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1. Gian lận xuất xứ còn có tình trạng cán bộ địa 
phương "ngụy tạo" hồ sơ cho doanh nghiệp 
Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) giúp hàng hóa 
Việt Nam có thêm cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu. Nhưng, vẫn 
còn nguy cơ hàng hóa bị "đội lốt" xuất xứ. 

 

(Ảnh minh họa) 

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Hùng Anh, Cục trưởng Cục điều tra 
chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết vẫn còn tình trạng doanh 
nghiệp có hợp đồng mua nguyên liệu của người dân. Nhưng sau khi xác 
minh, các hợp đồng này không có thực.  

"Cán bộ xã đã tạo lập hồ sơ, ký hộ người dân, sau đó hồ sơ này lại được 
chính quyền địa phương xác nhận là đúng", ông Hùng Anh chia sẻ.  

Phóng viên VTV Digital đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Hùng Anh, 
Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan về vấn đề 
này.  

PV: Vừa qua, Tổng cục Hải quan đã phát hiện 280 vụ việc giấy chứng 
nhận xuất xứ (C/0) không đủ tiêu chuẩn và kiến nghị thu hồi hàng trăm 
C/O, ông có thể nói rõ hơn về các vụ việc này? 

Ông Nguyễn Hùng Anh, Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, 
Tổng cục Hải quan: Trong quá trình đấu tranh chống gian lận xuất xứ đối 
với hàng hóa xuất khẩu, thời gian gần đây cơ quan Hải quan đã thực 
hiện kiểm tra, xác minh 76 vụ việc, phát hiện 29 vụ việc vi phạm về xuất xứ 
hàng xuất khẩu; phối hợp với Bộ Công an điều tra 1 vụ việc có dấu hiệu 
làm giả giấy chứng nhận xuất xứ.   



Từ đó, đã kiến nghị Bộ Công thương, Phòng thương mại và Công nghiệp 
Việt nam thu hồi hàng trăm C/O không đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã số 
hàng hóa, để được công nhận hàng hóa có xuất xứ Việt Nam của 9 doanh 
nghiệp. Điều này có nghĩa, các doanh nghiệp này được cấp C/O 
thật, nhưng sản phẩm hàng hóa được cấp C/O "Made in Việt Nam"  lại có 
dấu hiệu gian dối.  

 

ông Nguyễn Hùng Anh, Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục 
Hải quan. 

Các doanh nghiệp đã bị phát hiện đi thu mua gom nguyên liệu, linh kiện từ 
nhiều nơi, trong đó có cả từ nước ngoài, không đủ hàm lượng gắn mác 
"Made in Việt Nam", nhưng vẫn được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 
chứng nhận xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu. 

PV: Những C/O không đủ tiêu chuẩn trên chủ yếu trong những lĩnh vực gì? 

Ông Nguyễn Hùng Anh: Những vi phạm liên quan đến việc cấp C/O 
không đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa để được công nhận 
xuất xứ Việt Nam, cơ quan Hải quan phát hiện thời gian vừa qua chủ yếu 
liên quan đến một số nhóm hàng, ngành hàng như: xe đạp; pin năng lượng 
mặt trời; đồ gỗ nội thất; tơ tằm;  thủy sản….. 

PV: Chiêu thức  hợp thức hóa hồ sơ để được cấp C/0 của các doanh 
nghiệp trên? 

Ông Nguyễn Hùng Anh: Gần đây nhất, Cục Điều tra chống buôn lậu đang 
tổ chức xác minh đối với 1 công ty có địa chỉ ở Bắc Giang.  



Trong thời gian từ đầu năm 2017 đến hết tháng 10/2019, công ty này đã 
xuất khẩu gần 24.000 m3 gỗ dán đi Hoa Kỳ, trị giá trên 200 tỷ đồng. Công 
ty có đề nghị cấp C/O Form B tại Phòng thương mại và công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) cho 22 lô hàng xuất khẩu. 

 

Nguyên liệu thuỷ sản là mặt hàng dễ bị gian lận xuất xứ. 

Trong đó, công ty khai báo nguyên liệu sản xuất ván ép được thu mua từ 
một số hộ dân (chủ rừng) tại một số tỉnh. Việc thu mua có các bảng kê thu 
mua hàng hóa, dịch vụ và hợp đồng mua bán gỗ. Tuy nhiên, qua kết quả 
xác minh ,việc khai thác và mua bán gỗ nguyên liệu của các hộ dân tại địa 
bàn các xã với Công ty trên cho thấy một số dấu hiệu vi phạm như việc 
hợp đồng mua gỗ nguyên liệu giữa công ty với một số hộ dân (chủ rừng) 
không có thực.  

Công ty đã sử dụng các hợp đồng mua bán này để hợp thức hóa đầu vào 
trong hồ sơ xin cấp C/O cho một số lô hàng ván ép xuất khẩu đi Hoa Kỳ. 
Ủy ban nhân dân xã có dấu hiệu thực hiện chưa đúng các quy định trong 
quản lý xác nhận nguồn gốc lâm sản, để xảy ra trường hợp cán bộ lâm 
nghiệp xã tạo lập và ký hộ tên người dân trong các đơn đề nghị cấp phép 
khai thác. Một số hồ sơ có số liệu khai thác sai lệch với thực tế khai thác 
của hộ dân. 

PV: Kiến nghị của cơ quan Hải quan để việc cấp C/0 trong thời gian tới 
được đảm bảo? 

Ông Nguyễn Hùng Anh: Để đảm bảo ngăn chặn kịp thời các hành vi gian 
lận xuất xứ Việt Nam trong bối cảnh Việt nam tham gia ký kết nhiều hiệp 
định thương mại tự do với các nước vùng lãnh thổ, nhằm đảm bảo thúc 



đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hóa Việt Nam, kịp thời chống các hành vi 
gian lận thương mại và ảnh hưởng đến vị thế cạnh tranh của hàng hóa 
Việt Nam. 

 

Ngoài ra, nguyên liệu gỗ cũng dễ bị gian lận xuất xứ. 

Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ kiến nghị một số giải pháp, cụ thể:  

- Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ: Chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố 
tăng cường quản lý, ngăn chặn tình trạng xác nhận khống nguyên liệu đầu 
vào cấu thành sản phẩm xuất khẩu nhằm ngăn chặn việc gian lận xuất xứ. 
Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra sản xuất hàng 
hoá xuất khẩu, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá, 
nguyên liệu, bán thành phẩm về sản xuất thành phẩm để xuất khẩu. 

- Kiến nghị với Bộ Công thương, VCCI:  Bên cạnh việc hoàn thiện các văn 
bản quy phạm pháp luật quy định hướng dẫn về xuất xứ, ghi nhãn hàng 
hóa đối với hàng hóa xuất khẩu. Ngoài ra, cần siết chặt công tác quản lý 
cấp giấy chứng nhận xuất xứ theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 
31/2018/NĐ-CP. Cần đánh giá rủi ro, tổ chức các đoàn kiểm tra, xác minh 
cơ sở sản xuất của doanh nghiệp khi có nghi vấn về gian lận xuất xứ trước 
khi cấp giấy chứng nhận xuất xứ. Ngoài ra, tập huấn, hướng dẫn kịp thời 
về xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp và khuyến nghị doanh nghiệp phối 
hợp cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý khi thấy có dấu hiệu bất 
thường, tránh gây ảnh hưởng đến cả ngành sản xuất. 

PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của ông. 

Nguồn: https://vtv.vn/kinh-te/gian-lan-xuat-xu-con-co-tinh-trang-can-bo-dia-
phuong-nguy-tao-ho-so-cho-doanh-nghiep-2020072714265549.htm 



2. Chuyển đổi số, chất xúc tác hỗ trợ cho xuất nhập 
khẩu 
Nhằm tìm giải pháp thúc đẩy xuất khẩu trên nền tảng thương mại điện 
tử, Bộ Công thương sẽ phối hợp cùng Hiệp hội Thương mại điện tử 
(VECOM) và Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) 
đồng tổ chức Diễn đàn Chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu 
hàng hóa, 

 

Xuất nhập khẩu - tận dụng thời cơ tham gia EVFTA. Ảnh: Uyên Hương 

tận dụng cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) 
(VOIEF - Vietnam Online Import-Export Forum) lần thứ hai vào ngày mai 
(28/7) tại Hà Nội. 

Theo Bộ Công thương, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực 
xuất nhập khẩu, Bộ Công thương đã và đang triển khai nhiều biện pháp để 
hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu, cũng như các doanh nghiệp, đặc biệt 
trong giai đoạn hoạt động trao đổi thương mại gặp nhiều khó khăn như 
hiện nay. 

Xuất khẩu 6 tháng cuối năm có thể hy vọng từ việc thực thi Hiệp định 
EVFTA, đây là cơ hội lớn để Việt Nam tiếp cận thị trường nhập khẩu lớn 
thứ 2 thế giới với dân số hơn 508 triệu người, GDP khoảng 18.000 tỷ USD. 



Như vậy, sau khi dịch bệnh được kiểm soát tại châu Âu, Hiệp định EVFTA 
được đưa vào thực thi, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có lợi thế rất lớn từ việc 
giảm/xóa bỏ hàng rào thuế quan vào thị trường EU để khai thác thị trường 
này. 

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của người dân và doanh nghiệp 
trên cả nước về Hiệp định EVFTA một cách thuận lợi và hiệu quả, Bộ 
Công thương đã xây dựng và đưa vào vận hành chuyên trang thông tin 
điện tử về Hiệp định EVFTA tại địa chỉ: http://evfta.moit.gov.vn/. 

Đây là Cổng thông tin chính thức của Bộ Công thương, đăng tải các thông 
tin tổng quan về EVFTA, cam kết chính của EVFTA trong các lĩnh vực chủ 
chốt như hàng hóa, dịch vụ - đầu tư,…, các thông tin hữu ích cho nhà xuất 
khẩu, toàn bộ văn kiện Hiệp định EVFTA (tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt). 

Cùng với đó là nhiều hoạt động tuyên truyền, giới thiệu nhằm nâng cao 
nhận thức của doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý nhà nước ở Trung 
ương và địa phương đã được Bộ Công thương tổ chức trong thời gian qua 
nhằm đảm bảo tận dụng tối đa các cơ hội mà Hiệp định mang lại. 

Diễn đàn VOIEF là cơ hội để các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trao 
đổi về xu hướng xuất nhập khẩu hàng hóa trực tuyến, các hành động cần 
triển khai để phát huy những lợi thế của thương mại điện tử trong lĩnh vực 
xuất nhập khẩu hàng hóa. Đồng thời, tạo cơ hội cho các bên liên quan tới 
lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá đẩy mạnh chuyển đổi số, nắm bắt 
những cơ hội có được từ các hiệp định thương mại tự do, bao gồm Hiệp 
định EVFTA, hạn chế cao nhất trở ngại và ảnh hưởng từ COVID -19. 

Bộ Công thương cho biết, chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu là 
quá trình áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình thủ tục hành 
chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý cũng như doanh nghiệp 
xuất nhập khẩu tham gia vào thủ tục hành chính. 

Theo cách truyền thống, thủ tục hành chính được thực hiện bằng hình thức 
hồ sơ giấy, nhưng khi áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin, thủ tục hành 
chính sẽ được thực hiện và xử lý trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian và chi 
phí cho người tham gia thủ tục hành chính. 

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Bộ Công thương đã áp dụng ứng dụng 
công nghệ thông tin từ rất sớm để cải cách thủ tục hành chính nhằm thúc 
đẩy xuất khẩu. 

Điển hình là Hệ thống chứng nhận xuất xứ điện tử eCoSys của Bộ Công 
Thương cho phép thương nhân xuất khẩu nộp chứng từ đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) trực tuyến. 



Đến nay, trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, 6 thủ tục hành chính đã thực hiện 
hoàn toàn dưới hình thức trực tuyến và kết nối Hệ thống một cửa quốc gia 
(2 thủ tục cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ôzôn, thủ tục 
cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu D, thủ tục cấp 
giấy chứng nhận quy trình Kimberley đối với kim cương thô, 2 thủ tục về 
cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hoá 
xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công thương. 

Ngoài ra, còn có 11 thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn dưới 
hình thức trực tuyến cấp độ 4 (2 thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh xuất khẩu gạo (cấp mới, cấp đổi), thủ tục cấp giấy phép tạm xuất, 
tái nhập hàng hóa theo hình thức khác, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh 
chuyển khẩu. 

Đặc biệt, có 3 thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu ô tô (cấp mới, cấp đổi, cấp 
lại); 3 thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập 
khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam (cấp 
mới, cấp lại, gia hạn); thủ tục cấp phép nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì 
gà). 

Trên cơ sở đó, quá trình chuyển đổi số hay điện tử hoá trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu góp phần làm giảm khối lượng công việc và hồ sơ giấy phải lưu 
tại cơ quan, tổ chức xử lý thủ tục hành chính. Nhờ vậy, góp phần tăng chất 
lượng dịch vụ công và thời gian để giải quyết các hồ sơ của các thủ tục 
hành chính. 

Lợi ích to lớn của chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu là tạo điều 
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu tham gia vào hoạt động 
thương mại quốc tế, tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức. Từ đó, thúc 
đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. 

Trong thời gian tới, Bộ Công thương cam kết sẽ mở rộng và phát triển 
nhiều dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 hơn nữa, xứng đáng là một trong 
những đơn vị tiên phong trong cải cách hành chính, triển khai Chính phủ 
điện tử, thực hiện phương châm Chính phủ kiến tạo, phục vụ người dân và 
doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. 

Nguồn: https://thanhtra.com.vn/kinh-te/thi-truong/chuyen-doi-so-chat-xuc-
tac-ho-tro-cho-xuat-nhap-khau-168701.html 

 

 



3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết liệt đẩy mạnh 
dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 
Nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã 
được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đưa ra để phát huy 
hơn nữa lợi ích và hiệu quả công việc của cơ quan nhà nước và 
người dân. 

 

Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ VHTTDL. 

Thống kê của Trung tâm CNTT - Bộ VHTTDL cho thấy, hiện nay trong tổng 
số 248 thủ tục hành chính của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có 95 
thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ và  153 thủ tục liên quan đến 
các địa phương. Hầu hết các thủ tục hành chính được Bộ triển khai cung 
cấp trực tuyến mức độ cao đều có phát sinh hồ sơ với tỷ lệ lớn. 

Theo yêu cầu của Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số 
nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 
2020, định hướng đến năm 2025, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng 
số hồ sơ thủ tục hành chính của từng bộ, ngành, địa phương cần đạt từ 
20% trở lên. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Bộ, sự quyết tâm triển 
khai đạt và vượt chỉ tiêu của Trung tâm CNTT- Bộ VHTTDL, đến nay Hệ 
thống Dịch vụ công trực tuyến của Bộ đã đáp ứng sẵn sàng cho 100% thủ 
tục hành chính cấp trung ương triển khai trực tuyến mức độ 4. 

Trung bình mỗi năm, Bộ VHTTDL tiếp nhận 14,938 hồ sơ nộp trực tuyến 
qua hệ thống, đến thời điểm hiện tại, có 1.248 tài khoản doanh nghiệp và 
người dân đã đăng ký và được cấp trên hệ thống cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến của Bộ. Tính riêng hai tháng 5, 6/2020, có 441 tài khoản đăng 
ký mới, trong đó phần lớn là tài khoản của doanh nghiệp. 



Tính đến 15/7/2020, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 có phát sinh hồ 
sơ trực tuyến của Bộ đạt 44,1%.  

Để phục vụ triển khai mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4, Bộ 
VHTTDL đã tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia cung cấp và 
đăng ký 01 thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả trên Cổng 
dịch vụ công quốc gia. Bộ đang tiếp tục rà soát và cung cấp Dịch vụ công 
mức 4, các dịch vụ công liên ngành trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Triển khai quyết liệt nhiều biện pháp để tăng hiệu quả dịch vụ công 
trực tuyến 

Trong giai đoạn hiện nay, Bộ VHTTDL đang quyết liệt thực hiện các biện 
pháp để đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể, Bộ tập trung 
tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ và rà soát để lựa chọn các thủ tục hành 
chính đưa lên dịch vụ công trực tuyến; nâng cấp, phát triển các hệ thống 
thông tin Cổng Dịch vụ công tại địa chỉ: https://dichvucong.bvhttdl.gov.vn/ 
phục vụ công dân/doanh nghiệp khai báo và nộp hồ sơ trực tuyến; hoàn 
thiện hệ thống thông tin Một cửa điện tử phục vụ cán bộ công chức/viên 
chức nhằm bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và xử lý hồ sơ 
hoàn toàn trên môi trường mạng. 

Giai đoạn 2020-2021, Bộ cũng có kế hoạch tập trung triển khai Nền tảng 
tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ/ngành (LGSP), kết nối các hệ thống thông 
tin, cơ sở dữ liệu để giảm thành phần hồ sơ phải nộp hoặc xuất trình khi 
thực hiện thủ tục trực tuyến. Đồng thời, tích cực triển khai các hoạt động 
hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực 
tuyến hiệu quả. 

Bên cạnh đó, trong toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ công, Bộ VHTTDL 
cũng chú trọng sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện dữ 
liệu điện tử. Điều này xuất phát từ bài toán hướng sử dụng dữ liệu điện tử, 
thực hiện cấp phép điện tử đối với những thủ tục hành chính có thể thực 
hiện theo phương thức điện tử, theo yêu cầu của Nghị định 45/2020/NĐ-
CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 
tử. 

Để giảm hồ sơ giấy của người dân, doanh nghiệp phải xuất trình khi thực 
hiện thủ tục trực tuyến, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành, Bộ 
đã tích hợp và sử dụng dữ liệu của các lĩnh vực khác, nhằm giải quyết 
nhanh chóng các thủ tục hành chính điện tử. 

Cụ thể, Bộ VHTTDL đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực 
hiện kết nối với cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp thông qua Nền tảng tích 
hợp, chia sẻ dữ liệu NGSP. Nhờ đó, doanh nghiệp thay vì phải xuất trình 



giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính, 
việc kết nối với Hệ thống VNPOST giúp người dân/doanh nghiệp có thể 
đăng ký nộp và nhận kết quả hồ sơ tại nhà. Việc thanh toán các phí và lệ 
phí nộp hồ sơ cũng được thực hiện nhanh chóng qua thông qua việc kết 
nối với Cổng thanh toán Quốc gia. 

Nguồn: http://toquoc.vn/bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-quyet-liet-day-
manh-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-3-4-20200727091115571.htm 

 

4. Xuất nhập khẩu cuối năm có thể khả quan hơn 
Trong 6 tháng cuối năm 2020, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 
dự báo sẽ tăng trưởng khả quan hơn so với Quý II/2020 sau khi nhiều 
nước bắt đầu nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và bắt đầu 
đẩy nhanh quá trình phục hồi, mở cửa và với việc thực thi Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam- Liên minh châu Âu (EVFTA). 

 

6 tháng cuối năm 2020, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự báo sẽ 
tăng trưởng khả quan hơn. Ảnh minh hoạ. 

Báo cáo từ Bộ Công Thương cho thấy, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 
bùng phát, tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 
122,8 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch 
nhập khẩu giảm 2,9%, đạt 117,3 tỷ USD. 



Trừ nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng nhẹ 0,8%, xuất khẩu các nhóm 
hàng đều sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu nhóm hàng nông, 
thủy sản giảm 4,6% (đạt 11,7 tỷ USD); xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu và 
khoáng sản giảm 34,5% (ước đạt 1,5 tỷ USD). Nhiều mặt hàng xuất khẩu 
quan trọng cũng ghi nhận sụt giảm so với cùng kỳ như: hàng dệt, may đạt 
13,18 tỷ USD, giảm 12,7%; giầy dép đạt 8,13 tỷ USD, giảm 6,9%. 

Về thị trường xuất khẩu, ngoại trừ thị trường Châu Mỹ, xuất khẩu sang các 
khu vực thị trường đều giảm so với cùng kỳ: châu Á đạt 60,78 tỷ USD, 
giảm 2,5% (trong đó ASEAN đạt 10,95 tỷ USD, giảm 18,7%); châu Âu đạt 
20,33 tỷ USD, giảm 9,3% (trong đó EU-27 đạt 16,49 tỷ USD, giảm 6,8%); 
Châu Phi đạt 1,14 tỷ USD, giảm 3,7%; Châu Đại Dương đạt 1,86 tỷ USD, 
giảm 2,2%. 

Tại khu vực Châu Âu, xuất khẩu sang Anh, Pháp, Tây Ban Nha giảm mạnh 
(Anh đạt 2,34 tỷ USD, giảm 19,8%; Pháp đạt 1,58 tỷ USD, giảm 18,1%; 
Tây Ban Nha đạt 990 triệu USD, giảm 25,3%). 

Các thị trường nói tiếng Trung có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh là: Trung 
Quốc (đạt 19,67 tỷ USD, tăng 18,2%); Hong Kong (Trung Quốc) (đạt 4,11 
tỷ USD, tăng 27,5%); Đài Loan (Trung Quốc) (đạt 2,19 tỷ USD, tăng 
18,3%). 

Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung, tín hiệu tốt là xuất khẩu của 
khối doanh nghiệp trong nước vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, 6 tháng 
đầu năm 2020 đạt 42,3 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2019. 

Kim ngạch xuất khẩu tháng 6 cũng thể hiện sự hồi phục ngay sau khi dịch 
bệnh được kiểm soát với con số xuất khẩu đạt 22,6 tỷ USD, tăng 5,3% so 
với cùng kỳ năm trước và tăng 17,6% so với tháng 5/2020. 

EVFTA và sự hồi phục 

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), 6 tháng cuối năm 2020, 
xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự báo sẽ tăng trưởng khả quan 
hơn so với quý II/2020 sau khi nhiều nước bắt đầu nới lỏng các biện pháp 
kiểm soát dịch bệnh và bắt đầu đẩy nhanh quá trình phục hồi, mở cửa. 

Tuy nhiên, cơ quan này cũng nhận định, xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ 
vẫn tiếp tục đối diện với các yếu tố khó lường khi tình hình dịch bệnh chưa 
được kiểm soát hoàn toàn và sẽ khó đạt được kết quả tích cực như các 
năm trước. 

“Diễn biến tình hình thực tế cho thấy xuất khẩu còn nhiều khó khăn. Mất 
việc làm, thu nhập giảm khiến nhu cầu của người tiêu dùng cho sản phẩm 
nhập khẩu khó có thể sớm cải thiện. Dự báo cho năm 2021 sẽ phụ thuộc 



nhiều vào diễn biến phòng, chống dịch và mở cửa lại nền kinh tế trên thế 
giới”, đại diện Cục Xuất nhập khẩu cho biết. 

Một trong những lý do để đưa ra nhận định về sự hồi phục nêu trên, theo 
Cục Xuất nhập khẩu, xuất khẩu 6 tháng cuối năm có thể hy vọng từ việc 
thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Liên minh châu Âu 
(EVFTA), đây là cơ hội lớn để Việt Nam tiếp cận thị trường nhập khẩu lớn 
thứ 2 thế giới với dân số hơn 508 triệu người, GDP khoảng 18.000 tỷ USD. 
Sau khi dịch bệnh được kiểm soát tại Châu Âu, Hiệp định EVFTA được 
đưa vào thực thi, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có lợi thế rất lớn từ việc 
giảm/xóa bỏ hàng rào thuế quan vào thị trường EU để khai thác thị trường 
này. 

Về phía cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu, trong 
bối cảnh hiện nay, đại diện Bộ Công Thương cho biết, sẽ tiếp tục triển khai 
thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu. 
Bộ đã kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều giải pháp 
không chỉ để tháo gỡ khó khăn cho giao thương, xuất khẩu mà còn hướng 
tới duy trì hoạt động sản xuất hiệu quả. 

Theo đó, để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của người dân và doanh 
nghiệp trên cả nước về Hiệp định EVFTA một cách thuận lợi và hiệu quả, 
Bộ Công Thương đã xây dựng và đưa vào vận hành chuyên trang thông 
tin điện tử về Hiệp định EVFTA tại địa chỉ: http://evfta.moit.gov.vn/. Đây là 
Cổng thông tin chính thức của Bộ Công Thương, đăng tải các thông tin 
tổng quan về EVFTA, cam kết chính của EVFTA trong các lĩnh vực chủ 
chốt như hàng hóa, dịch vụ - đầu tư…, các thông tin hữu ích cho nhà xuất 
khẩu, toàn bộ văn kiện Hiệp định EVFTA (tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt). 

Ngoài ra, Bộ Công Thương đã áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin từ 
rất sớm để cải cách thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu. Một ví dụ 
điển hình là Hệ thống chứng nhận xuất xứ điện tử eCoSys đang được triển 
khai cho phép thương nhân xuất khẩu nộp chứng từ đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) trực tuyến. 

Đến nay, trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, 6 thủ tục hành chính đã thực hiện 
hoàn toàn dưới hình thức trực tuyến và kết nối Hệ thống Một cửa Quốc 
gia; 11 thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn dưới hình thức trực 
tuyến cấp độ 4. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Xuat-nhap-khau-cuoi-nam-co-the-
kha-quan-hon/402035.vgp 

 



5. Xe kinh doanh đổi sang biển màu vàng: Cần đi đâu? 
Làm gì? 
Theo yêu cầu tại Thông tư 58 năm 2020 của Bộ Công an, kể từ ngày 
01/8/2020 đến trước ngày 31/12/2021 các phương tiện hoạt động kinh 
doanh bắt buộc phải đổi từ biến số trắng sang biển số vàng. Tuy 
nhiên, không ít người vẫn đang mơ hồ về việc phải đến đâu và làm gì 
để tiến hành đổi biển. 

 

Thủ tục đổi sang biển màu vàng "dân" lái xe cần biết (Ảnh minh họa) 

Cơ sở pháp lý: Điều 3, Điều 11 Thông tư 58/2020/TT-BCA. 

Đến đâu để đổi biển? 

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 58, việc cấp đổi biển số ô tô do Phòng 
Cảnh sát giao thông (CSGT), Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Phòng 
CSGT đường bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm 
nhận. 

Trong trường hợp cần thiết, do yêu cầu thực tế tại các huyện biên giới, 
vùng sâu, vùng xa hoặc các địa phương khó khăn về cơ sở vật chất, Giám 
đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Cục trưởng 
Cục Cảnh sát giao thông để được hướng dẫn tổ chức đăng ký, cấp biển số 
xe theo cụm. 

Thủ tục đổi biển số như nào? 

Chủ xe khi đi đổi sang biển số màu vàng cần mang theo các loại giấy tờ 
sau: 

- Tờ khai đăng ký xe; 



- Giấy chứng nhận đăng ký xe (trường hợp đổi giấy chứng nhận đăng ký 
xe); 

- Biển số xe; 

- Xuất trình giấy tờ của chủ xe (như Chứng minh nhân dân/Căn cước công 
dân/Sổ hộ khẩu/Hộ chiếu...). 

Khi tiến hành thủ tục đổi biển số xe, chủ phương tiện không phải đem xe 
đến cơ quan Công an và cũng không phải cà số máy, số khung. 

Sau khi tiếp nhận đầy đủ giấy tờ, cán bộ Công an có trách nhiệm tiến hành 
đổi biển số xe cho người dân. 

Cũng theo quy định trên, chỉ cần mang theo Giấy chứng nhận đăng ký xe 
nếu đổi Giấy chứng nhận đăng ký xe. Điều này có thể được hiểu là khi đổi 
biển số xe màu vàng sẽ không phải đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, nghĩa 
là số xe không đổi, chỉ đổi màu biển số? 

Thời hạn cấp đổi biển số xe: Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp 
lệ. 
Lệ phí đổi biển số xe 

Điều 5 Thông tư 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức phí cấp đổi giấy đăng ký kèm theo biển số: 

- Đối với ô tô là 150.000 đồng; 

- Đối với xe rơ-mooc, sơ-mi rơ-mooc đăng ký rời là 100.000 đồng. 

Tuy nhiên, hiện nay có nhiều đề xuất giảm chi phí đổi biển số xe sang màu 
vàng cho người dân. LuatVietnam sẽ cập nhật ngay tói bạn đọc khi có 
quyết định chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. 

Theo Thông tư 58, thời hạn cấp đổi sang biển số xe màu vàng chậm nhất 
là ngày 31/12/2021, tức là vẫn còn hơn 01 năm nữa mới đến thời hạn này. 
Tuy nhiên, chủ xe nên thu xếp thực hiện sớm để tránh cuối năm 2021 các 
Phòng CSGT bị quá tải do có quá nhiều người đến để tiến hành làm thủ 
tục đổi biển số xe. 

Nguồn: https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/doi-sang-bien-mau-vang-can-di-
dau-lam-gi-570-26074-article.html 

 

6. Cải thiện môi trường kinh doanh: Thay đổi tư duy 
quản lý để thúc đẩy phát triển 
Tình hình kinh tế thế giới hiện vẫn đang bất ổn bởi đại dịch Covid-19. 
Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao nhất có thể, theo các chuyên 



gia, Việt Nam phải giải quyết tốt hơn “bài toán” về chính sách để 
doanh nghiệp (DN) và nền kinh tế nhanh chóng phục hồi. 

Nhiều khoảng trống 

Ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 
Trung ương (CIEM) - cho biết, nhờ những nỗ lực cải cách thể chế, cải 
thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ, điểm số môi trường kinh 
doanh của Việt Nam theo báo cáo Môi trường kinh doanh của Ngân hàng 
Thế giới liên tục cải thiện trong những năm gần đây. Cụ thể, năm 2015, 
Việt Nam đạt 61,11 điểm; 63,83 điểm năm 2016; 2017 là 67,93; 68,36 năm 
2018 và 69,80 năm 2019. Tuy nhiên, từ chính sách đến thực thi vẫn còn 
nhiều khoảng trống. 

 

Doanh nghiệp cần được hỗ trợ để vượt qua khủng hoảng 

Theo bà Nguyễn Minh Thảo - Trưởng ban Nghiên cứu môi trường kinh 
doanh và năng lực cạnh tranh CIEM, qua hơn một năm triển khai Nghị 
quyết 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, 
định hướng đến năm 2021, đến nay, các bộ, ngành đã hiểu rõ hơn trách 
nhiệm trong việc cải thiện chỉ số môi trường kinh doanh, các địa phương 
chú trọng cải thiện môi trường kinh doanh. Qua đó, tạo thuận lợi thu hút 
đầu tư và DN hoạt động; DN tham gia ngày càng nhiều hơn, tích cực hơn 
vào công cuộc cải cách môi trường kinh doanh, thảo luận chính sách… 



Tuy nhiên, không thể phủ nhận, việc thực hiện Nghị quyết 02 vẫn còn 
nhiều hạn chế và có xu hướng chững lại trong nửa đầu năm 2020. Một tác 
nhân khách quan đó là do tác động của dịch Covid-19 nên các giải pháp về 
cải cách quy định, đơn giản hóa quy trình, thủ tục có xu hướng chậm lại và 
ít được quan tâm, chú ý. Các bộ, ngành, địa phương chủ yếu thực hiện 
các giải pháp chống dịch. “Các giải pháp hỗ trợ DN trong dịch bệnh cũng 
nhanh chóng được Chính phủ ban hành, tuy nhiên, nhiều giải pháp chưa 
thực sự đáp ứng được sự mong đợi của DN và cũng rất ít DN tiếp cận 
được các gói hỗ trợ do nhiều tiêu chí không khả thi” - bà Thảo cho hay. 

Cần thông thoáng về chính sách 

Công tác cải cách và quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất 
nhập khẩu cũng chững lại, ít chuyển biến. Việc kiểm tra chuyên ngành 
chưa thống nhất, còn nhiều vướng mắc, bất cập, chồng chéo trong kiểm 
tra chuyên ngành chậm được giải quyết. Việc thực hiện các thủ tục hành 
chính qua cơ chế một cửa quốc gia chưa thực sự hiệu quả, nhiều thủ tục 
kết nối mang tính hình thức, thiếu kết nối thông tin, dữ liệu giữa các bộ, 
ngành. 

Theo Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung - nguyên Viện trưởng CIEM, thành viên 
Tổ Tư vấn Chính phủ, với độ mở của nền kinh tế lớn, Việt Nam đang đứng 
trước nhiều thách thức khi chưa thể thông thương bình thường trở lại do 
kích cầu thế giới hiện đang rất yếu và thấp; căng thẳng thương mại giữa 
nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới vẫn tiếp tục leo thang.“Với mục tiêu GDP 
năm 2020 đạt khoảng 5%, trong bối cảnh kinh tế thế giới được dự báo sẽ 
giảm khoảng 7%, đây là nhiệm vụ nặng nề: Vừa phục hồi kinh tế, cơ cấu 
lại nền kinh tế, vừa đổi mới mô hình tăng trưởng. Điều này đặt ra áp lực rất 
lớn về cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh” - TS. Nguyễn 
Đình Cung phân tích. Để giải quyết được vấn đề này, ông Cung cho rằng, 
cần quyết liệt cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh và kiểm tra chuyên 
ngành. 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung- Nguyên Viện trưởng CIEM, thành viên Tổ 
Tư vấn Chính phủ: 

Cần khoảng 3 năm để kinh tế Việt Nam khôi phục như thời điểm năm 
2019. Áp lực thay đổi hiện tại rất lớn, vì vậy, các nhà làm chính sách hơn 
bao giờ hết cần phải thay đổi tư duy, quản lý để thúc đẩy phát triển. 

Nguồn: http://doanhnghiephoinhap.vn/cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-
thay-doi-tu-duy-quan-ly-de-thuc.html 

 



7. VASEP góp ý các dự thảo thông tư về nghề, công 
việc cho lao động chưa thành niên 
Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam 
(VASEP), giữa tháng 7 vừa qua, hiệp hội này đã gửi Công văn số 
100/2020/CV-VASEP tới Cục An toàn lao động (Bộ Lao động, Thương 
Binh và Xã hội - Bộ LĐ-TB&XH) góp ý các dự thảo Thông tư về nghề, 
công việc cho lao động chưa thành niên, danh mục công việc nặng 
nhọc độc hại nguy hiểm. 

 

Các dự thảo thông tư về nghề, công việc cho lao động chưa thành niên 
đang gây bất cập cho doanh nghiệp thủy sản 

Theo VASEP, với Dự thảo Thông tư ban hành danh mục công việc nhẹ 
người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm. Về tên của dự thảo 
thông tư này, VASEP đề nghị sửa lại thành “Thông tư ban hành danh mục 
công việc nhẹ dành cho người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được 
làm”. Đồng thời, VASEP đề nghị xem xét bỏ quy định tại khoản 3, Điều 2 
của Dự thảo do tại các quy định của Bộ luật Lao động 2019 về lao động 
chưa thành niên từ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi (Chương XI Mục I) không 
có quy định nào về việc người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn 
bản về việc tuyển dụng lao động chưa thành niên từ 13 tuổi đến chưa đủ 
15 tuổi: “Khi tuyển dụng lần đầu người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi 



vào làm việc phải thông báo bằng văn bản về Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người sử dụng lao 
động đặt trụ sở chính, trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu tuyển dụng 
vào làm việc theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 
này”. 

Hơn nữa, không yêu cầu doanh nghiệp (DN) phải làm đủ 3 việc (sơ kết, 
tổng kết, báo cáo) như tại khoản 4, mà xem xét chỉ một thủ tục rõ ràng liên 
quan đến vấn đề này (báo cáo) cùng với việc báo cáo tình hình thực hiện 
công tác an toàn, vệ sinh lao động. 

Theo đại diện VASEP, việc đưa thêm quy định này là tạo ra thêm các thủ 
tục hành chính cho doanh nghiệp, làm gia tăng thêm chi phí, nhân lực và 
tiêu tốn thời gian cho cả DN và cơ quan quản lý nhà nước, đi ngược lại 
chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao sức cạnh tranh cho DN 
của Chính phủ. 

Với Dự thảo quy định danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến 
chưa đủ 18 tuổi có thể làm thêm giờ, làm việc ban đêm. VASEP đề nghị 
sửa tên của dự thảo thông tư thành: “Thông tư quy định danh mục nghề, 
công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm thêm giờ, làm việc 
ban đêm”. 

Tại Khoản 3 Điều 3 của Dự thảo về trách nhiệm của người sử dụng lao 
động về việc: “Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thực 
hiện thông tư này định kỳ hằng năm báo cáo Sở LĐ-TB&XH địa phương 
trong báo cáo thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động”. VASEP đề 
nghị Ban soạn thảo xem xét không yêu cầu DN phải làm đủ 3 việc (sơ kết, 
tổng kết, báo cáo) như tại khoản 4, mà xem xét chỉ một thủ tục rõ ràng liên 
quan đến vấn đề này (báo cáo) cùng với việc báo cáo tình hình thực hiện 
công tác an toàn, vệ sinh lao động. 

VASEP cho rằng, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Quyết định 190/1999/QĐ-
BLĐTBXH ngày 3/3/1999 về danh mục “nghề, công việc nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm” trong đó quy định công việc "chế biến thủy, hải sản đông 
lạnh” được xếp vào nhóm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm loại IV. Đây 
cũng là cơ sở khiến DN thủy sản Việt Nam sẽ không được sử dụng các lao 
động chưa thành niên (đủ 15 đến dưới 18 tuổi) làm trong khuôn viên nhà 
máy chế biến thủy sản, kể cả những việc hết sức giản đơn như bóc tôm, 
rửa tôm, phân cỡ tôm... Tuy nhiên, do đặc thù của ngành chế biến thủy hải 
sản, do nếu nguyên liệu đã về nhà máy, nếu để lại quá lâu không được 
đưa vào chế biến thì sẽ giảm chất lượng và an toàn thực phẩm nên các 



nhà máy đều cố gắng để chế biến hết trong ngày, thậm chí công nhân có 
khi phải làm thêm giờ. 

Được biết, những bất cập này đã được VASEP phản ánh với Bộ LĐ-
TB&XH tại các công văn: Công văn số 200/2017/CV-VASEP ngày 
15/12/2017, Công văn số 22/2018/CV-VASEP ngày 26/1/2018, Công văn 
83/2018/CV-VASEP ngày 28/5/2018 và gần đây nhất là Công văn 
54/2019/CV-VASEP ngày 13/6/2019 gửi Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Nông 
nghiệp-Phát triển nông thôn kiến nghị vướng mắc về danh mục công việc 
trong ngành chế biến thủy sản không được phép sử dụng lao động chưa 
thành niên. 

Nguồn: https://congthuong.vn/vasep-gop-y-cac-du-thao-thong-tu-ve-nghe-
cong-viec-cho-lao-dong-chua-thanh-nien-141018.html 

 

8. Người dân cả nước sẽ được đăng ký xe qua mạng 
Hình thức đăng ký xe trực tuyến sẽ được thực hiện từ ngày 1-3-2021 
trên toàn quốc. 

Thông tư 58/2020 của Bộ Công an có nhiều điểm mới về quy trình cấp, thu 
hồi đăng ký, biển số phương tiện. Đáng chú ý trong số này là quy định về 
việc đăng ký xe trực tuyến (qua mạng Internet) sẽ được thực hiện trên toàn 
quốc từ ngày 1-3-2021. 

Ngồi ở nhà cũng có thể đăng ký xe 

Theo Thông tư 58/2020, nếu có nhu cầu, chủ xe kê khai thông tin của xe, 
chủ xe vào giấy khai đăng ký xe theo mẫu trên trang thông tin điện tử của 
Cục CSGT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia để nhận mã số thứ tự, lịch 
hẹn giải quyết hồ sơ qua email hoặc tin nhắn điện thoại. 

Về phía CSGT, cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký xe sẽ kiểm tra nội dung kê 
khai, tiến hành đăng ký cho chủ xe. 

Cũng theo thông tư, khi cơ sở dữ liệu cơ quan đăng ký xe kết nối với cơ 
sở dữ liệu điện tử của các bộ, ngành thì các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký sẽ 
được thay thế bằng dữ liệu điện tử. 

Lúc này, cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký xe chỉ cần kiểm tra, đối chiếu thông 
tin của chủ xe bằng số căn cước công dân mà người dân ghi trong giấy 
khai đăng ký xe thông qua cơ sở dữ liệu căn cước công dân hoặc Cổng 
dịch vụ công quốc gia. 



Tương tự, các thông tin điện tử của xe mà công dân khai báo sẽ được 
kiểm tra, đối chiếu bằng cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử, dữ liệu nộp lệ phí 
trước bạ điện tử, tờ khai hải quan điện tử… 

Dù ở bất cứ đâu, chỉ cần máy tính kết nối Internet, người dân có thể truy 
cập địa chỉ http://dangkyxe.vn hoặc truy cập đường link trên website 
http://csgt.vn và click vào biểu tượng “Đăng ký xe qua mạng Internet”. 

Tại đây, trình tự thủ tục, hồ sơ, mức thu lệ phí... đăng ký xe sẽ được 
hướng dẫn cụ thể chi tiết, người dân có thể tiết kiệm được thời gian đến 
cơ quan đăng ký xe để hỏi các cán bộ đăng ký xe hướng dẫn. 

 
Sau khi đăng ký trên mạng, người dân mang hồ sơ đến sẽ cùng cán bộ 

kiểm tra lại thông tin qua màn hình máy tính. Ảnh: LÊ THOA 

Rút ngắn thời gian đi lại 

Trung tá Phạm Việt Công, Trưởng phòng Hướng dẫn đăng ký và kiểm định 
phương tiện (Cục CSGT, Bộ Công an), cho biết hình thức đăng ký xe trực 
tuyến sẽ được thực hiện từ ngày 1-3-2021 trên toàn quốc. 

Khi hình thức đăng ký xe trực tuyến được triển khai rộng rãi, hiệu quả 
mang lại là giảm bớt các thủ tục khai báo trực tiếp, người dân từ xa cũng 
có thể đăng ký tờ khai. Nếu hồ sơ dữ liệu đầy đủ và hợp lệ, người dân có 



thể chỉ cần đến trụ sở công an một lần vừa đăng ký xe, bấm số và nhận 
biển số luôn, không phải đi lại nhiều lần. 

Trước đó, từ năm 2017, Cục CSGT thí điểm tại Hà Nội và TP.HCM nhưng 
thực tế thì rất ít người dân sử dụng dịch vụ này. 

Theo Trung tá Công, điểm mấu chốt để có thể triển khai đăng ký xe trực 
tuyến là phải kết nối được với dữ liệu của các bộ, ngành. Ví dụ phải có dữ 
liệu của hải quan đối với xe nhập khẩu, dữ liệu về hóa đơn thuế, phí trước 
bạ điện tử… 

Hiện nay, thí điểm đăng ký xe trực tuyến mới chỉ dừng lại ở việc đặt lịch. Vì 
cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành chưa kết nối nên chưa thể đối chiếu, kiểm 
tra các thông tin mà người dân kê khai, các giấy tờ vẫn phải làm thủ công. 

Mới đây, Cục CSGT, Văn phòng Chính phủ cùng một số đơn vị họp bàn về 
vấn đề trên, tất cả đều thống nhất sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ xây dựng 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu điện tử. Từ đó thông tin sẽ được đồng bộ 
đẩy lên cổng dịch vụ công quốc gia, hỗ trợ cho thực hiện việc khai báo 
đăng ký xe trên mạng. 

Cũng theo Trung tá Công, dự định là 1-3-2021 sẽ triển khai rộng rãi nhưng 
thực tế việc đăng ký xe qua mạng có thể áp dụng sớm hơn. Việc này phụ 
thuộc vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các đơn vị liên quan. 

Trước mắt, Cục CSGT đang phối hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia đề 
nghị thí điểm hình thức đăng ký xe trực tuyến với một số xe lắp ráp trong 
nước. 

Ô tô gắn biển số ngắn: Chỉ với xe đăng ký mới 

Theo Thông tư 58/2020, tới đây, các phương tiện là ô tô sẽ được gắn hai 
biển số ngắn (thay vì một biển số ngắn, một biển số dài như hiện nay), với 
cùng kích thước 165 x 330 mm. 

Trường hợp thiết kế của xe chuyên dùng hoặc do đặc thù của xe không lắp 
được hai biển ngắn, cơ quan đăng ký xe kiểm tra thực tế, đề xuất được đổi 
sang hai biển số dài với kích thước 110 x 520 mm, hoặc một biển số ngắn 
và một biển số dài. Kinh phí phát sinh do chủ xe chịu trách nhiệm. 

Theo Trung tá Phạm Việt Công, quy định trên chỉ áp dụng với các trường 
hợp đăng ký mới, với xe đã đăng ký thì không cần phải thay đổi. 

Cùng với đó, kích thước mới của biển số đã được nghiên cứu, đảm bảo 
cân đối. Việc sử dụng hai biển số cùng kích thước sẽ thuận tiện cho công 
tác bố trí chữ và số, đảm bảo việc nhận diện khi lưu thông trên đường tốt 



hơn, phù hợp với quốc tế… 

“Chúng tôi đã khảo sát, tính toán để kích thước của biển số phù hợp với 
thiết kế của xe, khi lắp vào sẽ rất đẹp” - Trung tá Công cho hay. 

Nguồn: https://plo.vn/ban-doc/nguoi-dan-ca-nuoc-se-duoc-dang-ky-xe-qua-
mang-926645.html 

 

9. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp 
Để được hưởng bảo hiểm (BH) thất nghiệp, người lao động có cần 
phải đáp ứng điều kiện gì không? 

NGUYỄN THẾ ANH (Vĩnh Phúc) 

Trả lời: 

Điều 49 Luật Việc làm đã quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. 
Theo đó, người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang 
đóng BH thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều 
kiện sau đây: 

1. Chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV), 
trừ các trường hợp sau đây: 

a) Người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLV trái pháp luật; 

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; 

2. Đã đóng BH thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng 
trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV đối với trường hợp quy định tại điểm 
a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng BH thất nghiệp từ đủ 
12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với 
trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này; 

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm 
theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này; 

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BH 
thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây: 

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; 

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; 

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, 
cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; 



đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; 

e) Chết. 

Phạt tiền hành vi xâm phạm quyền lợi bảo hiểm xã hội, BH thất 
nghiệp của người lao động 

Ngoài hành vi vi phạm liên quan đến đóng và lập hồ sơ hưởng bảo hiểm 
xã hội (BHXH), BH thất nghiệp, thực tế còn có những đơn vị không trả chế 
độ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chiếm dụng tiền hưởng BHXH 
của người lao động; không tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ 
kỹ năng nghề cho người lao động để duy trì việc làm cho người lao động 
theo đúng quy định? Các hành vi này có bị xem là vi phạm không? Mức 
phạt là bao nhiêu? 

LÊ THỊ THU HÀ (Bắc Ninh) 

Trả lời: 

Vấn đề bạn hỏi được quy định cụ thể tại Điều 40 Nghị định số 28/2020/NĐ-
CP ngày 1-3-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng (có hiệu lực thi hành từ ngày 15-4-2020). 

Theo đó, khoản 1 Điều 40 quy định: Phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng khi vi 
phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với 
người sử dụng lao động có hành vi không trả chế độ BH tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được tiền do 
cơ quan BHXH chuyển đến. 

Khoản 2 Điều 40 quy định: Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền 
hưởng BHXH bắt buộc của người lao động mà người sử dụng lao động đã 
chiếm dụng tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa 
không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi chiếm 
dụng tiền hưởng BHXH bắt buộc của người lao động. 

Đối với hành vi không tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ 
năng nghề cho người lao động để duy trì việc làm cho người lao động theo 
đúng quy định, khoản 6 Điều 40 quy định: Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng 
đối với người sử dụng lao động khi được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi 
dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao 
động mà có hành vi tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình 
độ kỹ năng nghề cho người lao động không theo đúng phương án được cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Ngoài ra, các hành vi này còn phải áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/bhxh-va-cuoc-song/dieu-kien-huong-bao-
hiem-that-nghiep-610155 



 

10. Đảm bảo thông suốt, hiệu quả việc tiếp nhận và 
kịp thời xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành 
chính 
UBND thành phố vừa ban hành Thông báo số 73/TB/UBND ngày 27-7-
2020 yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND quận, 
huyện, phường, xã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 
dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 
16/CT-TTg ngày 31-3-2020; đồng thời, thực hiện thông suốt, hiệu quả 
việc tiếp nhận và kịp thời xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành 
chính của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thông qua việc bố trí luân 
phiên công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 
quả thủ tục hành chính các cấp. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, 
xã chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các 
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức làm việc trực tiếp với 
tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các 
cấp, như giữ khoảng cách phù hợp trong giao tiếp, bắt buộc đeo khẩu 
trang trong suốt quá trình làm việc; thực hiện việc đo thân nhiệt, vệ sinh sát 
khuẩn cho công chức, viên chức làm việc tại bộ phận và tổ chức, cá nhân, 
doanh nghiệp đến liên hệ công tác; có biện pháp điều tiết, bảo đảm giãn 
cách đối với người đến thực hiện thủ tục hành chính... 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường 
công tác tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 
sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (tại địa chỉ 
https://dichvucong.danang.gov.vn) để thực hiện thủ tục hành chính trên 
môi trường mạng; sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và 
nhận kết quả thủ tục hành chính. 

Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tiếp 
nhận và xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá 
nhân, doanh nghiệp; tuyệt đối không để đình trệ công việc, nhất là các 
công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm 
các hành vi lợi dụng tình hình dịch để gây khó khăn hoặc không thực hiện 
việc tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 
theo quy định. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, 
xã chịu trách nhiệm có trách nhiệm chủ động rà soát, quyết định và chịu 
trách nhiệm về nhóm, lĩnh vực thủ tục hành chính cần ưu tiên tiếp nhận 



trực tiếp và tập trung giải quyết kịp thời cho tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp; trong đó, chú ý các hồ sơ thủ tục hành chính liên quan trực tiếp lợi 
ích chính đáng của tổ chức, người dân, doanh nghiệp; nghiên cứu giải 
pháp hỗ trợ các đối tượng yếu thế như người già, người tàn tật… trong 
thực hiện giao dịch thủ tục hành chính. Bố trí công chức, viên chức thường 
xuyên theo dõi, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng 
ký trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định. 

Bên cạnh đó, tiếp tục thông báo rộng rãi, công khai thông tin tổ chức tiếp 
nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; số điện thoại của Thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị và công chức, viên chức được phân công theo dõi, xử lý hồ 
sơ trên trang thông tin điện tử và tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ 
tục hành chính của cơ quan, đơn vị để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 
biết, liên hệ, kịp thời xử lý công việc. Thường xuyên kiểm tra, tổng hợp tình 
hình thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan, 
đơn vị mình; nếu có phát sinh vướng mắc hoặc khó khăn trong quá trình 
thực hiện phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố để chỉ đạo bảo 
đảm phù hợp thực tiễn và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 
bàn thành phố. 

UBND thành phố giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và 
UBND thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện việc 
sắp xếp, bố trí luân phiên công chức, viên chức làm việc tại các quầy giao 
dịch của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành 
chính thành phố. Đồng thời, nghiên cứu cách thức kiểm soát số lượng 
người trong mỗi lượt vào thực hiện giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết tập trung thành phố; phân chia, bố trí khu vực cho người chờ đến lượt 
giao dịch bảo đảm các yếu tố vệ sinh và giãn cách để phòng, chống dịch 
COVID-19 theo quy định. Bên cạnh đó, làm việc với Tổng đài 1022 về việc 
bố trí viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại 
Trung tâm Hành chính thành phố để thực hiện việc thông tin, hướng dẫn 
các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác. 

Nguồn: https://danang.gov.vn/viruscorona/chi-
tiet?id=40210&_c=100000150,100000155 

 

11. Thanh Hóa: Cắt giảm thời gian thực hiệc các thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng 
Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số 10043/UBND-CN 
gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc 



cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về thẩm định dự 
án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng. 

 

Ảnh minh họa. 

Theo đó, để thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu 
tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 
08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực 
hiện các biện pháp rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục có 
liên quan; trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 4504/SXD-
HT ngày 23/7/2020 về việc rà soát giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm 
định dự án, thiết kế xây dựng. 

Đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố 
thực hiện giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực xây dựng gồm: Thẩm định dự án (hoặc dự án điều chỉnh), 
thẩm định thiết kế cơ sở (hoặc thiết kế cơ sở điều chỉnh); thẩm định báo 
cáo kinh tế - kỹ thuật (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh), thiết kế 
bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (hoặc thiết kế bản vẽ thi công, dự toán 
xây dựng điều chỉnh) của báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định thiết kế, dự 
toán xây dựng (hoặc thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh); đồng thời, việc 



giải quyết các hồ sơ, thủ tục nêu trên phải đảm bảo chất lượng, tiến độ và 
hiệu quả đúng quy định. 

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/thanh-hoa-cat-giam-thoi-gian-thuc-hiec-
cac-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-xay-dung-285171.html 

 

12. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với gia 
đình chính sách, người có công với cách mạng 
Những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối 
với gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được 
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, 
địa phương quan tâm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Kỷ 
niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), phóng 
viên Báo Thái Bình phỏng vấn ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội về những kết quả đạt được trong việc 
chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng 
trên địa bàn tỉnh. 

Phóng viên: Thưa ông, Thái Bình là tỉnh đứng thứ ba cả nước về số người 
có công với cách mạng. Thời gian qua, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh 
thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng được 
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện như thế nào? 
Ông Nguyễn Văn Bái: Thái Bình là tỉnh giàu truyền thống yêu nước, cách 
mạng. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và 
làm nghĩa vụ quốc tế, Thái Bình có trên 50 vạn người tham gia chiến đấu 
và phục vụ chiến đấu trên các chiến trường. Kết thúc chiến tranh, Thái 
Bình có trên 52.000 liệt sĩ, hàng vạn người là thương binh, bệnh binh, 
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bị địch bắt tù đày; 
trên 5.500 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 
“Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa 
phương trong tỉnh thường xuyên quan tâm chăm lo mọi mặt cho người và 
gia đình người có công với cách mạng. Hàng năm đã tổ chức chi trả cho 
hàng chục nghìn người có công và thân nhân người có công với cách 
mạng. Trong năm 2019 và 7 tháng đầu năm 2020, Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội đã chỉ đạo phòng lao động - thương binh và xã hội các 
huyện, thành phố thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi 
thường xuyên đối với 68.000 người có công với cách mạng và thân nhân 
của người có công với cách mạng với tổng kinh phí trên 1,5 nghìn tỷ đồng. 
Tiếp nhận và giải quyết chính sách cho 5.400 lượt người có công với cách 



mạng, người tham gia hoạt động kháng chiến và thân nhân của họ, giải 
quyết chế độ trợ cấp một lần đối với 10.000 người được tặng bằng khen 
qua các thời kỳ kháng chiến; đề nghị truy tặng danh hiệu 11 Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng; suy tôn 19 liệt sĩ; tiếp nhận và giải quyết chế độ cho 27 
thương binh do cơ quan quân đội chuyển đến, trong đó có nhiều trường 
hợp hồ sơ đã tồn đọng vài chục năm nay. 

Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22 
của Thủ tướng Chính phủ được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan 
tâm. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 17.774 hộ người có 
công khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 588.540 triệu đồng, góp phần 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với một bộ phận người và gia 
đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn. 

 

Xây dựng nhà ở cho người có công xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư. 

Phóng viên: Đến nay, việc rà soát và giải quyết các chế độ, chính sách 
cho người có công trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả như thế nào, thưa 
ông? 

Ông Nguyễn Văn Bái: Từ đầu năm đến nay, ngành Lao động - Thương 
binh và Xã hội tiếp tục rà soát đối tượng hưởng chế độ, chính sách đối với 
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo các kết luận 
của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Qua rà soát đã dừng 
trợ cấp trên 1.800 trường hợp do không chứng minh được có thời gian 
tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại vùng quân đội Mỹ rải chất độc 
hóa học theo quy định, con đẻ còn tự lực trong sinh hoạt hoặc không mắc 



dị dạng, dị tật bẩm sinh. Xây dựng kế hoạch triển khai rà soát 68.000 đối 
tượng hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi thường xuyên đối với người 
có công với cách mạng và kế hoạch rà soát 200.000 đối tượng thực hiện 
chính sách bảo hiểm y tế đối với người trực tiếp tham gia hoạt động kháng 
chiến, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế 
hưởng trợ cấp một lần, người được tặng thưởng huân huy chương. Qua 
kiểm tra, rà soát, các trường hợp phát hiện hưởng chính sách chưa đúng, 
chưa đủ điều kiện tiến hành dừng thực hiện chính sách, từng bước quản lý 
đối tượng vào nền nếp. 

Phóng viên: Hiện nay, việc quản lý hồ sơ người có công bằng phần mềm 
trên máy tính được người dân rất quan tâm. Xin ông cho biết việc triển khai 
và thực hiện quản lý phần mềm này? 

Ông Nguyễn Văn Bái: Đối với công tác quản lý hồ sơ người có công với 
cách mạng, năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn 
thành và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ và thực hiện chính 
sách ưu đãi người có công với cách mạng. Là 1 trong 10 tỉnh của cả nước 
cơ bản hoàn thành việc cập nhật hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người 
có công với cách mạng vào phần mềm trên máy vi tính; quản lý và đưa vào 
khai thác sử dụng song song đồng thời với trên 30 vạn hồ sơ vật lý và hồ 
sơ điện tử. Kết quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 
hồ sơ người có công đã đánh dấu bước ngoặt mới trong công tác quản lý 
đối tượng, quản lý chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với 
cách mạng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính nhà 
nước như 100% thủ tục hành chính được giải quyết theo phương án “5 tại 
chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Từ năm 2019 đến nay đã 
giải quyết trên 5.000 thủ tục hành chính bảo đảm đúng quy định, không để 
tồn đọng, quá hạn. 

Phóng viên: Để thực hiện tốt hơn chế độ, chính sách đối với các gia đình 
chính sách, người có công với cách mạng, thời gian tới, ngành Lao động - 
Thương binh và Xã hội đề ra những nhiệm vụ cụ thể nào, thưa ông? 

Ông Nguyễn Văn Bái: Thời gian tới, ngành Lao động - Thương binh và 
Xã hội tiếp tục thực hiện các kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách 
mạng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Tham mưu cho tỉnh chủ trương hỗ trợ 
nhà ở cho người có công với cách mạng phát sinh ngoài đề án cải thiện 
nhà ở cho người có công với cách mạng, trước mắt đề xuất hỗ trợ những 
gia đình người có công hiện có nhà ở là nhà cấp 4, có tường nứt, mái nứt, 
mái dột, có nguy cơ sập đổ đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 
quan huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ người có công với cách 



mạng cải thiện nhà ở. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định 
các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân của người có 
công với cách mạng. Thực hiện tốt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý hồ sơ người có công” và triển khai có hiệu quả dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4 hồ sơ giải quyết chính sách đối với người có công 
với cách mạng. 

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông! 

Nguồn: https://baothaibinh.com.vn/news/9/108883/thuc-hien-tot-cac-che-
do-chinh-sach-doi-voi-gia-dinh-chinh-sach-nguoi-co-cong-voi-cach-mang 

 

13. Mê Linh (Hà Nội): Người dân “bị hành tả tơi” khi 
làm hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ tại xã Văn Khê? 
Ông Lê Phú Đám đội đơn kêu cứu về việc gia đình ông bị UBND xã 
Văn Khê gây khó khăn trong việc xin xác nhận làm thủ tục cấp 
GCNQSDĐ. 

Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn đề nghị của ông Lê Phú Đám, 
sinh năm: 1953, có hộ khẩu thường trú tại xóm 3, thôn Văn Quán, xã Văn 
Khê, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. 

Trong đơn gửi Báo Pháp luật Việt Nam, ông Đám đề nghị được giúp đỡ 
làm sáng tỏ những uẩn khúc trong việc UBND xã Văn Khê ra thông báo 
không thụ lý hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất 
số 166, tờ bản đồ số 49, bản đồ đo đạc năm 2005. 

Cụ thể, ông Đám cho biết: “Thực hiện theo chủ trương của xã Văn Khê, 
huyện Mê Linh và thành phố Hà Nội về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên 
địa bàn TP Hà Nội. 

Gia đình tôi đã rất chấp hành về việc kê khai và làm thủ tập cấp giấy chứng 
nhận theo quy định của nhà nước. Tôi đã kê khai hồ sơ cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất lần đầu từ ngày 11/4/2019 và nộp về UBND xã 
Văn Khê để xem xét thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo quy 
định...”. 

Sau nhiều lần thẩm định vào ngày 5/9/2019, Chi cục quản lý đê điều thuộc 
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Hà Nội đã có buổi làm việc 
UBND xã Văn Khê để xác định lại vị trí thửa đất mà gia đình tôi đang đề 
nghị UBND xã Văn Khê xem xét thẩm định để làm thủ tục cấp GCNQSDĐ. 





 

Biên bản xác định mốc giới giữa UBND xã Văn Khê cùng Phòng QLĐĐ và 
Hạt QLĐĐ với gia đình ông Lê Phú Đám. 

Cụ thể vị trí khu đất nằm cách bãi sông tương ứng km 443+ 950, cách 
chân đê thượng lưu 16m, sát lạch sông, cách bờ sông hiện tại khoảng 1,2 



km. Hiện trạng đã có 2 công trình nhà 3 tầng và các công trình phụ trợ, 
tường rào, cổng, công trình phụ. 

Tiếp đến ngày 25/11/2019, UBND xã Văn Khê tiếp tục có buổi làm việc với 
Hạt quản lý đê đê điều huyện Mê Linh và gia đình tôi để tiến hành kiểm tra, 
hiện trạng đất của gia đình tôi đề nghị cấp GCNQSDĐ. 

Tại buổi làm việc đã thống nhất xác định đường đỉnh kè dịch vào phía đê 
4,7m là đường đỉnh kè, có hồ sơ kỹ thuật do công ty CP khảo sát đo đạc 
và địa chính Hà Nội mới lập tháng 10/2019. 

 

 

Công trình phụ phía giáp đê đã được gia đình ông Đám chấp nhận lùi vào 
4,7m để đảm bảo hành lang thoát lũ nhưng không được UBND  xã Văn 

Khê tiến hành ký xác nhận hồ sơ cho gia đình ông. 

Cũng theo ông Đám: “Ngày 26/6/2020 gia đình tôi vô cùng bất ngờ khi 
nhận được văn bản số: 163/UBND-HC do ông Nguyễn Văn Chung, Phó 



chủ tịch UBND xã Văn Khê ngày 22/6/2020 ký về việc hoàn thiện hồ sơ 
phục vụ công tác cấp GCNQSD đất trên địa bàn xã Văn Khê. 

 

Trụ sở UBND xã Văn Khê nơi xảy ra sự việc công dân tố bị hành tả tơi khi 
làm hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ. 

Tại nội dung văn bản này, UBND xã Văn Khê lại căn cứ biên bản làm việc 
ngày 12/6/2020 giữa UBND xã với cá nhân tôi để UBND thông báo trả lại 
hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ của gia đình tôi tại thửa đất số 166 
tờ bản đồ 49 bản đồ đo đạc năm 2005 cụ thể như sau: 

Diện tích thửa đất nêu trên của gia đình tôi gồm có 307,0m2 do đất ông 
cha để lại, và diện tích 72,0 m2 đất HTX giao năm 1989 – 1990. Tổng diện 
tích đất của gia đình tôi đủ điều kiện xét cấp GCN QSDĐ là 379,0m2. 

Hiện nay đơn vị đo đạc đo vẽ thể hiện tổng diện tích đề nghị cấp 
GCNQSDĐ là 560,0m2 như vậy là không đúng nguồn gốc đất của gia đình 
tôi là không đúng sự thật và hiện trạng sử dụng đất của gia đình tôi. 

Bởi gia đình tôi đã quản lý và sử dụng ổn định diện tích 612,3m2 đất từ 
những năm 1989 -1990 không có tranh chấp với ai, gia đình tôi còn xây 
dựng nhà 3 tầng kiên cố trên diện tích đất này”., ông Đám bức xúc cho 
biết. 

"Hơn nữa theo như biên bản làm việc vào tháng 25/11/2019, UBND xã 
Văn Khê thì gia đình tôi đã chấp nhận lùi vào 4,7m thì diện tích còn lại của 
gia đình tôi đã quản lý và sử dụng đủ điều kiện để UBND xã Văn Khê thẩm 
định xác nhận nguồn gốc đất theo quy định.”, ông Đám cho hay. 

Liên quan đến sự việc này, PV Báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc 
với ông Phạm Văn Quý, công chức địa chính của UBND xã Văn Khê. 



Tại buổi làm việc ông Quý cho biết: “Hộ gia đình nhà ông Đám theo quy 
định chỉ được cấp 307,0m2 do đất ông cha để lại, và diệcn tích 72,0 m2 
đất HTX giao năm 1989 – 1990 tổng cộng là 379m2. 

 

Biên bản làm việc của UBND  xã Văn Khê với ông Lê Phú Đám vào ngày 
12/6/2020. 

 



Số diện tích còn lại không đủ điều kiện cấp do vướng vào hành lang thoát 
lũ. Việc thẩm định hồ sơ chỗ nhà ông Đám bên tôi làm đầy đủ đúng quy 
định của pháp luật...”. 

Trước câu hỏi của phóng viên về việc tại sao UBND xã Văn Khê tiếp nhận 
hồ sơ từ tháng 4/2019 mà đến tháng 6/2020 mới có văn bản trả lời gia 
đình ông Đám như vậy có đúng quy định hay không? 

Ông Quý cho biết: “Việc này không phải do tôi thụ lý mà do đồng chí Dũng, 
địa chính xã thụ lý hồ sơ. Nếu theo quy định của TP Hà Nội thì chưa đúng 
thật nhưng không phải do tất cả lỗi của bên tôi mà do gia đình ông Đám 
không cung cấp đầy đủ hồ sơ... 

Hiện nay trong công văn trả lời của Chi cục quản lý đê điều cũng như Hạt 
quản lý đê điều trả lời cũng không rõ ràng nên anh em ở đây cũng khó 
khăn trong việc xác định mốc giới để thẩm định cho gia đình ông Đám...”. 

Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi về việc tại buổi làm việc giữa UBND xã 
cùng các cơ quan ban ngành như Chị cục quản lý đê điều, Hạt quản lý đê 
điều huyện Mê Linh với gia đình ông Đám đã xác định tính từ đỉnh kè gia 
đình ông Đám chấp nhận lùi vào 4,7m, tại sao UBND xã không thực hiện 
theo biên bản làm việc này mà lại căn cứ vào biên bản làm việc ngày 
12/6/2020 với cá nhân ông Đám để trả hồ sơ? 

Lúc này, vị địa chính xã Văn Khê cho hay: “Trong hồ sơ, bản đồ, sổ mục kê 
đều thể hiện gia đình ông Đám có mua lại 0,3 thước với giá 240 nghìn 
được lưu lại, tức là ngoài diện tích đất ông cha để lại thì gia đình ông Đám 
có mua thêm 72m2 đất từ hợp tác xã có giấy tờ, biên lai nộp tiền nên đủ 
điều kiện còn diện tích còn lại tăng thêm không đủ điều kiện để xác nhận 
hồ sơ....”. 

Trao đổi với PV ông Đám bức xúc cho biết: “Gia đình tôi đã quản lý sử 
dụng ổn định không có tranh chấp với ai trên diện tích đất này từ những 
năm 1989-1990. 

Năm 2000 gia đình tôi tiến hành xây dựng một nhà cấp 4 phía đằng sau, 
đến năm 2016 các con của tôi đã cùng nhau xây dựng toà nhà 3 tầng cũng 
không thấy cán bộ xã hay hạt quản lý đê điều kiểm tra hay có bất cứ 1 văn 
bản nào cho rằng gia đình tôi vi phạm. 

Thế mà khi tôi làm thủ tục xin xác nhận hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ thì cán 
bộ UBND xã Văn Khê lại có biểu hiện gây khó khăn cho gia đình tôi....Bởi 
có 1 số gia đình năm cùng dải đất như gia đình tôi đã được cơ quan chức 
năng cấp GCNQSDĐ....”. 



“Việc cán bộ địa chính và UBND xã Văn Khê tiếp nhận hồ sơ kê khai xin 
cấp GCNQSDĐ cho gia đình tôi từ tháng 4 năm 2019 đến nay đã hơn 1 
năm trôi qua, tôi đã rất nhiều lần lên UBND xã để hỏi về hồ sơ xin cấp 
GCNQSD đất của gia đình có được xét duyệt hay không nhưng không 
nhận được câu trả lời cụ thể, mãi đến ngày 22/6/2020 UBND xã mới có 
thông báo cho gia đình tôi là trái với quy định về việc tiếp nhận và giải 
quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đã được UBND TP Hà Nội 
ban hành...”. 

Theo ông Đám cho biết: “Tại Điều 12 Quyết định số 12/2017 /QĐ-UBND 
ngày 31/3/2017 của UBND TP Hà Nội đã quy định rất rõ việc cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho gia đình, cá nhân khi đầy đủ 
hồ sơ theo quy định khoảng 45 ngày là xong, vậy đến nay tôi đã nộp đủ hồ 
sơ theo quy định đã hơn một năm mới nhận được văn bản từ UBND xã 
Văn Khê. 

Theo nội dung văn bản của UBND xã Văn Khê cho biết, gia đình tôi chỉ 
được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 379 m2, diện tích còn lại 
không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không đúng với 
hiện trạng sử dụng đất của gia đình tôi đã sử dụng từ trước đến nay...”, 
ông Lê Phú Đám khẳng định. 

Đề nghị UBND TP Hà Nội, Sở TNMT, Sở Xây dựng, UBND huyện Mê Linh, 
UBND xã Văn Khê nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành 
kiểm tra, làm rõ, tránh việc đơn thư khiếu kiện, khiếu nại kéo dài. 

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin. 

Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/dieu-tra-ban-doc/me-linh-ha-noi-nguoi-
dan-bi-hanh-ta-toi-khi-lam-ho-so-xin-cap-gcnqsdd-tai-xa-van-khe-
d130444.html 

 

14. Hải Dương: Doanh nghiệp kiến nghị dừng thanh tra để 
phục hồi sản xuất 
Do hậu quả dịch COVID-19 để lại, nhiều doanh nghiệp cắt giảm công 
nhân, thu hẹp sản xuất, thậm chí dừng do vậy Sở Lao động Thương 
binh và Xã hội đề xuất dừng thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp. 

Theo ông Vũ Hồng Khiêm, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
tỉnh Hải Dương thông tin, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh có 656 người xuất 
khẩu lao động, chỉ đạt 14,5% kế hoạch do tác động của dịch COVID-19. 
Nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề về sản xuất, kinh doanh. Qua 
thống kê của BHXH, địa bàn tỉnh có 14.000 doanh nghiệp, trong đó 



120 doanh nghiệp có quy mô từ 50 lao động trở lên đã phải chấm dứt hợp 
đồng đối với tổng số hơn 26.000 người lao động. Có 3.500 lao động phải 
hoãn hợp đồng, nghỉ không hưởng lương. Có doanh nghiệp gần 2.000 lao 
động đã xin giải thể vì không thể duy trì sản xuất. Trong số những người 
mất việc làm thì chỉ có khoảng 9.000 lao động tìm được việc làm mới. Các 
doanh nghiệp may, giày da ảnh hưởng nặng nề nhất. 

Trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh giảm 20.000 người tham gia bảo hiểm xã 
hội và có tới 7.628 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. 
Chính vì những khó khăn đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã đề 
xuất tạm dừng thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp về việc chấp hành 
pháp luật lao động, bảo hiểm để doanh nghiệp tập trung phục hồi sản xuất. 
Hiện tỉnh đang tổng hợp số lao động phải chấm dứt hợp đồng để kết nối, 
chuyển dịch nguồn lao động giữa các doanh nghiệp với nhau. Sở cũng tư 
vấn, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, sớm 
phục hồi sản xuất. 

 

Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương ở phường Hiệp Sơn 

Phát biểu tại Kỳ họp 13 HĐND tỉnh khóa XVI, Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: 
Tập trung giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính để nâng cao hơn 
nữa chất lượng, hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho 
người dân và doanh nghiệp. Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa 
các cấp, các ngành. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, 



công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ 
quan, đơn vị. 

Trước đó tại buổi tọa đàm do VCCI tổ chức, nhằm tháo gỡ khó khăn cho 
doanh nghiệp hậu COVID-19, bà Nguyễn Thị Đông, Chủ tịch Hội Nữ doanh 
nhân Hưng Yên đề nghị, hiện Chính phủ có cơ chế để các cơ quan nhà 
nước vào thanh tra các doanh nghiệp quá nhiều mà hầu hết nội dung 
thanh tra đều giống nhau khiến doanh nghiệp cảm thấy phiền phức và bức 
xúc. 

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã đề xuất tạm dừng thanh tra, kiểm 
tra các doanh nghiệp về việc chấp hành pháp luật lao động, bảo hiểm để 

doanh nghiệp tập trung phục hồi sản xuất 

Điển hình Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương ở phường Hiệp Sơn (thị 
xã Kinh Môn) thường xuyên bị thanh tra, kiểm tra nhiều lần trong năm. 
Tính riêng lĩnh vực môi trường, từ năm 2014 - 2019, có 30 cuộc thanh tra, 
kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương 
tại công ty. Đặc biệt năm 2019, doanh nghiệp phải tiếp tới 6 đoàn thanh 
tra, kiểm tra, trong đó có cuộc kiểm tra của Sở TNMT đến cuối tháng 
2/2020 chưa kết thúc. Trong khi việc thanh tra, kiểm tra của năm 2019 còn 
chưa xong, doanh nghiệp này tiếp tục nhận được quyết định thanh tra của 
Bộ TNMT trong năm 2020. 



Theo lãnh đạo công ty để chuẩn bị cho mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra, doanh 
nghiệp mất rất nhiều thời gian và làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, 
phát triển của công ty. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, khắc phục được khó khăn 
sản xuất do dịch bệnh gây ra doanh nghiệp rất mong các cấp chính quyền 
tránh thanh tra, kiểm tra chồng chéo, bên cạnh đó các cơ quan quản lý nhà 
nước cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn khi xây dựng, rà soát kế hoạch 
thanh tra, kiểm tra hằng năm. Các bộ phận chuyên môn cần bám sát, theo 
dõi tình hình của doanh nghiệp để tham mưu làm sao để thanh tra, kiểm 
tra trúng và đúng. Bên cạnh đó, cần quy định rõ trách nhiệm của hệ thống 
cơ quan quản lý nhà nước trong phối hợp thanh tra, kiểm tra. 

Nguồn: https://enternews.vn/hai-duong-phuc-hoi-san-xuat-dung-thanh-tra-
doanh-nghiep-177990.html 

 


