hợp, 
tránh mức lãi suất cho vay quá cao, gần như tín dụng đen. 



Trong khi đó, việc siết cho vay tiền mặt của công ty tài chính là hạn chế 
phát triển tài chính vi mô. Ngoài vay mua hàng hóa trả góp như mua xe 
máy, mua điện thoại..., khách hàng cần vay tiêu dùng là các cá nhân, 
hộ gia đình nhỏ lẻ với khoản vay phổ biến 5 - 10 triệu đồng hoặc 20 
triệu đồng. Khoản vay đó có thể để làm vốn lưu động trong buôn bán 
hay sản xuất nhỏ, mang tính thời vụ.  

Vì vậy, các khách hàng này cũng có nhu cầu vay tiền mặt trực tiếp. Bởi 
khách hàng này không đủ điều kiện có tài sản thế chấp để vay ngân 
hàng nên mới cần đến các công ty tài chính với điều kiện vay dễ hơn, 
thủ tục nhanh gọn hơn. Đồng thời, nếu yêu cầu chỉ cho vay tiền mặt với 
khách hàng cũ thì cũng là điều kiện gây khó khăn cho người vay. Bởi 
người có nhu cầu vay tín dụng đen thường chưa bao giờ đi vay tại các 
nhà băng hay công ty tài chính trước đó. 

Theo tinnhanhchungkhoan.vn 

 

7. Kinh nghiệm người đi trước 

Việc triển khai Quyết định số 362-QĐ/TTg ngày 3-4-2019 của Thủ 
tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo 
chí toàn quốc đến năm 2025, sẽ tác động tích cực và sâu sắc tới 
các đơn vị báo chí và đông đảo những người làm báo. Làm sao 
đạt được mục tiêu nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí, 
tạo nên những tòa soạn đáp ứng tiêu chí báo chí hiện đại? Những 
bước đi, bài học và cả những băn khoăn của “những người đi 
trước” sẽ là những kinh nghiệm quý cho các đơn vị báo chí đi sau 
tham khảo khi thực hiện. 

Không phải phép cộng dồn 

Với việc chính thức phê duyệt Đề án sắp xếp các cơ quan báo chí trực 
thuộc vào cuối tháng 3-2015, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) trở thành 
đơn vị tiên phong “mạnh tay” giải quyết một vấn đề khá gai góc - hệ 
thống báo chí của bộ đông mà không hiệu quả. Ở thời điểm đó, Bộ này 
có chín cơ quan báo chí (không kể tạp chí của các hội), trong đó có hai 
tờ báo Đường sắt và Giao thông vận tải, với tổng số nhân sự khoảng 
150 người. 

Nhà báo Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập báo Giao thông nhớ lại: Ở 
thời điểm trước sắp xếp, lực lượng báo chí ngành khá đông đảo, 
nhưng không mạnh, phần lớn các báo và tạp chí đều được bao cấp, 



hoặc nhận được sự hỗ trợ trong công tác phát hành của cơ quan chủ 
quản, đời sống phóng viên, nhân viên nhiều tờ báo rất chật vật. Để tạo 
được bước chuyển thật sự về bộ máy hoạt động, Bộ GTVT xác định 
việc thực hiện tái cơ cấu không phải là sáp nhập các cơ quan báo chí 
lại với nhau, mà ấn định từ ngày 1-4-2015, xin Bộ Thông tin và Truyền 
thông (TT&TT) dừng xuất bản toàn bộ những báo và tạp chí hoạt động 
kém hiệu quả. Đó là báo Đường sắt và các tạp chí Hàng không, Đăng 
kiểm, Hàng hải, Đường bộ và Đường thủy. Sau tái cơ cấu, Bộ chỉ còn 
hai cơ quan báo chí là báo Giao thông và Tạp chí GTVT. 

Phóng viên, biên tập viên trang điện tử Infonet (báo VietNamNet) đang 
làm việc. Ảnh: VIETNAMNET 

Giải quyết bài toán nhân sự, nhà báo Nguyễn Bá Kiên cho biết, Bộ đã 
quyết định chuyển toàn bộ gần 30 nhân sự (ban biên tập, biên tập viên, 
phóng viên, họa sĩ…) các tờ trên về làm việc tại báo Giao thông. Các 
nhân sự không phải là những người làm công tác chuyên môn (hành 
chính, kế toán, quảng cáo…) thì cơ quan chủ quản thu xếp công việc 
và giải quyết. Vấn đề tài chính, nợ nần của các cơ quan báo chí dừng 
hoạt động do cơ quan chủ quản đứng ra giải quyết. 

Sau khi thực hiện tái cơ cấu và đổi mới tờ báo, tính đến nay, báo Giao 
thông xuất bản 5 kỳ/tuần, tăng số trang lên 16. Ngoài ra, xuất bản thêm 
báo Giao thông cuối tuần và một tờ báo điện tử: baogiaothong.vn. Nhờ 
đổi mới nội dung, hình thức, lượng bạn đọc cả báo giấy và báo điện tử 
tăng mạnh, doanh thu quảng cáo tăng gấp hơn ba lần, tổng doanh thu 
của báo tăng hơn bốn lần. Báo có hơn 80 nhân sự với mức thu nhập 



tăng hơn hai lần. Qua từng năm, báo Giao thông đạt được những bước 
phát triển bền vững. 

Đồng lòng kiện toàn đội ngũ 

Ngay sau Bộ GTVT, Bộ TT&TT cũng thể hiện quyết tâm thực hiện quy 
hoạch lại mạng lưới báo chí bằng việc thông qua Đề án “Tổ chức lại 
các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông”. Theo 
đó, tiến hành hợp nhất báo điện tử VietNamNet và báo Bưu điện Việt 
Nam thành một cơ quan báo chí đa phương tiện mới mang tên 
VietNamNet, vào tháng 5-2018. 

Nhà báo Nguyễn Bá, Phó Tổng Biên tập báo VietNamNet chia sẻ, 
trước khi hai tờ báo về chung một nhà, báo Bưu điện Việt Nam là đơn 
vị sự nghiệp thuộc Bộ TT&TT, xuất bản 3 kỳ/tuần. Phiên bản điện tử 
Infonet (infonet.vn) của báo này, xếp vị trí trong tốp 20 báo điện tử 
trong nước. Báo có 61 người, hoạt động theo cơ chế tự chủ một phần 
chi thường xuyên. Trong khi đó, báo điện tử VietNamNet, là một 
thương hiệu được nhiều độc giả trong và ngoài nước biết đến với 9 
triệu lượt người xem trung bình/ngày (số liệu thống kê bởi Google 
Analytics), có một số tổ chức trực thuộc, nhân sự 157 người, hoạt động 
theo cơ chế của đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí. 

Về cơ bản, cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc của báo Bưu điện 
Việt Nam và VietNamNet trước hợp nhất đã có đầy đủ các bộ phận làm 
các công tác chuyên môn, bảo đảm tinh gọn, hợp lý. Thu nhập của hai 
tờ báo cũng có sự khác biệt. Do hợp nhất nguyên trạng nên có những 
trùng lắp liên quan nhân sự, nội dung ấn phẩm cần phải điều chỉnh sắp 
xếp lại tất yếu dẫn đến những xáo trộn, thậm chí gây sốc cho một số bộ 
phận cán bộ, phóng viên. 

Để đi đến hướng thống nhất, tiến tới khi hòa nhập làm một, bảo đảm 
hiệu quả hoạt động cho tờ báo, thời gian đầu đòi hỏi sự hợp sức, đồng 
lòng từ phía lãnh đạo hai tờ báo. Nhà báo Nguyễn Bá chia sẻ, sau sáp 
nhập, điều quan trọng nhất là kiện toàn bộ máy, trước hết tập trung vào 
đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của báo. Những lãnh đạo báo Bưu điện Việt 
Nam lúc đó đã làm hết trách nhiệm của mình, tận tậm tận lực, cùng ban 
lãnh đạo báo VietNamNet và các phóng viên, biên tập viên, cán bộ, 
công nhân viên đoàn kết một lòng tìm cách tháo gỡ khó khăn về giấy 
phép, sắp xếp mô hình tổ chức, cơ chế vận hành, cơ chế tài chính… 
phấn đấu đưa báo điện tử VietNamNet và báo Bưu điện Việt Nam tiếp 
tục phát triển trong ngôi nhà mới. Đồng thời cùng tập thể bảo đảm 
quyền lợi, thu nhập của cán bộ, nhân viên sau sáp nhập luôn được ổn 



định. 

Kinh nghiệm nằm lòng 

Đồng quan điểm với nhà báo Nguyễn Bá, Phó Tổng Biên tập báo 
VietNamNet về việc cần phải nhanh chóng kiện toàn bộ máy sau khi 
sắp xếp các đơn vị báo chí, nhà báo Nguyễn Bá Kiên đúc kết ba yếu tố 
chính cần triển khai đồng bộ. Điều kiện tiên quyết là quyết tâm chính trị 
và sự quyết đoán từ lãnh đạo cơ quan chủ quản để có thể giải quyết 
tận gốc, nhanh gọn những vướng mắc nảy sinh khi đụng chạm đến 
quyền lợi của từng chủ thể trong quá trình sắp xếp. 

Bên cạnh đó, bản thân cơ quan báo chí là chủ thể chính, phải nỗ lực 
đổi mới nội dung, hình thức và cách thức quản trị. Đây là tiền đề quyết 
định hiệu quả tái cơ cấu, bởi nếu không đổi mới sẽ không thể tăng 
được lượng bạn đọc và uy tín của tờ báo, đồng nghĩa với việc không 
tăng được doanh thu và lợi nhuận, cũng như không cải thiện được đời 
sống của cán bộ, công nhân viên. 

Cùng với đó là thực hiện chính sách một cách nhân văn: Việc cùng lúc 
có nhiều người ở các cơ quan báo chí khác hội tụ về một cơ quan, sẽ 
phải mất thời gian để các cá nhân hòa nhập. Do đó, cơ quan báo chí 
cần lắng nghe nguyện vọng, nhu cầu thực tế của từng bộ phận, cá 
nhân để bố trí nhân sự kiện toàn tổ chức bộ máy hợp lý. 

Từ thực tiễn, nhà báo Nguyễn Bá đề xuất, các tòa soạn sau khi tiến 
hành hợp nhất, sắp xếp lại rất cần có được một cơ chế đặc thù, tự chủ 
về tài chính. Việc các ấn phẩm được hạch toán độc lập sẽ giúp tăng 
cường tính tự chủ; giữ ổn định hoạt động, chất lượng ấn phẩm, giúp 
tiết giảm đến mức thấp nhất ngân sách nhà nước cấp, góp phần phát 
triển, giữ cho thương hiệu của các ấn phẩm trực thuộc ổn định, phát 
triển. Cần có lộ trình cấp hỗ trợ kinh phí giúp các cơ quan báo chí hoạt 
động theo cơ chế tự chủ một phần thực hiện sáp nhập thành công để 
tiến dần đến tự bảo đảm chi phí. 

Nhà báo Nguyễn Bá Kiên đề nghị, các cơ quan chủ quản phải nhận 
thức sâu sắc tính cấp thiết của việc quy hoạch trong chỉ đạo và cộng 
đồng trách nhiệm thực hiện, không để các cơ quan báo chí tự lo. Cần 
nghiên cứu, dự báo bố trí nguồn kinh phí riêng để hỗ trợ người lao 
động tại các cơ quan báo chí là đối tượng phải sắp xếp, tinh giản. Bởi 
thực tế không phải cơ quan báo chí nào cũng đủ năng lực tài chính để 
giải quyết những vấn đề phát sinh. Về lâu dài, để giải quyết tận gốc, đề 
nghị cơ quan quản lý báo chí sớm đưa ra các điều kiện về tài chính, cơ 
sở vật chất và con người khi xem xét cấp phép hoạt động cơ quan báo 



chí. 

Đổi mới sắp xếp lại hệ thống báo chí là đòi hỏi tất yếu và cấp thiết. Tuy 
vậy, quá trình này không chỉ đòi hỏi quyết tâm chính trị cao mà còn cả 
sự sáng tạo của cơ quan chủ quản và các cơ quan báo chí cụ thể để 
việc hợp nhất, sắp xếp tạo nên một sự chuyển đổi thực chất thay vì chỉ 
làm cho có, hay “bình mới rượu cũ”. Kinh nghiệm của những đơn vị đi 
trước nêu trên chắc chắn sẽ là bài học quý giá để các đơn vị đi sau 
tham khảo, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. 

Theo nhandan.com.vn 

 

8. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri 
huyện An Dương 
Ngày 16.6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại 
biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc, lắng nghe và trả lời các kiến 
nghị của cử tri tại huyện An Dương, TP Hải Phòng.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện An Dương 

Cử tri Nguyễn Như Tiến, xã An Đồng đề nghị Chính phủ quan tâm 
chính sách cụ thể về phát triển doanh nghiệp tư nhân; các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt sản xuất các mặt hàng phụ trợ, các linh 
kiện của ngành may mặc, giày da, ngành sản xuất xe máy, ô tô… Việc 
sản xuất này sẽ đỡ gánh nặng phải nhập khẩu và giải quyết được lao 
động tại chỗ, đóng góp thuế cho ngân sách nhà nước.  Cử tri kiến nghị 
Chính phủ cho triển khai các dự án đường bộ và đường sắt cao tốc 
Bắc Nam bằng nguồn vốn, kỹ thuật của người Việt Nam. Phát triển kinh 
tế - xã hội, an ninh phải đi song song với bền vững; nâng mức thu nhập 
đời sống nhân dân, giảm khoảng cách giàu nghèo. 

Cử tri Nguyễn Văn Sinh - thị trấn An Dương đánh giá những kết quả 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua thể hiện hiệu quả 
việc đổi mới chính sách, quyết liệt trong điều hành chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ theo tinh thần xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm 
chính, hành động và phục vụ. Cử tri hoan nghênh phương châm hành 
động của Chính phủ các năm 2018 với 10 chữ “Kỷ cương, liêm chính, 
hành động, sáng tạo, hiệu quả” và năm 2019 thêm 2 chữ “bứt phá”; thể 
hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, nói đi đôi với làm dưới sự điều hành, 
dẫn dắt và “dấn thân” của Thủ tướng trong mọi công việc của đất nước, 
của người dân và doanh nghiệp vì một Việt Nam thịnh vượng. Cử tri 
bày tỏ băn khoăn trước những khó khăn, thách thức đối với sự phát 



triển đất nước khi tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; 
trong nước thiên tai, dịch bệnh, dịch tả lợn châu Phi đang ảnh hưởng 
lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân và một số vấn đề 
bức xúc khác.   

Cử tri Nguyễn Thị Mai - xã An Hồng cho rằng, công tác cải cách hành 
chính còn có tình trạng gắn lợi ích cục bộ trong xây dựng các văn bản, 
quy định; còn tình trạng triển khai nhiều nội dung cải cách chưa quyết 
liệt, chưa đồng bộ; xảy ra tình trạng trục trặc, “trên bảo, dưới không 
nghe”, “trên nóng, dưới lạnh”, đùn đẩy sợ trách nhiệm. Một bộ phận cán 
bộ thái độ phục vụ, nhất là cán bộ tiếp xúc với dân, bất cập, chưa tận 
tụy và thuyết phục. Thủ tục hành chính rườm rà trong một số lĩnh vực, 
gây nhũng nhiễu và tham nhũng vặt. Cử tri bày tỏ tâm đắc về những 
tâm huyết của Thủ tướng Chính phủ trong triển khai thực hiện các giải 
pháp về cải cách hành chính gắn với thực hiện công nghệ 4.0, vì nền 
hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp…  

 Cử tri phát biểu ý kiến 

Lắng nghe các ý kiến phát biểu của cử tri An Dương, Hải Phòng, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, các ý kiến tại buổi tiếp xúc là rất 
chân thành, cụ thể, trí tuệ và rất có trách nhiệm với sự phát triển của 
đất nước và thành phố. Thủ tướng bày tỏ vui mừng về thành tích phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện An Dương - một địa phương có nhiều 
xã Anh hùng, có nhiều ngành, nghề truyền thống, đời sống nhân dân 
được cải thiện với năng suất lao động không ngừng được tăng cao, thu 
nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người, cao hơn mức 
bình quân của cả nước.  

Nhấn mạnh đến thành công của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định mục tiêu của Quốc hội, Chính 
phủ là tiếp tục xây dựng Nhà nước Việt Nam XHCN do nhân dân, vì 
nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt Hiến pháp 2013, bảo vệ quyền con 
người, quyền công dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN và 
hướng đến phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Thủ 
tướng vui mừng nhắc đến sự kiện Việt Nam trở thành Ủy viên không 
thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc với số phiếu cao kỷ lục, 
gần như tuyệt đối.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả, thành tích nổi bật, 
mang tính đột phá của TP Hải Phòng trong phát triển kinh tế, thay đổi 
diện mạo đời sống đô thị thành phố. Thủ tướng gợi mở nhiều giải pháp 
để TP Hải Phòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị 



về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh, đánh giá cao 
và tiếp thu đầy đủ 10 ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri để giao 
cho các bộ ngành trung ương, TP Hải Phòng xem xét chỉ đạo giải 
quyết. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu 

Về những vấn đề cụ thể mà cử tri nêu ra tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng 
đề nghị lãnh đạo huyện An Dương rà soát lại các tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới đang áp dụng trên địa bàn để có những chỉ tiêu phù hợp 
với đặc thù địa phương. Quyết liệt giải quyết những khó khăn trong 
phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đề nghị TP Hải Phòng, huyện An 
Dương không chủ quan với kết quả đạt được, Thủ tướng lưu ý chính 
quyền huyện và thành phố chú ý hơn nữa đến công tác cải cách thành 
chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực.  

Giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của cử tri về phát triển kinh tế tư 
nhân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Nghị quyết Trung 
ương 5 xác định kinh tế tư nhân là một động lực phát triển của nền kinh 
tế. Nhắc lại ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú 
Trọng: “không được kỳ thị kinh tế tư nhân”, Thủ tướng cho biết đây là 
một ưu tiên trong công tác quản lý điều hành của Chính phủ. Hoan 
nghênh ý kiến của cử tri đề nghị đổi mới nhiều hơn nữa trong công tác 
quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, Thủ tướng nhấn mạnh 
đến nhiệm vụ hoàn thiện bộ máy cán bộ, công chức; khắc phục các bất 
cập, tồn tại, tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong quản lý điều hành 
trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá, sát dân, sát cơ sở với mục 
tiêu đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. 

Về kiến nghị phát triển hệ thống hạ tầng, Thủ tướng nhắc đến thành 
tựu của Hải Phòng và đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục cố gắng, tập 
trung hơn nữa trong vấn đề này trên các mặt: Đường sắt, đường bộ, 
đường thủy, đường không; chú ý kết nối đến các tỉnh, thành, vùng kinh 
tế trọng điểm của cả nước trên tinh thần: “Chỗ nào người dân được 
hưởng lợi nhiều nhất thì đầu tư”.  

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải 
Phòng. 

Giải đáp kiến nghị của cử tri về vấn đề an ninh mạng, Thủ tướng nhấn 
mạnh vai trò tiên phong của báo chí cách mạng nhất là những “binh 
chủng báo chí” hùng mạnh trong việc phát huy trách nhiệm đấu tranh, 
phản bác thông tin, quan điểm sai trái của kẻ xấu trên mạng xã hội. Thủ 



tướng đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước những mặt 
trái của mạng xã hội đang gây suy giảm niềm tin của một bộ phận nhân 
dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Thủ tướng đề nghị các gia 
đình cần tăng cường giáo dục con em, nhất là thế hệ trẻ để hiểu rõ, 
nắm vững bản chất thông tin xấu độc trên mạng xã hội.  

Tán thành với ý kiến cử tri về đẩy mạnh cải cách hành chính, Thủ 
tướng chỉ rõ, mục tiêu cao nhất của nhiệm vụ này là hướng đến phục 
vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn. Thủ tướng lưu ý cần đổi 
mới phương thức làm việc, tiếp xúc với người dân của đội ngũ cán bộ, 
công chức theo hướng sát dân hơn, tăng cường đối thoại với người 
dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, cần tăng cường phòng, chống tham 
nhũng vặt, nhất là tại các cơ sở tiếp xúc với người dân; xử lý nghiêm 
những hành vi tham nhũng của các bộ, đảng viên. 

Theo baovanhoa.vn 

 

9. Sáp nhập phường: Đừng để dân ‘bơi’ trong biển 
giấy tờ 
Người dân tại 16 phường thuộc diện sáp nhập lo về thời gian, thủ 
tục đi đổi, làm lại các giấy tờ về hộ tịch, hộ khẩu, nhà, đất... 

Tại hai phường thuộc diện sáp nhập của quận 4 là phường 5 và 
phường 12, nhiều người dân cho biết đã nghe thông tin này qua báo, 
đài và không khỏi băn khoăn, lo lắng khi tới đây sẽ phải đi làm lại, làm 
mới các giấy tờ về hộ tịch, hộ khẩu, nhà, đất... 

Ông Đức (ngụ phường 5, quận 4) nói: “Tôi thấy chắc sẽ rất khó để làm 
vì bao nhiêu con người sống ở hai phường giờ nhập lại, phải đi làm lại 
toàn bộ giấy tờ liên quan đến cá nhân và gia đình thì sẽ rất mất thời 
gian, công sức. Việc sáp nhập sẽ mang lại điều tốt hơn nên tôi hoan 
nghênh nhưng TP cũng cần có cách làm sao để người dân chúng tôi 
không phải thấy nặng nhọc khi đi làm lại giấy tờ”. 

Ông Đức kể mỗi khi đụng đến thủ tục, giấy tờ đã thấy nhiều thứ rắc rối 
vì phải đi tới đi lui nhiều lần. Vậy nên bây giờ nghĩ đến cảnh mỗi thành 
viên trong nhà phải làm lại hết số giấy tờ liên quan, rồi khai báo theo 
địa chỉ mới, làm khai sinh mới… thôi cũng đã thấy mệt. “Mong chính 
quyền tính toán sao cho hợp lý ở điểm này để không phải mất công 
sức, thời gian của người dân” - ông Đức nói thêm. 

Vợ chồng ông Hùng (ngụ phường 12, quận 4) cũng bày tỏ mối bận tâm 
của mình về vấn đề giấy tờ sau khi sáp nhập phường. “Chính quyền 



cần tính toán làm sao để không xảy ra tình trạng giấy tờ cũ bị chồng lấn 
với giấy tờ mới. Đơn giản như vừa rồi tôi đã làm lại căn cước công dân, 
đến lúc đi làm giao dịch khác như mua bán xe, nhà, đất thì có nơi lại 
yêu cầu tôi phải trình giấy xác nhận về số (sêri) chứng minh nhân dân 
(CMND) cũ để đối chiếu với số CMND ghi trên cà vẹt hoặc sổ nhà, 
đất... Chưa hết, tờ giấy xác nhận số CMND và số thẻ căn cước, giấy 
xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ có giá trị sáu tháng. Tới đây, việc sáp 
nhập các phường sẽ diễn ra trong bao lâu? Trong thời gian chuyển 
giao phường cũ, mới thì các loại giấy tờ được sử dụng hoặc được xác 
thực, chứng thực như thế nào…” - ông Hùng nói.  

Về vấn đề làm lại giấy tờ theo phường mới, bà Năm ngụ phường 12, 
quận 4 cho hay bà không thấy phiền hay lo ngại gì về việc này. “Tôi 
nghĩ đó không phải là vấn đề vì hiện nay chính quyền cũng đã trở nên 
hiện đại hơn, họ áp dụng công nghệ để giải quyết thủ tục nên chắc sẽ 
không quá khó khăn. Điều tôi quan tâm thật sự là lộ trình của việc sáp 
nhập như thế nào? Khi nào thực hiện, mất bao lâu để hoàn thành? 
Toàn bộ số giấy tờ, thủ tục liên quan mà người dân chúng tôi phải làm 
lại có những quy định nào cụ thể, cả về mặt thời gian. Làm sao để 
người dân có thể nhận lại được giấy tờ trong thời gian sớm nhất, không 
gây ảnh hưởng đến các hoạt động khác trong đời sống hằng ngày khi 
cần đến giấy tờ cá nhân” - bà Năm bày tỏ.  

Ở quận Phú Nhuận, bà Nguyễn Thị Hòa (ngụ phường 14, quận Phú 
Nhuận) cho hay bản thân đã nghe vấn đề này từ lâu. “Hai phường gần 
nhau thì sáp nhập lại cũng được. Đường Huỳnh Văn Bánh nhà tôi nhỏ 
hẹp mà bên này phường 14, bên kia phường 13 thì cũng lằng nhằng. 
Nhập lại có khi tiện hơn cho Nhà nước trong việc quản lý. Nhưng thay 
đổi địa giới hành chính, tên phường thì chắc giấy tờ nhà, giấy tờ đi học 
của con cũng thay đổi. Bình thường làm sai giấy tờ một tí thôi đi sửa đã 
mệt rồi. Nếu thay đổi địa chỉ thì mong phường hỗ trợ dân làm cho 
nhanh gọn, đừng để dân “bơi” trong biển giấy tờ, thủ tục hành chính là 
được” - bà Hòa nói. 

Cạnh đó, nhiều hộ dân có nhà trên các trục đường liên phường, đường 
giáp ranh, trước khác số, khác phường, tới đây sẽ có số phường mới 
thì số nhà, số phường sẽ “đánh” trên các loại giấy tờ, bảng số nhà ra 
sao? “Không biết khi phường tôi sáp nhập thì quy trình, thời gian làm 
lại, đổi các loại giấy tờ đó ra sao? Vì chính quyền làm chậm thì việc 
mua bán, cho thuê nhà, xe của dân sẽ bị… tắc ngay!” - ông Huy ở 
phường 14, quận Phú Nhuận nêu ý kiến. 
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