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TIN ĐIỆN BIÊN 

* Tienphong.vn(31/12): Động đất tại Điện Biên ngày cuối năm 

Sáng sớm nay, một trận động đất mạnh 3,2 độ đã xảy ra tại huyện Mường 

Nhé, tỉnh Điện Biên.  

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, trận động đất 

xảy ra 2 giờ 3 phút 58 giây (giờ Hà Nội) ngày 31/12/2020 ở vị trí có tọa độ (22.165 

độ vĩ Bắc, 102.500 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy 

ra tại khu vực huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Cơ quan này đang tiếp tục theo 

dõi trận động đất. 

Trong năm 2020, liên tiếp xảy ra nhiều trận động đất ở khu vực Tây Bắc 

nước ta – nơi được đánh giá là có nhiều đới đứt gãy hoạt động mạnh. Đáng lưu ý 

nhất là trận động đất xảy ra trưa ngày 27/7 tại Mộc Châu, Sơn La có độ mạnh 5,3 

gây rung chấn tới thủ đô Hà Nội và nhiều khu vực ở miền Bắc. Trận động đất 

khiến 126 nhà dân thuộc các xã Nà Mường, Tà Lại, Mường Sang, Tân Lập, Hua 

Păng, Tân Hợp, thị trấn Nông trường Mộc Châu bị lún, nứt tường, vỡ ngói lợp, sập 

trần nhựa. Đá rơi do động đất làm bẹp đầu 1 xe Chiến Thắng tại tiểu khu Pa Khen, 

thị trấn Nông trường Mộc Châu (không có thiệt hại về người).  

 

* Giaoducthoidai.vn(29/12): Điện Biên: Trạm nước thải “tê liệt”… cán bộ nói 

“hiệu quả” 

Trạm xử lý nước thải Nậm Cản thuộc phường Na Lay, thị xã Mường Lay 

(tỉnh Điện Biên) cách hai bản Na Lát, Quan Chiên vài trăm mét. 

Song nhiều năm nay nước thải sinh hoạt, chăn nuôi của hàng trăm hộ dân ở 

đây vẫn chảy tràn ra khe rồi đổ thẳng vào lòng hồ Mường Lay. Cán bộ phòng Quản 

lý đô thị (QLĐT) khẳng định hệ thống “đồng bộ, hiệu quả”… 

Ông Lê Văn Huấn, Phó phòng QLĐT và ông Nguyễn Văn Nghị, cán bộ 

thuộc phòng cho biết, trạm xử lý nước thải Nậm Cản là một trong năm trạm xử lý 

nước thải hiện đại do Phòng QLĐT quản lý, vận hành. Theo công suất thiết kế, 

Trạm xử lý nước thải Nậm Cản có công suất 490m3/ngày đêm. Trạm được xây 

dựng từ năm 2012, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2015 với kinh phí đầu tư 

trên 26 tỷ đồng từ nguồn vốn tái định cư dự án Thủy điện Sơn La. 

Về quy trình vận hành, hoạt động của Trạm xử lý nước thải Nậm Cản những 

cán bộ trên đều khẳng định: Hoạt động tốt, chất lượng đảm bảo và cũng đảm bảo 

thu gom hết lượng nước thải sinh hoạt trong các khu dân cư ở Nậm Cản (trong đó 

bao gồm cả bản Na Lát, Quan Chiên). 

Khi chúng tôi đề cập thực trạng nước xả thải tại hai bản Na Lát, Quan Chiên 

chảy ngược vào khu dân cư, chảy tràn vào khe rồi đổ ra lòng hồ gây mùi hôi thối, ô 
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nhiễm thì những cán bộ trên cho rằng: Người dân không thực hiện đúng hướng 

dẫn. 

Ông Nghị lý giải, khi di chuyển dân lên tái định cư thì chưa được đầu tư hệ 

thống thoát, xử lý nước thải. Do vậy, phòng đã hướng dẫn nhân dân đấu nối hệ 

thống nước thải để chờ vì theo quy hoạch hệ thống thoát nước thải đặt ở mặt trước 

các khu dân cư. 

Nhưng thực tế một số hộ không để chờ nên khi làm hệ thống nước thải sinh 

hoạt vẫn tạo điều kiện cho bà con đấu nối. Tình trạng ùn ứ, tắc đường dẫn nước 

thải là do tập quán, thói quen sinh hoạt, chăn nuôi. Tất cả nước thải của nhân dân 

đều dồn vào hệ thống thoát nước thải trong khi thiết kế chỉ là xử lý nước thải sinh 

hoạt. 

Khác hoàn toàn cách trao đổi của cán bộ Phòng QLĐT, ông Nguyễn Quốc 

Quân, Giám đốc Ban Quản lý dự án thị xã Mường Lay (chủ đầu tư dự án xây dựng 

Trạm xử lý nước thải Nậm Cản) thừa nhận có tồn tại. Ông Quân cho rằng, thời 

điểm năm 2009 và 2010, thị xã cũng như các cấp, các ngành trong tỉnh đều dồn sức 

thực hiện di dân từ dưới lòng hồ, sao cho đảm bảo tiến độ tích nước của Thủy điện 

Sơn La. 

Do vậy mà chưa bao quát hết việc quy hoạch, thiết kế hệ thống xả thải. Chỉ 

sau này, khi việc di dân đã hoàn thành, nhân dân ở ổn định thì chính quyền địa 

phương mới bắt đầu triển khai các dự xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải. 

Bởi thế đã dẫn đến bất cập hiện nay. 

Mặt khác, ông Quân cũng thừa nhận một phần nguyên nhân chính là kinh 

nghiệm và năng lực của cán bộ kỹ thuật. Bởi thế, ông Quân cho rằng, kiến nghị của 

nhân dân hai bản là chính xác và việc khắc phục là hết sức cần thiết. 

 

* Plo.vn(30/12): Sẽ nâng cấp sân bay Điện Biên, Chu Lai và Côn Đảo 

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết trong 5 năm tới sẽ tập trung 

nâng cấp sân bay Điện Biên, Chu Lai và Côn Đảo. 

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết như thế tại hội 

nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc 

hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, sáng 29-12. 

Riêng về hàng không sẽ tập trung vào sân bay Điện Biên, Chu Lai và Côn 

Đảo. Đây là ba dự án sẽ được thi công nâng cấp trong thời gian tới. 

 

* Dienbientv.vn(30/12): Điện Biên: 8 xã khu vực biên giới đạt chuẩn và cơ bản 

đạt chuẩn NTM 

https://plo.vn/tags/U8OibiBiYXkgxJBp4buHbiBCacOqbg==/san-bay-dien-bien.html
https://plo.vn/tags/IENodSBMYWk=/chu-lai.html
https://plo.vn/tags/IEPDtG4gxJDhuqNv/con-dao.html
https://plo.vn/tags/IEPDtG4gxJDhuqNv/con-dao.html
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Sau 5 năm triển khai, đến nay, Ðề án Xây dựng nông thôn mới  vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên đã đạt được kết quả khả 

quan. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 8 xã được công nhận đạt chuẩn và cơ bản đạt 

chuẩn nông thôn mới. 

Đề án Xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực 

biên giới tỉnh Điện Biên được triển khai trên địa bàn 4 huyện: Ðiện Biên, Mường 

Chà, Nậm Pồ, và Mường Nhé, với kỳ vọng giúp 29 xã biên giới về đích nông thôn 

mới nhanh hơn. Tổng nguồn vốn dự kiến gần 2.000 tỷ đồng, gồm vốn đầu tư trực 

tiếp, vốn sự nghiệp và các nguồn khác. 

Đến nay, đã có 8 xã được công nhận đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông 

thôn mới; 6 xã đạt 10 -14 tiêu chí; 15 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí; số tiêu chí bình quân 

đạt 12,1 tiêu chí/xã. 

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các xã thuộc đề 

án đã chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, vận động người dân hiến đất làm 

đường, góp tiền, góp ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học, trạm 

y tế xã, công trình thủy lợi, đường giao thông nội đồng, đường tuần tra bảo vệ 

rừng,… 

 

* Baodienbienphu.info.vn(30/12): Mường Ảng hoàn thành giải phóng mặt bằng 

Dự án Đường 42m 

Sáng ngày 30/12, ngôi nhà cuối cùng thuộc diện di dời thực hiện Dự án 

Đường nội thị giai đoạn I (hay còn gọi Đường 42m), huyện Mường Ảng đã được 

tháo dỡ, di chuyển. Huyện Mường Ảng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, chuẩn 

bị 100% mặt bằng sạch để tiến hành các bước tiếp theo của Dự án. 

Việc triển khai Dự án Đường 42m trên địa bàn huyện Mường Ảng đã vướng 

mắc nhiều năm. Theo kế hoạch, công trình khởi công xây dựng từ ngày 15/2/2015. 

Tuy nhiên đến năm 2020 mới chính thức thông tuyến kỹ thuật trục đường này. Nhờ 

sự vào cuộc tích cực tuyên truyền, vận động người dân của cả hệ thống chính trị 

mà những hộ dân ban đầu chưa đồng thuận đã ký cam kết bàn giao mặt bằng cho 

Dự án. Từ ngày 31/7/2020 đến nay, huyện Mường Ảng đã huy động gần 700 công 

lao động của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên tham gia giúp 33 

hộ dân thuộc khu vực giải phóng mặt bằng tháo dỡ và di chuyển nhà cửa. 

Ngôi nhà cuối cùng được di dời thuộc khối 8, thị trấn Mường Ảng, nằm tại 

vị trí đầu nối Đường 42m với Đường 27m ra quốc lộ 279. Với việc di chuyển xong 

hộ dân trên, Mường Ảng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tất cả các công trình 

trọng điểm của huyện: Đường 42m, Đường 27m, hồ chứa nước Ẳng Cang. 
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* Giaoducthoidai.vn(30/12): Điện Biên: Diễn tập phương án chống khủng bố 

bắt giữ con tin tại Cảng hàng không 

Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố và nhân quyền (BCĐ 352) tỉnh Điện 

Biên tổ chức diễn tập phương án “Đánh bắt đối tượng khủng bố bắt giữ con tin tại 

Cảng Hàng không Điện Biên”. 

Cuộc diễn tập được chia thành 3 phần: Chiếu phim dẫn dắt tình huống các 

đối tượng khủng bố sử dụng vũ khí nóng tấn công, bắt giữ con tin và chiếm Cảng 

Hàng không Điện Biên. Cùng với đó là diễn tập vận hành cơ chế chỉ huy, chỉ đạo 

của Ban chỉ đạo 352; diễn tập thực binh xử trí tình huống “Đánh bắt đối tượng 

khủng bố, bắt giữ con tin tại Cảng hàng không Điện Biên”. Đây là cuộc diễn tập 

đầu tiên của tỉnh Điện Biên theo phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành 

vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng. 

Thông qua diễn tập đã giúp Ban chỉ đạo 352 tỉnh đánh giá đúng thực tế tình 

hình, khả năng tham mưu, phối hợp, hiệp đồng tác chiến của các cơ quan, đơn vị 

trong đảm bảo tác chiến phòng chống khủng bố. Đồng thời rút ra bài học kinh 

nghiệm cả về lý luận và thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng 

bố, khẩn nguy hàng không trên địa bàn tỉnh, đảm bảo xử lý có hiệu quả khi có tình 

huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. 

 

* Bienphong.com.vn(29/12): Khảo sát tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân 

điểm khu vực phía Bắc tại tỉnh Điện Biên năm 2021 

Thực hiện Kế hoạch số 78/KHPH-MTTW-BĐBP ngày 12-12-2020 của Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP cùng các 

chỉ thị, kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên về việc tổ 

chức Ngày hội Biên phòng toàn dân, Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên và Ban thường 

trực Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên đã ban hành kế hoạch phối hợp chỉ đạo thực 

hiện Ngày hội Biên phòng toàn dân nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả. 

 Theo đó, Ngày hội Biên phòng toàn dân điểm khu vực phía Bắc năm 2021 

được tổ chức tại tỉnh Điện Biên, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 3-2021. Tại ngày 

hội, nhiều hoạt động phong phú, đa dạng được tổ chức, bao gồm cả phần lễ và 

phần hội như: các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thể dục thể thao, trò 

chơi dân gian; thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, bàn giao nhà Đại đoàn 

kết; tổ chức tọa đàm, trao đổi, phát huy sáng kiến của nhân dân tham gia xây dựng, 

quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; trao tặng Kỷ 

niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới”; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại 

đoàn kết dân tộc”... 

Sau khi khảo sát, đánh giá các điều kiện thuận lợi, khó khăn của từng địa 

điểm, đoàn công tác đã thống nhất lựa chọn vị trí Trường Trung học phổ thông 

Thanh Nưa (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) làm địa điểm tổ 

https://www.bienphong.com.vn/khao-sat-to-chuc-ngay-hoi-bien-phong-toan-dan-diem-khu-vuc-phia-bac-tai-tinh-dien-bien-nam-2021-post436206.html
https://www.bienphong.com.vn/khao-sat-to-chuc-ngay-hoi-bien-phong-toan-dan-diem-khu-vuc-phia-bac-tai-tinh-dien-bien-nam-2021-post436206.html
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chức ngày hội. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến về 

thời gian cụ thể tổ chức ngày hội, các nội dung diễn ra trong ngày hội... 

 

PHẦN II: TIN TỨC – THỜI SỰ 

TIÊU ĐIỂM 

* Vtv.vn(29/12): Thủ tướng: Không tổ chức đi chúc Tết cấp trên, nghiêm cấm 

biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo 

Trong phần kết luận Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Thủ 

tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh các công tác chuẩn bị Tết cho người dân, 

cũng như khẳng định việc cần lăn xả vào công việc ngay từ đầu năm mới. 

Về đón Năm mới và Tết Nguyên đán 2021, Thủ tướng đề nghị không được 

lơ là trong phòng chống COVID-19, quản lý thị trường ổn định, bảo đảm cung cầu 

hàng hóa cho Tết. 

"Đặc biệt không tổ chức đi chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, nghiêm 

cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức, không sử dụng xe công, 

tiền công vào hoạt động lễ hội, vui chơi", Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh. 

Thủ tướng yêu cầu tất cả các bộ, đặc biệt các địa phương rà soát tất cả các 

mặt để lo cho người dân đón Tết vui tươi, an toàn, nhất là người yếu thế, vùng khó 

khăn, vùng thiên tai. 

 

CHÍNH SÁCH – VĂN BẢN – NGHỊ ĐỊNH MỚI 

* Chinhphu.vn(29/12): Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2021 

T  ch c  hoạt   n   ư c     s n  c   c  s   h    ch     nh 

Nghị định 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ 

chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2021. 

Theo đó, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không tổ chức khoa dược vẫn phải tổ 

chức bộ phận dược lâm sàng để thực hiện các hoạt động dược lâm sàng phục vụ 

người bệnh ngoại trú có thẻ bảo hiểm y tế và người bệnh nội trú. 

Quy  ịnh  ới về tu i n hỉ hưu 

Nghị định 135/2020/NĐ-CP ban hành ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuổi nghỉ hưu có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của 

người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của 

Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau: Kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ 

hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 

tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ 

mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 

https://vtv.vn/chinh-tri/khai-mac-hoi-nghi-truc-tuyen-cua-chinh-phu-voi-dia-phuong-20201228090107513.htm
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=201486
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=201650
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2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 

tuổi vào năm 2035. 

Điều  i n  n to n về phòn  ch y v  ch   ch y 

Có hiệu lực từ ngày 10/01/2021, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ban hành 

ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy. 

Trong đó, Nghị định quy định rõ về điều kiện an toàn về phòng cháy và 

chữa cháy đối với: cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình, phương tiện giao thông cơ giới. 

Quy  ịnh  ới về c c trườn  h p tinh  iản  iên chế 

Có hiệu lực từ ngày 23/01/2021, Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 

10/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 

số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. 

Trong đó, Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi quy định về các trường hợp 

tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, 

công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn 

vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Kéo   i thời hạn thực hi n hạn   ất tính thuế sử  ụn   ất nôn  n hi p 

Nghị định 146/2020/NĐ-CP ban hành ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung 

Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của 

Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. 

Theo đó, về hạng đất tính thuế, Nghị định 146 nêu rõ: Kéo dài thời hạn thực 

hiện hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2025 (quy 

định cũ đến ngày 31/12/2020) trên cơ sở hạng đất đã được quy định và thực hiện 

trong giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2020. 

Trường hợp địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh 

hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định thì thực hiện theo quy 

định đó đến hết ngày 31/12/2025. 

Nghị định 146/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. 

Hướn   ẫn  ăn   ý thuế 

Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế 

có hiệu lực thi hành từ ngày 17/01/2021. 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=201688
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=201882
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=177560
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=194669
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202031
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=99556
http://baochinhphu.vn/Uploaded/phungthithuhuyen/2020_12_21/105.doc
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Theo Thông tư, hồ sơ đăng ký thuế gồm: Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu; hồ sơ 

thay đổi thông tin đăng ký thuế; thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc 

tiếp tục hoạt động trở lại sau khi tạm ngừng trước thời hạn; hồ sơ chấm dứt hiệu 

lực mã số thuế; hồ sơ khôi phục mã số thuế được tiếp nhận. 

Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế 

đóng dấu tiếp nhận, ghi ngày nhận hồ sơ vào hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan 

thuế. Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử, việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo 

quy định của Bộ Tài chính về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 

Quy  ịnh  ới tron  t  ch c thi tuyển  xét tuyển côn  ch c  viên ch c 

Thông tư 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi 

tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công 

chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức có hiệu lực thi hành từ 20/01/2021. 

M c thu phí     phí tron  côn  t c thú y 

Thông tư số 101/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y có hiệu lực thi hành từ ngày 

11/1/2021. 

Theo đó, lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật 

trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), 

chuyển cửa khẩu là 40.000 đồng/lần; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y 

là 50.000 đồng/lần. 

Phí phòng chống dịch bệnh cho động vật có mức từ 300.000 đồng đến 3,5 

triệu đồng/lần. Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật (gồm cả thủy sản) có 

mức từ 35.000 đồng đến 800.000 đồng/xe ô tô/xe chuyên dụng/lô hàng. Phí thẩm 

định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản có mức từ 

230.000 đồng đến 18 triệu đồng/lần. 

M c thu phí thẩ   ịnh cấp  iấy phép hoạt   n   i n  ực 

Thông tư 106/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành về mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/1/2021. 

Thông tư quy định rõ mức phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực 

do cơ quan Trung ương thực hiện. Cụ thể, phí cấp giấy phép Tư vấn chuyên ngành 

điện lực là 10.400.000 đồng. Phí thẩm định cấp giấy phép Hoạt động truyền tải 

điện là 24.900.000 đồng. Phí thẩm định cấp giấy phép Hoạt động bán buôn điện là 

19.200.000 đồng… 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=201896
http://baochinhphu.vn/Uploaded/phungthithuhuyen/2020_12_17/Thong%20tu%20106%20CST.doc.docx
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Đối với thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực do UBND cấp tỉnh thực 

hiện: Phí thẩm định cấp phép Tư vấn chuyên ngành điện lực là 800.000 đồng; phí 

thẩm định cấp phép Hoạt động phát điện là 2.100.000 đồng… 

Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực áp dụng mức thu 

bằng 50% mức thu quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 

này. 

Chỉ tiêu  n to n t i chính với t  ch c  inh  o nh ch n   ho n 

Thông tư 91/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài 

chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng 

chỉ tiêu an toàn tài chính, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021. 

Thông tư này hướng dẫn việc xác định các chỉ tiêu an toàn tài chính, chế độ 

báo cáo về tỷ lệ an toàn tài chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán, các biện 

pháp xử lý và trách nhiệm của các bên liên quan đối với tổ chức kinh doanh chứng 

khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính. Thông tư không áp dụng cho việc 

xác định nghĩa vụ thuế của tổ chức kinh doanh chứng khoán đối với ngân sách nhà 

nước. 

Quy  ịnh  ới về côn   ố thôn  tin trên thị trườn  ch n   ho n 

Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin 

trên thị trường chứng khoán, thay thế Thông tư số 155/2015/TT-BTC kể từ ngày 

1/1/2021. 

So với Thông tư 155/2015/TT-BTC, Thông tư 96 mở rộng đối tượng công 

bố thông tin. Theo đó, Thông tư 96 quy định khá toàn diện các đối tượng có nghĩa 

vụ công bố thông tin như: Công ty đại chúng; tổ chức phát hành trái phiếu doanh 

nghiệp ra công chúng; tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra 

công chúng; tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp; công ty chứng khoán, công 

ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại 

Việt Nam và chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng 

đại diện công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam; 

quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng… 

Hướn   ẫn  i   s t  i o  ịch ch n   ho n 

Thông tư 95/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giám sát giao dịch 

chứng khoán trên thị trường chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. 

Thông tư quy định rõ về nội dung giám sát giao dịch chứng khoán của Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó, trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước là: Giám sát các hoạt động giao dịch chứng khoán trên thị 

trường chứng khoán nhằm phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các hành vi sử dụng thông 

tin nội bộ trong mua bán chứng khoán, thao túng thị trường chứng khoán và các 

hành vi vi phạm quy định pháp luật về giao dịch chứng khoán. 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=201797
http://baochinhphu.vn/Uploaded/phungthithuhuyen/2020_12_11/Thong%20tu%20so%2096%20cua%20Bo%20truong%20Bo%20Tai%20chinh%20huong%20dan%20CBTT%20tren%20thi%20truong%20chung%20khoan_ngay%2016-11-2020_Final.doc
http://baochinhphu.vn/Uploaded/phungthithuhuyen/2020_12_09/TT%20GSGD%2017.11.2020%20Final.doc
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TIN QUỐC HỘI 

* Quochoi.vn(30/12): UKVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày mai 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định với những nền tảng 

cam kết và tiến bộ cao kế thừa từ Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA sẽ là 

động lực mới thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư song phương và tạo sức bật 

kinh tế hỗ trợ người dân và doanh nghiệp hai bên vượt qua giai đoạn khó khăn, 

thách thức của dịch bệnh, cũng như phát huy quan hệ thương mại tốt đẹp trong thời 

gian qua, cùng hướng tới mục tiêu phát triển và thịnh vượng cho Vương quốc Anh 

và Việt Nam. 

Anh là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại khu vực châu Âu (sau 

Đức và Hà Lan). Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2019, tổng kim ngạch 

xuất nhập khẩu hai nước đạt 6,6 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 5,8 tỷ USD và 

nhập khẩu đạt 857 triệu USD. Trong giai đoạn từ 2011-2019, tốc độ tăng trưởng 

kim ngạch xuất nhập khẩu song phương Việt - Anh tăng trung bình 12,1%/năm, 

cao hơn mức trung bình chung của Việt Nam 10%/năm. Tăng trưởng tổng kim 

ngạch xuất nhập khẩu với thị trường này cũng đạt mức cao (trên 10%). 

Bên cạnh đó, cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam so với Anh 

mang tính chất bổ sung thay vì cạnh tranh. Cụ thể, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu 

mặt hàng dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm từ gỗ, thủy sản… và nhập khẩu từ 

Vương quốc Anh các mặt hàng như dược phẩm, máy móc thiết bị. Tuy nhiên, tất 

cả các sản phẩm xuất khẩu Việt Nam chỉ chiếm được không quá 1% thị phần trong 

tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa mỗi năm gần 700 tỉ USD (2019) của Anh. 

Điều này cho thấy, trao đổi thương mại giữa hai quốc gia trong thời gian tới còn 

nhiều dư địa phát triển. 

 

* Quochoi.vn(30/12): Thẩm tra chuyển đổi phương thức đầu tư 2 dự án thành 

phần Bắc – Nam phía Đông không chọn được nhà đầu tư 

Đối với 3 dự án thành phần theo phương thức đầu tư công (đoạn Cao Bồ - 

Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn và cầu Mỹ Thuận 2) đang triển khai thi công 16/17 gói 

thầu xây lắp, còn lại một gói thầu (trụ tháp, dầm dây văng) cầu Mỹ Thuận 2 đang 

đấu thầu. Hiện đã giải ngân đạt trên 93%. Đối với 3 dự án thành phần đoạn Mai 

Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây (chuyển đổi 

phương thức đầu tư theo Nghị quyết số 117/2020/QH14) đã hoàn thành lựa chọn 

nhà thầu 13/13 gói thầu, trong đó triển khai thi công 11/13 gói thầu. 2 gói thầu còn 

lại sẽ triển khi thi công đầu tháng 1/2021, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai 

thác vào cuối năm 2022. 

Đối với 5 dự án thành phần theo phương thức PPP, hiện chỉ có 3 dự án thành 

phần lựa chọn được nhà thầu (đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm 

và Cam Lâm - Vĩnh Hảo). 2 dự án còn lại không lựa chọn được nhà đầu tư (đoạn 
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Quốc lộ 45 - Nghi Sơn có một nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu nhưng không đáp ứng 

yêu cầu kỹ thuật; đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu không có nhà đầu tư nộp hồ sơ). Bộ 

GTVT đề xuất chuyển đổi từ đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP sử dụng 

một phần vốn ngân sách nhà nước sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách 

nhà nước đối với 2 dự án thành phần này. Cơ sở pháp lý của việc chuyển đổi 

phương thức đầu tư thực hiện theo khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 52/2017/QH14. 

Theo đó, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định 

trong trường hợp việc đấu thầu các dự án thành phần không lựa chọn được nhà đầu 

tư. 

Bộ GTVT kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ tổ chức 

triển khai thực hiện các dự án thành phần chuyển đổi sử dụng toàn bộ vốn ngân 

sách nhà nước, đáp ứng tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong năm 

2023; xây dựng phương án phù hợp để thu hồi vốn hoàn trả vào ngân sách Trung 

ương. 

 

* Quochoi.vn(30/12): Viện nghiên cứu Lập pháp: Tổng kết công tác 2020 và 

triển khai nhiệm vụ năm 2021 

Trên cơ sở dự kiến chương trình hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội trong năm 2021, căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ được giao, Ts. Lê 

Hải Đường đã trình bày dự kiến chương trình công tác năm 2021. Trong đó, đề ra 

nhiều nội dung, mục tiêu cụ thể và định hướng trên tất cả các mặt công tác từ 

nghiên cứu khoa học; biên tập, xuất bản sách và tạp chí; quản lý khoa học… đến 

công tác tổng hợp, tổ chức, tài chính. Đồng thời, đưa ra những đề xuất, kiến nghị 

cụ thể nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Viện Nghiên cứu 

lập pháp. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch 

Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận và đánh giá cao kết quả các mặt công tác của 

Viện Nghiên cứu lập pháp năm trong năm 2020. Trong đó, công tác quản lý khoa 

học có những đổi mới, cải tiến quan trọng, khắc phục được hạn chế và có những 

chuyển biến tích cực; công tác nghiên cứu, cung cấp thông tin khoa học lập pháp 

góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thảo luận, xem xét, biểu quyết thông qua 

các dự án luật tại kỳ họp; … Đặc biệt, Viện đã triển khai hoàn thành tốt các nhiệm 

vụ chính trị quan trọng, kết quả này được Đảng đoàn Quốc hội đánh giá cao và 

được Bộ Chính trị ghi nhận. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu lưu ý, năm 2021 là năm bản lề cho 5 

năm tiếp theo, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng diễn ra vào tháng 1/2021, 

Quốc hội bước sang nhiệm kỳ mới – Khóa XV (2021-2026) – đặt ra những yêu 

cầu, nhiệm vụ mới cho Viện Nghiên cứu lập pháp. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông 

Chu Lưu nhấn mạnh, Viện cần xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 trên cơ sở 

tư duy chiến lược cho cả nhiệm kỳ; Cần lấy Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, 
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đại biểu Quốc hội làm trung tâm, là đối tượng phục vụ; Tận dụng các lợi thế của hệ 

thống cơ sở hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu sẵn có và thu hút các nguồn lực từ bên 

ngoài phục vụ cho hoạt động của Viện;…. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông 

Chu Lưu cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Viện 

Nghiên cứu lập pháp, tạo điều kiện cho Viện Nghiên cứu lập pháp thực hiện tốt 

chức năng, nhiệm vụ của mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

 

KINH TẾ - ĐẦU TƯ – HỘI NHẬP 

* Vtv.vn(30/12): Kinh tế Việt Nam hồi phục mạnh nhất Đông Nam Á trong năm 

2021 

Nikkei cho biết thêm, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong số 6 nền kinh tế 

lớn nhất Đông Nam Á đạt tăng trưởng dương trong năm nay. 

Nikkei tổng hợp các dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế về tổng sản phẩm quốc 

nội thực tế, đặt số liệu năm 2019 làm đường cơ sở là 100 điểm. 

Việt Nam, Indonesia và Malaysia đều đạt trên 100 điểm cho năm 2021, có 

nghĩa là các nền kinh tế này sẽ mở rộng trong năm tới so với mức độ trước khi 

bùng phát dịch bệnh vào năm 2019. 

Việt Nam được dự báo dẫn đầu với chỉ số tăng trưởng có thể đạt 108,4. Bên 

cạnh đó, S&P Global cũng dự báo, kinh tế Việt Nam tăng 10,9% trong năm sau, 

mạnh hơn bất kỳ nền kinh tế nào khác tại châu Á - Thái Bình Dương. 

* Baotintuc.vn(30/12): Ưu tiên phát triển các cảng biển, cụm cảng biển trọng 

điểm 

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Nhật, do nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 

đặc biệt là nhu cầu phát triển doanh nghiệp, càng ngày càng đòi hỏi việc phát triển 

kết cấu hạ tầng hàng hải. Bên cạnh đó, nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa ngày một 

tăng cao. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu vận tải đa quốc gia... dẫn tới yêu cầu về 

quy mô của hệ thống cảng biển ngày phải một mở rộng hơn, quy hoạch tốt hơn... 

để có thể đón được những chiếc tàu tầm cỡ quốc tế vào Việt Nam. 

Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho rằng trước đây, Việt Nam không quy 

hoạch được diện tích đất sau cảng biển. Điều này dẫn tới việc sau khi làm cảng thì 

không có hệ thống logistics, không có nơi để chứa và đóng hàng. 

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng không có cảng biển nào đảm bảo quy mô tầm 

quốc tế. Các cảng biển còn nhỏ trong khi lại thực hiện nhiều chức năng, dẫn tới 

việc manh mún, không thể đầu tư được cơ sở hạ tầng. 

 

* Vtv.vn(30/12): Việt Nam rộng cửa đón xe nhập, hàng loạt chính sách được 

“cởi bỏ” 

https://vtv.vn/kinh-te-viet-nam.html
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Bộ Giao thông và Vận tải vừa ban hành Thông tư số 33/2020 về sửa đổi Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và xe 

nhập khẩu mới. 

Theo đó, các xe sẽ được miễn kiểm tra, thử nghiệm khí thải và tiếp tục được 

thực hiện các thủ tục kiểm tra, chứng nhận đối với các trường hợp: Xe đã được cấp 

phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (xe sản xuất, lắp ráp trong nước) hoặc các xe 

đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới 

nhập khẩu (xe nhập khẩu) trước thời điểm áp dụng quy chuẩn này. 

Đối với các kiểu loại xe hoặc động cơ đã được thử nghiệm về khí thải và cấp 

báo cáo thử nghiệm phù hợp theo QCVN 86/2015/BGTVT được tiếp tục sử dụng 

báo cáo thử nghiệm đã cấp độ thực hiện kiểm tra, chứng nhận theo quy định tại các 

văn bản quy phạm pháp luật tương ứng. 

Thứ hai là xe nhập từ các nước lớn như EU (Đức, Pháp, Thụy Điển) hay 

Nhật, Australia, Mexico vào Việt Nam sẽ được giảm thuế suất thuế nhập khẩu theo 

cam kết từ các Hiệp định thương mại tự do. Mức giảm thuế năm 2021 sẽ dao động 

từ 6,8 - 7,4%/năm tùy theo thị trường nhập khẩu và chủng loại xe.  

Theo đó, thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với xe hơi có thể sẽ không đánh vào giá 

trị linh kiện tạo ra trong nước hoặc nội khối ASEAN, điều này sẽ giúp giảm chi 

phí, từ đó giảm giá xe trong nước, tăng khả năng cạnh tranh với xe nhập. 

 

PHÂN TÍCH -BÌNH LUẬN 

* Daibieunhandan.vn(30/12): Nghệ An Gỡ vướng trong thực hiện chính sách hỗ 

trợ đầu tư  

Từ năm 2016, để thu hút các dự án đầu tư tại Nghệ An, Hội đồng Nhân dân 

tỉnh đã có Nghị quyết 26/2016 về hỗ trợ đầu tư. Sau hơn 4 năm thực hiện, chính 

sách này đã tạo chuyển biến khi mang lại một số kết quả nhất định, qua đó hiện 

thực hóa các cam kết của tỉnh sau hội nghị xúc tiến đầu tư. Tuy nhiên, thực tế triển 

khai đã bộc lộ không ít bất cập khiến áp dụng chính sách này vô cùng khó khăn và 

vướng mắc. 

Tạo chuyển  iến về thu hút  ầu tư 

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Nghị quyết số 26/2016 là các dự 

án đầu tư vào địa bàn, dù trong hay ngoài khu kinh tế đều được hưởng các hỗ trợ 

ưu đãi về thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư; tuyên truyền quảng bá sản phẩm, 

hỗ trợ đào tạo lao động, san lấp mặt bằng; hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 

ngoài hàng rào dự án… Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ: 

Nhờ các ưu đãi của chính sách trên mà không chỉ các dự án đầu tư trong các Khu 

công nghiệp, Khu kinh tế Đông Nam mà các dự án ngoài khu kinh tế và địa bàn 

đặc biệt khó khăn có thêm động lực để kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư vào địa 

bàn. 

https://vtv.vn/xe-nhap.html
https://vtv.vn/xe-nhap.html
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Tận dụng chính sách này, một số huyện, thành, thị như Vinh, Hoàng Mai, 

Diễn Châu, Nghi Lộc và một số địa phương vùng xa như Thái Hòa, Nghĩa Đàn… 

lâu nay chỉ trông chờ vào hỗ trợ đầu tư của ngân sách thì nay đã có thêm nguồn lực 

để thi công các hạng mục ngoài hàng rào, san lấp mặt bằng, đào tạo công nhân, chi 

phí hỗ trợ quảng bá sản phẩm, hình ảnh... Khi xây dựng chính sách trên, tỉnh dự trù 

mỗi năm khoảng 100 - 200 tỷ đồng chi hỗ trợ đầu tư và 5 năm khoảng 1.000 tỷ 

đồng. Sau gần 4 năm, một số địa phương và đơn vị, nhờ chủ động tiếp cận chính 

sách nên đã được hỗ trợ, qua đó có thêm kinh phí giải phóng mặt bằng, san lấp và 

đầu tư các hạng mục ngoài hàng rào các cụm công nghiệp nhỏ. Từ đó, góp 

phần giảm bớt áp lực cho đầu tư công và bảo đảm tiến độ triển khai các dự án 

trong khu và cụm công nghiệp như cam kết. 

Báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư cũng cho biết: sau 4 năm triển khai Nghị 

quyết 26, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho 33 dự án, công trình của 24 doanh nghiệp, 

chủ đầu tư với tổng kinh phí là 122,032 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ bồi thường giải 

phóng mặt bằng, tái định cư là 596 triệu đồng/1 dự án của 1 doanh nghiệp; hỗ trợ 

san lấp mặt bằng 7,75 tỷ đồng cho 4 dự án của 4 doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng kết 

cấu hạ tầng ngoài hàng rào dự án 110,439 tỷ đồng cho 26 công trình, dự án do các 

công ty, Tổng đội thanh niên xung phong và UBND các huyện, xã làm chủ đầu tư; 

hỗ trợ đầu tư khác 3,247 tỷ đồng cho 2 dự án của 2 doanh nghiệp.  

Kết quả còn  hiê  tốn 

Mặc dù đạt được trên, nhưng so với nhu cầu và thực tế các dự án đầu tư vào 

địa bàn tỉnh thời gian qua, không khó để nhận ra các dụ án được hỗ trợ là quá 

khiêm tốn. Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Lê Tiến Trị cho rằng, do 

vướng những quy định cứng tại Luật Đầu tư công, Nghị định số 46/2014 của 

Chính phủ về thuê đất trên nên Nghị quyết 26/2016 không thể quy định rộng hơn. 

Điều này khiến cho nhiều dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh chưa thể tiếp cận được các 

chính sách hỗ trợ. Thực tế, trong thời gian này, chỉ có dự án Tôn Hoa Sen tại thị xã 

Hoàng Mai đủ điều kiện để hỗ trợ, còn lại, trên 81% dự án đầu tư có quy mô nhỏ 

và vừa, dưới 100 tỷ đồng nên rất khó được hỗ trợ. 

Thực tế, UBND tỉnh đặt mục tiêu dành mỗi năm khoảng trên dưới 200 tỷ 

cho hỗ trợ đầu tư nhưng thực tế kinh phí hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết 26/2016 

hàng năm khá khiêm tốn, chỉ từ 25 - 32 tỷ đồng mỗi năm và chủ yếu hỗ trợ đầu tư 

xây dựng kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào. Trong đó, chủ yếu tập trung vào nội dung 

hỗ trợ đầu tư các đường giao thông vào vùng nguyên liệu của các Công ty TNHH 

MTV và Tổng đội Thanh niên xung phong; hỗ trợ xây dựng hạ tầng các Cụm Công 

nghiệp… chưa chi được cho hoạt động đào tạo nghề và quảng bá sản phẩm, hình 

ảnh của doanh nghiệp. 

 

* Daibieunhandan.vn(30/12): Cần vai trò kiến tạo của Nhà nước 
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Đẩy nhanh việc cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực theo 

hướng ứng dụng mạnh mẽ hơn khoa học công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, 

xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, phát triển các mô hình kinh tế 

mới, kinh tế chia sẻ, kinh tế số... là những giải pháp trọng tâm được các thành viên 

Chính phủ đặt ra tại Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương vừa qua. 

Đây cũng là xu hướng tất yếu để thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất 

nước trong giai đoạn tới và đã được xác định trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội 

XIII của Đảng.    

Nhìn tổng thể, thời gian qua, nước ta đã đạt được những tiến bộ nhất định 

trong việc phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đóng góp hiệu quả 

vào tiến trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Ở cấp độ vĩ mô, những chủ trương, 

định hướng lớn về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là 

tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã được xác định rất rõ. Gần 

đây nhất, Bộ Chính trị đã ban hành riêng một Nghị quyết (Nghị quyết 

số 52/NQTW ngày 27.9.2019) xác định rõ các chủ trương, chính sách để chủ động 

tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó có phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo. Chính phủ ngay sau đó cũng đã ban hành nghị quyết 

và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị. Nhờ đó, chỉ 

số đổi mới sáng tạo toàn cầu liên tục tăng cao. Năm 2019, nước ta đứng thứ 42/129 

quốc gia/nền kinh tế, tăng 3 bậc so với năm 2018 và vươn lên đứng thứ nhất trong 

nhóm 26 nước thu nhập trung bình thấp được xếp hạng. Tại kỳ họp cuối năm nay, 

lần đầu tiên, trong nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của Quốc hội 

đã bổ sung một số chỉ tiêu phản ánh sự đóng góp của khoa học, công nghệ đối với 

tăng trưởng kinh tế nhằm thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn của các lĩnh vực 

này. 

Dù vậy, những thách thức đặt ra cũng vô cùng lớn. Là người trực tiếp phụ 

trách lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tại thành phố phát triển năng 

động nhất cả nước, đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP 

Hồ Chí Minh Nguyễn Việt Dũng cho biết, nhiều vấn đề cốt lõi chưa được quan 

tâm đúng mức, thậm chí có những việc “dù đã nói rất nhiều nhưng cho tới nay vẫn 

không hề thay đổi” đang trở thành lực cản đối với phát triển khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo. 

 

TƯ DUY MỚI – CÁCH LÀM HAY 

* Daibieunhandan.vn(30/12): Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Quảng 

Ninh 

Thời gian qua, việc triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

theo Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ được tỉnh Quảng Ninh đặc biệt 

chú trọng thực hiện, với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các sở, ngành, địa 

phương và các tổ chức chính trị xã hội. Các lớp đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn trên địa bàn tỉnh đã bám sát nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và chuyển 
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dịch cơ cấu kinh tế của địa phương... Điều này đã góp phần giải quyết việc làm và 

bảo đảm thu nhập ổn định cho nhiều lao động nông thôn sau đào tạo. 

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và 

điều kiện phát triển kinh tế trên địa bàn luôn được các huyện, thị, thành phố trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh quan tâm. Tiêu biểu ở huyện Hải Hà, để người dân sau 

khi được đào tạo dễ dàng tìm kiếm việc làm, xây dựng mô hình phát triển kinh tế 

gia đình, ngay từ đầu năm, các phòng, ban, các xã, thị trấn đã chủ động nắm bắt 

nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch 

vụ trên địa bàn. Đồng thời, huyện cũng tiến hành khảo sát nhu cầu học nghề của 

lao động nông thôn, qua đó để định hướng học nghề phù hợp. Trong năm 2019, 

huyện đã tổ chức 10 lớp đào tạo nghề cho 272 lao động. Đa phần các học viên sau 

khi tốt nghiệp khóa học đã vào làm ở các doanh nghiệp, mở trang trại chăn nuôi, 

quán ăn, dịch vụ vận tải... 

Với các địa phương khác, hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề cũng 

được triển khai đồng bộ và hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của người lao 

động về học nghề. Các địa phương thực hiện nghiêm túc việc rà soát nhu cầu tuyển 

dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện và tỉnh; rà soát các ngành 

nghề của địa phương đang có xu hướng phát triển để có kế hoạch tư vấn, mở các 

lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp. Nhờ vậy, các lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp 

cho thanh niên nông thôn thời gian qua cơ bản đáp ứng yêu cầu lao động của các 

doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ và chuyển nghề. Các 

lớp chủ yếu dạy thực hành để rèn kỹ năng nghề cho người lao động, phối hợp tổ 

chức đào tạo tại doanh nghiệp và cung ứng lao động sau đào tạo cho doanh nghiệp. 

Về phía ngành nông nghiệp, chủ động thực hiện công tác dự báo thị trường, 

xúc tiến thương mại nông nghiệp; cung cấp các thông tin về định hướng. Đồng 

thời, ngành cũng phổ biến mạnh mẽ quy hoạch sản xuất nông nghiệp định hướng 

đào tạo nghề của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng vào đào tạo có 

trọng tâm, trọng điểm. Cụ thể, đào tạo nghề gắn với tái cơ cấu ngành; với công 

nghệ cao; với quy hoạch sản xuất và xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó, các 

xã tham khảo, đồng thời khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, tham 

gia tư vấn, định hướng nghề để người lao động có việc làm sau đào tạo. Các địa 

phương xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên cơ sở lựa 

chọn đề xuất của các xã gắn với tình hình chung của địa phương. 

 

QUẢN LÝ 

* Vnexpress.net(30/12): Phương án nhân sự Tổng bí thư, Chủ tịch nước là tuyệt 

mật 

Các văn bản của Trung ương Đảng về quá trình chuẩn bị, đề án, phương án 

nhân sự lãnh đạo chủ chốt chưa công khai là thông tin "tuyệt mật". 
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Lãnh đạo chủ chốt bao gồm Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ 

tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư. 

Nội dung trên được nêu trong quyết định về việc ban hành danh mục bí mật 

nhà nước của Đảng, do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành, theo đề nghị 

của Văn phòng Trung ương Đảng. 

Bên cạnh đó, các văn bản của Trung ương Đảng và báo cáo, tờ trình, công 

văn của cơ quan, tổ chức đảng trình xin ý kiến Trung ương Đảng về kinh phí đặc 

biệt dành cho quốc phòng, an ninh; chủ trương thu, đổi tiền, phát hành tiền chưa 

công khai cũng là thông tin tuyệt mật. 

 

* Daibieunhandan.vn(30/12): Ngành ngân hàng nỗ lực chuyển đổi thẻ từ sang 

thẻ chip  

Chuyển đổi thẻ thanh toán nội địa từ thẻ từ sang thẻ chip là một trong những 

giải pháp trọng tâm của ngành ngân hàng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết 

định 2545/QĐ-TTg). 

Xu hướn  chuyển   i thẻ từ s n  thẻ chip 

Thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng thể hiện rõ tính ưu việt và dần 

trở nên phổ biến tại Việt Nam. Sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ với 

các thành tựu điển hình của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 như Internet kết nối 

vạn vật (IoTs), trí tuệ nhận tạo (AI), Chatbot, công nghệ chuỗi khối 

(Blockchain)… và sự phổ biến của thiết bị di động thông minh đang là cơ sở nền 

tảng cho việc phát triển những phương thức thanh toán phi tiền mặt mới, hiện đại.  

Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam ngày càng đa 

dạng hơn, từ thanh toán bằng thẻ ngân hàng đến các hình thức thanh toán trực 

tuyến qua các kênh điện tử như Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, 

ví điện tử… 

Đối với lĩnh vực thanh toán thẻ, việc chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip đang 

diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Thẻ từ là thẻ có dải băng từ phía sau thẻ, dữ liệu 

trên thẻ từ được lưu trữ cố định trên dải từ (mặt sau thẻ). Vì vậy dễ dẫn đến rủi ro 

đánh cắp thông tin thẻ và gian lận giao dịch. Thẻ chip còn được gọi là "thẻ thông 

minh". Thẻ có gắn một vi mạch trên bề mặt thẻ, dữ liệu giao dịch được lưu tại con 

chip (mặt trước thẻ) và cryptogram thay đổi theo mỗi giao dịch. Đây là điểm khác 

biệt cơ bản giữa thẻ chip và thẻ băng từ, bảo đảm an toàn bảo mật cho thẻ chip.   

Việc chuyển đổi thẻ từ thẻ từ sang thẻ chip là xu hướng chung của nhiều thị 

trường trên thế giới, với mục tiêu tăng cường an toàn bảo mật cho khách hàng. Áp 

dụng tiêu chuẩn công nghệ thẻ chip sẽ hạn chế tình trạng đánh cắp thông tin thẻ 

cũng như các nguy cơ mất an toàn khác.  
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* Vtv.vn(30/12): TP Hồ Chí Minh xác định chủ đề năm 2021, tập trung vào 

thành lập TP Thủ Đức 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho 

biết: Nội dung chương trình hội nghị là những vấn đề rất quan trọng đối với việc 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần XI, 

từng đồng chí tham dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ 

sáng tạo, tập trung nghiên cứu, thảo luận để hoàn thiện các báo cáo, chương trình, 

dự thảo Nghị quyết, kết luận của Thành ủy và xem xét, quyết định vào cuối kỳ 

họp. 

Đề cập đến một số nội dung của hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn 

mạnh: Năm 2020 là năm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp, 

tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo quyết 

liệt các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố 

lần thứ X đề ra và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kép phòng, chống dịch COVID-19, 

Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền, công tác dân vận năm 2020. Triển khai nhiệm vụ năm 2021, thành 

phố xác định chủ đề là "Xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu 

tư", trong đó tập trung vào thành lập thành phố Thủ Đức. 

Về nội dung cho ý kiến về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố 

đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, đồng chí Nguyễn Văn Nên nêu rõ: Nhiệm 

vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 

trên quan điểm và mục tiêu phát huy vai trò đặc biệt của thành phố trong mối quan 

hệ với vùng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 

với cả nước và quốc tế; đẩy mạnh liên kết vùng hợp tác quốc tế, đặc biệt thông qua 

chiến lược hợp tác giữa các bên trên các lĩnh vực ưu tiên của thành phố, phát triển 

đồng bộ, hài hòa giữa xây dựng mới và cải tạo chỉnh trang đô thị, giữa phát triển 

không gian đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội bảo vệ môi trường… 

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, dự báo dân số và kịch bản phát triển kinh tế - 

xã hội thành phố là cơ sở để hoàn tất nội dung điều chỉnh quy hoạch chung của 

thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. 

 

* Nld.com.vn(30/12): TP HCM công bố kết quả xét nghiệm Covid-19 trên thực 

phẩm đông lạnh nhập khẩu 

Đợt triển khai giám sát Covid-19 trên được Ban Quản lý An toàn thực phẩm 

TP HCM thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm và UBND 

TP HCM, nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với mối 

nguy mới là thực phẩm nhập khẩu, đặc biệt nguồn từ các nước đang có dịch bệnh 

Covid-19. 

https://nld.com.vn/covid-19.html
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Theo đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM đã thành lập 8 đoàn, tiến 

hành lấy 100 mẫu trên bề mặt bao bì sản phẩm tại kho bảo quản của 84 doanh 

nghiệp kinh doanh thực phẩm nhập khẩu trên địa bàn 24 quận, huyện. 

Quy trình lấy mẫu theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 14/2011/TT-

BYT và Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8129:2019 về phương pháp lấy mẫu bề mặt 

để xét nghiệm vi sinh vật. 

Trước đó, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cũng lấy 

gần 200 mẫu thực phẩm và bao bì đóng gói thực phẩm đông lạnh tại các cửa khẩu 

để xét nghiệm virus SARS-CoV2 với kết quả toàn bộ mẫu đều âm tính. 

 

* Chinhphu.vn(30/12): TRỰC TIẾP: Công bố dịch vụ công thứ 2.700 trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

Hội nghị sẽ đánh dấu sự kiện dịch vụ công thứ 2.697, 2.698; 2.699 và 2.700 

được tích hợp trên Cổng DVCQG. 

Trong đó, dịch vụ công thứ 2.697 là dịch vụ: "Thanh toán nghĩa vụ tài chính 

trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân".Dịch vụ 

cho phép người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính (thuế, lệ phí trước bạ) trực tuyến 

trong thực hiện TTHC về đất đai của mình hoặc người thân, giúp cắt giảm thời 

gian, chi phí đi lại các cơ quan. 

Dịch vụ công thứ 2.698 là dịch vụ: "Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng". Quy 

trình từ nộp hồ sơ đến tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết hoàn toàn thực hiện 

trên môi trường mạng và giúp tiết kiệm 281 tỷ đồng/năm. 

Dịch vụ công thứ 2.699 là dịch vụ: "Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ", 

cho phép người dân chỉ cần ngồi tại nhà đăng nhập Cổng DVCQG, gửi hồ sơ kèm 

theo trực tuyến và đăng ký nhận kết quả (giấy phép xây dựng) tại nhà theo địa chỉ 

do mình yêu cầu, mà không phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước như trước đây. 

Với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng DVQG, 

người dân sẽ tiết kiệm được ít nhất 3 ngày công, với 4 lần đi lại và thời gian, chi 

phí chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục. Ước tính, nếu có khoảng 50% người dân 

lựa chọn thực hiện trực 

 

* Vtv.vn(29/12): Thủ tướng đồng ý ban hành chuẩn nghèo mới 

Theo đó, Thủ tướng đồng ý chủ trương việc ban hành Nghị định quy định 

chuẩn nghèo đa chiều quốc gia cho 5 năm tới. Từ năm 1993 đến nay, Việt Nam đã 

7 lần ban hành chuẩn nghèo quốc gia. Với chuẩn nghèo mới, đây sẽ là căn cứ để 

xác định chính xác hơn hơn hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều trong toàn quốc. 

Đồng thời, làm cơ sở thực tiễn để xác định mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo trong 
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Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIII cũng như Nghị quyết của Quốc hội và 

Chính phủ trong 5 năm tới. 

Về công tác xây dựng pháp luật năm 2021, Thủ tướng yêu cầu thực hiện 

nghiêm Chỉ thị số 43 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ 

thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật vừa được ban hành đầu 

tháng 12 sau Hội nghị toàn quốc về công tác này. 

 

* Vtv.vn(30/12): Lo ngại khi giá bất động sản Hà Nội liên tục tăng 

Theo các văn phòng môi giới, các dự án Thiên Đường Bảo Sơn, Khu đô thị 

Geleximco, Nam An Khánh... thuộc địa phận huyện Hoài Đức đều đã tăng giá. 

Nguyên nhân được lý giải là do khu vực này được hưởng lợi từ 1 đại dự án do 

Vingroup đang triển khai. Mặc khác, do quỹ đất hạn chế, nhà đầu tư tràn ra ngoại 

thành săn đất. 

Các chuyên gia cho rằng, với tốc độ đô thị hoá hiện nay, giá đấy tăng 

khoảng 5-10% có thể chấp nhận được, nhưng nếu đột ngột tăng 40-50% chỉ trong 

vòng 1 năm, thậm chí vài tháng là điều đáng lo ngại. 

Theo Savills Việt Nam, dưới tác động của dịch bệnh Covid-19, thị trường 

bất động sản cuối năm 2020 tiếp tục ghi nhận dòng tiền hướng tới đất nền có giấy 

tờ hợp pháp và địa điểm thuận tiện. Khi đất nền tại Hà Nội, đặc biệt tại các khu 

vực ngoại thành có nhiều mức giá khác nhau, nhà đầu tư cần có căn cứ xác định 

giá phù hợp và tránh các trường hợp "nhảy giá". 

 

* Vtv.vn(30/12) Rác thải lại chất đống trên nhiều tuyến phố Hà Nội vì công 

nhân đình công 

Nguyên nhân rác ùn ứ do nhiều công nhân của Công ty công nghệ cao Minh 

Quân (nay đã đổi tên là Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội) đình công. Một số 

công nhân của doanh nghiệp này cho biết, công ty đã nợ lương 3 tháng nay khiến 

họ buộc phải phản đối bằng cách tạm dừng công việc. Một lý do khác nữa là nhiều 

xe cuốn ép của đơn vị này cũng đang bị hỏng. 

Được biết, hết ngày mai, 31/12, gói thầu thu gom của Công ty CP Tập đoàn 

Nam Hà Nội sẽ kết thúc. 

Đây không phải là lần đầu tiên diễn ra tình trạng rác thải ùn ứ trên các tuyến 

phố do công ty này phụ trách thu gom. Điều này khiến dư luận hoài nghi về năng 

lực thực sự của doanh nghiệp này có đáp ứng yêu cầu thu gom rác hay không, tại 

sao vẫn trúng thầu, gây bức xúc trong dư luận lâu nay. 

Đại diện UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, doanh nghiệp hứa sẽ thu gom 

rác trong ngày 30 và 31/12. 

https://vtv.vn/no-luong.html
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* Vnexxpress.net(30/12): Ứng dụng công nghệ để 'mỗi người dân một bác sĩ' 

Theo Phó Thủ tướng, ngành y tế nói chung và chuyển đổi số y tế nói riêng 

cần hai điều: thứ nhất là hành lang pháp lý, cơ chế tài chính phải cập nhật, thay đổi 

để giải quyết các vướng mắc và thứ hai là phải có lòng tin có thể làm được. Trong 

khi đó, ứng dụng CNTT và thực hiện thành công đề án khám chữa bệnh từ xa có 

thể giúp đạt được mục tiêu mỗi người dân có một bác sĩ, cũng như người dân có 

thể lựa chọn bác sĩ, cơ sở y tế, thời gian khám chữa bệnh... theo nhu cầu. 

Cùng quan điểm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông 

Nguyễn Mạnh Hùng, đánh giá quá tải bệnh viện tuyến trên là vấn đề kéo dài của 

ngành y tế. Tuyến trên quá tải, bệnh nhân đi xa tốn kém, trong khi đầu tư của nhà 

nước cho tuyến dưới chưa hiệu quả. Do đó, cần có giải pháp kết nối hàng trăm 

nghìn bác sĩ với các hộ gia đình để tư vấn khám bệnh từ xa, tiến tới mô hình bác sĩ 

gia đình kiểu mới. 

Trong Covid-19, Bộ cũng đẩy mạnh ứng dụng CNTT để phòng chống dịch 

bệnh với các giải pháp như Bluezone, nCovi. Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên 

ứng dụng tờ khai y tế. 

Một điểm sáng nữa là đề án khám chữa bệnh từ xa. Chỉ sau hai tháng triển 

khai, đến cuối tháng 9, Bộ đã khánh thành hệ thống 1.000 điểm khám chữa bệnh từ 

xa, kết nối với gần 30 bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến cuối. Đến nay, số điểm 

khám từ xa tăng lên hơn 1.500, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế tuyến trên 

ngay tại địa phương. 

 

* Vietnamnet.vn(31/12): Nửa triệu m2 đất bãi xe "đắp chiếu", quận đông dân 

nhất Hà Nội gửi bãi chui 

Được thành lập cách đây 17 năm, quận Hoàng Mai có tốc độ gia tăng dân số 

cao nhất thành phố. Là quận mới, nên Hoàng Mai đã được các cơ quan chuyên 

môn quy hoạch hàng chục ô đất để phục vụ việc gửi xe cho người dân. 

Sau gần hai thập kỷ hình thành và phát triển, nhiều khu nhà cao tầng, chung 

cư mọc lên “hút” về đây hàng chục vạn dân. Điều kiện dân số tăng cao, lượng 

phương tiện cá nhân theo đó cũng tăng lên khiến áp lực và nhu cầu bức thiết về 

xây dựng các bãi đỗ xe lớn hơn bao giờ hết. 

Tuy nhiên, điều nghịch lý là, quận Hoàng Mai chỉ đưa vào hoạt động ba bãi 

đỗ xe, còn lại hàng chục hecta quy hoạch bãi đỗ vẫn trong cảnh “đắp chiếu” khiến 

nhiều người phải gửi xe ở các bãi xe không phép. 

Xuất phát từ việc “lãng phí” hàng trăm nghìn m2 đất quy hoạch bãi xe, 

thống kê của UBND quận Hoàng Mai cho biết, trên địa bàn quận có đến khoảng 

100 bãi xe không phép hoạt động. 
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Các bãi xe không phép nằm rải rác trên các phường của quận, tập trung chủ 

yếu ở phường Hoàng Liệt, Đại Kim… với hàng chục điểm. 

Theo khảo sát của VietNamNet tại phường Hoàng Liệt (phường với hơn 

chín vạn dân đang sinh sống) cho thấy, có nhiều ô quy hoạch đang đắp chiếu chưa 

được đầu tư xây dựng. Theo quy hoạch, phường Hoàng Liệt có 16 ô quy hoạch bãi 

đỗ xe, tương ứng với tổng diện tích gần 90 nghìn m2. 

Tuy nhiên hiện nay, phường Hoàng Liệt mới sử dụng đất làm bãi đỗ xe chỉ 

đạt khoảng 1/9 số diện tích trên, chủ yếu diện tích này được sử dụng làm bến xe 

Nước Ngầm (10,6 nghìn m2). Còn lại, hàng loạt ô quy hoạch bãi xe đều trong tình 

trạng quây tôn, đắp chiếu chưa triển khai trong nhiều năm. 

 

* Vietnamnet.vn(30/12): Ngồi nhà làm thủ tục trực tuyến, tiết kiệm 8 nghìn tỷ 

đồng mỗi năm 

Việc tích hợp thêm 4 dịch vụ công mới giúp tiết kiệm khoảng 1.376 tỷ 

đồng/năm, nâng tổng chi phí tiết kiệm từ Cổng Dịch vụ công quốc gia khoảng 8 

nghìn tỷ đồng/năm. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, ngày 9/12/2019, dưới 

sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, Cổng DVCQG được chính thức khai 

trương đưa vào vận hành, đến thời điểm này vừa tròn 1 năm 20 ngày. Từ 8 dịch vụ 

công thời điểm khai trương, đến nay Cổng DVCQG đã cung cấp 2.700/6.790 thủ 

tục hành chính cho người dân, DN. 

Với sự chung tay của các bộ ngành, địa phương, Cổng DVCQG đã mang lại 

hiệu quả thiết thực, thể hiện Chính phủ phục vụ, lấy đối tượng là người dân, DN 

làm trung tâm. 

Đến nay, Cổng DVCQG đã tích hợp đăng nhập một lần với tất cả các bộ, cơ 

quan ngang bộ và 63/63 địa phương trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 

người dân, DN. 

Cổng DVCQG đã đồng bộ trạng thái hơn 27,5 triệu hồ sơ, tăng gấp hơn 8 

lần so với tháng 3/2020, giúp người dân, DN dễ dàng tra cứu, theo dõi, giám sát, 

đánh giá quá trình thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của bộ ngành, địa 

phương.  

4 dịch vụ công mới được công bố hôm nay gồm: Thanh toán nghĩa vụ tài 

chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân; cung 

cấp thông tin quy hoạch xây dựng; cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; kê khai, 

nộp lệ phí trước bạ và cấp đăng ký, biển số xe nhập khẩu. 

Việc tích hợp, cung cấp thêm 4 dịch vụ công mới có thể tiết kiệm chi phí xã 

hội khoảng 1.376 tỷ đồng/năm, nâng tổng chi phí tiết kiệm khi thực hiện dịch vụ 
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công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia từ khi khai trương đến nay là 

khoảng 8 nghìn tỷ đồng/năm. 

 

* Vietnamnet.vn(30/12): Tinh giản biên chế, gần 55.000 người về hưu trước tuổi 

Ở địa phương, các cơ quan chuyên môn (sở ngành) giảm 5 tổ chức; giảm 

973 phòng, 127 chi cục; phòng thuộc chi cục giảm 1.179; giảm 12 tổ chức hành 

chính khác thuộc UBND cấp tỉnh. Ở cấp huyện giảm 294 cơ quan chuyên môn, 

trong đó có 278 phòng Dân tộc. 

  

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho hay, 

số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ ngành giảm 10 tổ chức; thuộc tổng cục và tổ 

chức tương đương tổng cục tăng 6 tổ chức; thuộc các cơ quan thuộc Chính phủ 

giảm 24 tổ chức. Ở địa phương, số đơn vị sự nghiệp công lập giảm 3.819 đơn vị 

(giảm 7,33%). 

Ngoài ra, Thứ trưởng Nội vụ cũng cho biết, biên chế công chức trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021 hơn 247.300 biên chế, giảm hơn 

27.500 biên chế (giảm 10,01% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 

10% theo Nghị quyết của Đảng. 

Còn biên chế sự nghiệp năm 2021 hơn 1,78 triệu người, giảm 242.700 biên 

chế (giảm 11,98% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị 

quyết của Đảng. 

Cùng với đó, số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố hiện nay có hơn 1 triệu người, 

giảm 147.290 người ( giam3 12,49% so với năm 2015). 

Trong giai đoạn năm 2015 - 2020, cả nước đã tinh giản được 67.218 người 

gồm: 4.965 người thuộc khối các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và 62.253 người 

thuộc khối các cơ quan, tổ chức ở địa phương. 

Trong số này có gần 55.000 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, hơn 

12.000 người hưởng chính sách thôi việc ngay, 67 người hưởng chính sách thôi 

việc sau khi đi học nghề và 80 người hưởng chính sách do chuyển sang tổ chức 

khác. 

* Dantri.vn(30/12): Vì sao tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng vỡ toác? 

Liên quan đến sự cố tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng đoạn qua địa phận huyện 

Ngọc Lặc (Thanh Hóa) bị đứt gãy, vỡ toác, bước đầu, ngành chức năng đã xác 

định nguyên nhân của sự cố. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có thông tin về 

sự cố vỡ kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã, thuộc dự án hồ chứa nước Cửa Đạt, 

tỉnh Thanh Hóa. 
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Theo đó, sau khi nhận được thông tin về sự cố vỡ kênh Bắc sông Chu - Nam 

sông Mã thuộc dự án hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa, sáng ngày 29/12, 

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT; UBND tỉnh Thanh Hóa và các chuyên gia đã đi 

kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế để làm rõ nguyên nhân và kịp thời chỉ đạo các 

giải pháp khắc phục. 

Theo Bộ NN&PTNT, dự án hồ chứa nước nước Cửa Đạt gồm 2 hạng mục 

công trình: Đập đầu mối và hệ thống kênh chính. Hợp phần công trình đầu mối 

hoàn thành vào tháng 11/2010 và hợp phần hệ thống kênh chính hoàn thành toàn 

bộ vào năm 2017. 

Trong đó, hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã thuộc dự 

án hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa được Bộ NN&PTNT phê duyệt đầu tư 

tại Quyết định số 2542/QĐ-BNN-XD ngày 26/10/2011. 

Về nguyên nhân xảy ra sự cố: Đánh giá sơ bộ ban đầu cho thấy, đoạn kênh 

nằm trên nền địa chất có cấu trúc phức tạp, một bên là núi, một bên là suối, đất đào 

và đất đắp không đồng nhất. Đặc biệt, đây là đoạn kênh đắp nổi, chiều cao lớn 

(khoảng 6-7m), nằm trên lớp đá phong hóa và có cung trượt phức tạp. 

Sự cố vỡ kênh đã khiến một khối lượng lớn đất, đá bị xói lở trôi xuống, vùi 

lấp nhiều diện tích đất sản xuất và gia cầm của người dân ở khu vực hạ lưu hiện 

trường đứt, gãy kênh. 

 

* Dantri.vn(30/12): Lắp camera dọc tuyến biên giới để chống xuất, nhập cảnh 

trái phép 

 

 Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với tập 

đoàn viễn thông trang bị hệ thống camera quan sát và giám sát các hoạt động xuất, 

nhập cảnh trái phép trên biên giới... 

Theo Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội 

Biên phòng, hiện đang triển khai lắp camera tại một số đồn biên phòng cửa khẩu 

trọng điểm và một số đồn biên phòng cửa khẩu nơi có những điều kiện về thiết bị 

truyền dẫn. Tại một số đơn vị ở vùng sâu, vùng xa cũng đang tiến hành khảo sát, 

nghiên cứu triển khai lắp đặt camera trong thời gian tới.  

 

* Nld.com.vn(31/12): Đà Nẵng: Tỉ lệ thất nghiệp cao nhất trong vòng 10 năm 

qua 

Cục Thống kê TP Đà Nẵng vừa công bố tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

TP năm 2020. Theo kết quả khảo sát gần 50% số doanh nghiệp đang hoạt động 

trên toàn TP, hệ lụy nghiêm trọng của dịch Covid-19 là hiện tượng cắt giảm lao 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fdantri.com.vn%2Fnews-20201230110047533.htm&src=sdkpreparse
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fdantri.com.vn%2Fnews-20201230110047533.htm&src=sdkpreparse


 
 

  

 

ĐC: 851, đường Võ Nguyên Giáp, TP. Điện Biên Phủ,  Tỉnh Điện Biên/ ĐT: (0215)3 830 493 / Websie: dienbien.gov.vn|

  27 
 

động trên diện rộng. Tình hình lao động, việc làm và thu nhập của người lao động 

(NLĐ) năm 2020 đối mặt nhiều khó khăn. 

Đặc biệt, làn sóng dịch Covid-19 lần 2 đã tác động tiêu cực đến việc khôi 

phục việc làm và cải thiện thu nhập của NLĐ sau thời gian giãn cách xã hội ở đợt 

2. Tỉ lệ thất nghiệp chung toàn TP Đà Nẵng ước tính 8,78%. Tỉ lệ thất nghiệp của 

lực lượng lao động trong độ tuổi là 9,15%. Với kết quả này, tỉ lệ thất nghiệp được 

đánh giá là cao nhất trong vòng 10 năm qua. 

 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

* Baohatinh.vn(30/12): 5 năm liên tiếp, TP Hà Tĩnh “quán quân” về chỉ số cải 

cách hành chính 

Với 95,16/100 điểm đạt được trong năm 2020, TP Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững 

vị trí “quán quân” về chỉ số cải cách hành chính trong 5 năm liên tiếp. 

Trong đó, tổng số điểm được thẩm định là 75,94 điểm và điểm điều tra xã 

hội học là 19,22 điểm. 

Những điểm số đạt cao nhất là công tác chỉ đạo cải cách hành chính 9,85/10 

điểm; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 6,25/6,5 điểm; 

cải cách thủ tục hành chính 13,44/13,5 điểm; cải cách tài chính công đạt điểm tuyệt 

đối 5,5/5,5 điểm... 

Đây là năm thứ 5 liên tiếp TP Hà Tĩnh giữ vị trí dẫn đầu các chỉ số cải cách 

hành chính khối huyện, thị xã, thành phố. 

Với số điểm 95,16/100 điểm, TP Hà Tĩnh vượt so với địa phương đứng thứ 

hai là huyện Thạch Hà với 1,92 điểm và cao hơn địa phương thấp nhất 8,18 điểm 

(huyện Kỳ Anh). 

Năm 2020, công tác cải cách hành chính tiếp tục được thành phố Hà Tĩnh 

quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, coi đây là giải pháp then chốt góp phần nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả bộ máy hành chính, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. 

Thành phố chỉ đạo tập trung hoàn thành 49/49 nội dung nhiệm vụ về công 

tác CCHC, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch CCHC năm 2020. 

 

* Thanhnien.vn(29/12): 55/63 tỉnh thành sử dụng Zalo trong cải cách hành 

chính, tương tác với người dân 

Nam Định chính thức ký kết triển khai sử dụng Zalo trong công tác cải cách 

thủ tục hành chính. Đây là tỉnh thành 55/63 sử dụng Zalo để tương tác với người 

dân. 

Chính quyền tỉnh Nam Định và Zalo đã chính thức ký kết hợp tác triển khai 

ứng dụng Zalo trong việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, cán bộ công 
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chức, tổ chức và người dân có thể thông qua trang Zalo chính thức “Dịch vụ công 

trực tuyến tỉnh Nam Định” để làm thủ tục, tra cứu thông tin hồ sơ, phản ánh hiện 

trường hoặc liên lạc với cơ quan chức năng. 

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông (Sở TT-TT) tỉnh Nam Định khẳng định: “Dịch vụ công trực tuyến là 

thành phần rất quan trọng trong việc xây dựng Chính phủ điện tử. Sở TT-TT tỉnh 

Nam Định mong muốn phối hợp với Zalo tạo điều kiện cho các cán bộ công chức, 

tổ chức và người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến dễ dàng và trực quan hơn, 

nhận được các thông tin hữu ích cho cuộc sống, và quá trình công tác của họ”. 

Trang Zalo “Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định” hiện có 6 chức năng 

và tiện ích để người dân có thể trải nghiệm, gồm: 

- Tích hợp tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ dịch vụ công qua Zalo bằng mã số 

biên nhận. 

- Chức năng nộp thủ tục hành chính trực tuyến qua Zalo. 

- Chức năng nhận thông báo khẩn, chính sách mới, văn bản luật mới, sự kiện 

thường kỳ, các hoạt động diễn ra trên địa bàn tỉnh. 

- Chức năng đánh giá sự hài lòng của người dân về dịch vụ công. 

- Chức năng nhận và phản hồi các phản ánh hiện trường từ người dân. 

- Tích hợp các thông tin cần thiết như: Chỉ đạo của tỉnh ủy, chỉ đạo của Ủy 

ban nhân dân, tin sở, ngành, huyện, thành phố… 

Trong thời gian tới, Sở TT-TT tỉnh Nam Định sẽ phấn đấu hoàn thành 100% 

dịch vụ công cấp độ 4, gồm 1500/1700 dịch vụ công. Bên cạnh đó, Sở TT-TT cũng 

sẽ đẩy mạnh truyền thông để người dân biết đến các tính năng của “Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Nam Định” trên Zalo, tạo điều kiện để người dân hiểu và sử dụng 

thường xuyên hơn. 

 

SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH 

* Vtv.vn(29/12): Sắp xét xử đoàn thanh tra Bộ Xây dựng "vòi" doanh nghiệp 

tiền tỷ 

Trong vụ án này, 4 bị can gồm bà Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1975, Phó 

trưởng phòng Phòng chống tham nhũng) là Trưởng đoàn; ông Đặng Hải Anh (SN 

1981, chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2); bà Nguyễn Thị Kim Liên (SN 

1977, cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3) và Nguyễn Thùy Linh (SN 1994, cán 

bộ Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra) cùng bị truy tố về tội "Lạm 

dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản". 

Theo hồ sơ điều tra, căn cứ kế hoạch thanh tra năm 2019 và các văn bản có 

liên quan, các bị can nêu trên được giao nhiệm vụ thanh tra công tác quy hoạch, 
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quản lý, xây dựng tại một số dự án trên địa bàn UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh 

Phúc). 

Với động cơ mục đích trục lợi từ hoạt động này, Kim Anh, Kim Liên, Thùy 

Linh và Hải Anh đã lợi dụng chức vụ được giao để thanh tra ngoài đối tượng, 

phạm vi thanh tra theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

 

* Vietnamnet.vn(30/12): CSGT xử lý hơn 100 nghìn người vi phạm trong nửa 

tháng 

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng 

CSGT toàn quốc đã tập trung lực lượng, chủ động đẩy mạnh các biện pháp công 

tác. Sau 15 ngày đầu ra quân, đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Trong thời gian từ ngày 15 - 28/12, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, 

xử lý 101.085 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phạt hơn 

99 tỷ đồng; tước quyền sử dụng GPLX 11.917 trường hợp, tạm giữ 937 ô tô, 

15.923 mô tô. 

So với cùng thời gian trước khi thực hiện cao điểm xử lý tăng 49.545 trường 

hợp, tiền phạt tăng hơn 43 tỷ đồng. 

Các đội tuần tra kiểm soát (TTKS) giao thông đường bộ cao tốc đã xử lý 

1.290 trường hợp trên các tuyến cao tốc, phạt tiền 3,6 tỷ đồng, tước GPLX 657 

trường hợp, tạm giữ 64 phương tiện. 

Đáng chú ý, lực lượng CSGT đã xử lý 8.301 trường hợp tài xế vi phạm nồng 

độ cồn. Trong đó, 2.426 trường hợp tài xế vi phạm ở mức cao nhất và 166 trường 

hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn.  

CSGT cả nước cũng đã phát hiện, xử lý 65 trường hợp người điều khiển 

phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.  

Trên lĩnh vực giao thông đường sắt, các đội thuộc Cục đã kiểm tra, phát 

hiện, lập biên bản xử lý 4 trường hợp vi phạm, trong đó, 3 trường hợp nhân viên vi 

phạm quy định về nồng độ cồn, phạt tiền 9,75 triệu đồng. 

 

* Vietnamnet.vn(30/12): Cựu phó chánh án quận 4 bị đề nghị mức án từ 18 - 24 

tháng tù 

Căn cứ vào dữ liệu camera, có đủ cơ sở kết luận cựu Phó chánh án TAND 

quận 4, phạm tội "Xâm phạm chỗ ở của người khác", nên đại diện VKS đề nghị 

tuyên phạt ông này mức án từ 18 - 24 tháng tù. 
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Phiên xét xử cựu Phó chánh án TAND quận 4, Nguyễn Hải Nam và Lâm 

Hoàng Tùng (nguyên giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại 

TP.HCM), bước vào phần tranh luận. 

Trình bày quan điểm luận tội của mình, đại diện VKS cho rằng, trong suốt 

quá trình điều tra hai bị cáo không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, tại tòa sau khi 

xem xét các video, hai bị cáo đã thừa nhận hành vi, diễn biến video là đúng. 

Đối với bị cáo Tùng và Nam là người từng công tác trong lĩnh vực tư pháp, 

hiểu biết pháp luật nhưng lại cố tình vi phạm vì vậy cần phải xử lý nghiêm. 

Vì vậy, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án đối với Nguyễn Hải Nam là 

từ 1 năm 6 tháng tù đến 2 năm tù. Lâm Hoàng Tùng bị đề nghị mức án từ 2 năm 

đến 2 năm 6 tháng tù. 

 

* Dantri.vn(31/12): Hòa Bình: Vụ dân dựng lều "canh" nhà máy xả thải: Chưa 

xử lý nghiêm thì chưa dỡ lều! 

Liên quan đến việc người dân huyện Yên Thủy dựng lều "canh" nhà máy xả 

thải nghi ô nhiễm, lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hòa Bình cho biết, nếu 

có sai phạm sẽ xử lý Công ty TNHH MĐF Hòa Bình. 

Sau khi báo chí phản ánh sự việc, hàng chục hộ dân xã Lạc Thịnh, huyện 

Yên Thủy (Hòa Bình) dựng lều ngày đêm "canh" hiện trường xả thải nghi ô nhiễm 

môi trường tại nhà máy của Công ty TNHH MĐF Hòa Bình, lãnh đạo UBND tỉnh 

Hòa Bình đã có chỉ đạo "nóng". 

Cũng theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hòa Bình, 

đoàn đến kiểm tra đã phát hiện trong khuôn viên của Công ty TNHH MĐF Hòa 

Bình có nước tồn đọng gần tường bao, vị trí này cũng sát với khu vực người dân 

dựng lán "canh". "Việc phản ánh của báo chí và người dân là có cơ sở, bằng mắt 

thường quan sát nước thải màu đen", bà Hoa nói. 

Vị này thông tin thêm, hồi tháng 3/2020, sau khi có phản ánh của người dân 

về khí thải tại công ty này, Sở đã tiến hành kiểm tra tổng thể. Tại thời điểm đấy, 

công ty đang cải tạo hệ thống xử lý về khu vực mà người dân ý kiến. Trước đó, 

Công ty TNHH MĐF Hòa Bình từng bị Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình xử 

phạt. 

Đến thời điểm này, người dân xóm 6, phố Sáu và thôn Thịnh Phú, xã Lạc 

Thịnh, huyện Yên Thủy vẫn dựng lều, căng băng rôn, khẩu hiệu sát bên tường của 

Công ty TNHH MĐF Hòa Bình để tiếp tục "canh" hiện trường xả thải của công ty 

này nghi gây ô nhiễm môi trường. 

 

* Dantri.vn(30/12): Đắk Nông: Vì sao không khởi tố vụ gom bán đất nông 

nghiệp, phá nát quy hoạch? 
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Thanh tra tỉnh Đắk Nông khẳng định, việc các cá nhân tự ý gom đất nông 

nghiệp, chuyển đổi rồi phân lô, bán nền đã phá vỡ quy hoạch và đặc biệt là gây thất 

thu ngân sách nhà nước số tiền lớn. 

Ngày 30/12, Thanh tra tỉnh Đắk Nông cho biết, Công an tỉnh Đắk Nông đã 

có văn bản trả lời về việc không khởi tố hình sự các nội dung mà Thanh tra tỉnh 

Đắk Nông chuyển đển. 

Trước đó, tháng 5/2020, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã ban hành kết luận số 

87 về Quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị tại TP Gia Nghĩa. Trong 

đó chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách 

thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của một số cá nhân trên địa bàn thành phố 

Gia Nghĩa. 

Tuy nhiên, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông khẳng định, 

các sai phạm mà Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã chỉ ra liên quan đến ông Nguyễn Huy 

Bé và bà Nguyễn Thị Kim Phượng là không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nên 

không khởi tố vụ án hình sự. 

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND TP. Gia Nghĩa cho biết, địa 

phương sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp, cá nhân được đầu tư các dự án khu 

dân cư nhưng phải đảm bảo quy định, thủ tục và nằm trong quy hoạch. 

Đối với lo ngại nhiều trường hợp sẽ "học tập" ông Bé, bà Phương để làm dự 

án, lãnh đạo UBND TP. Gia Nghĩa cho biết, địa phương kiên quyết quản lý chặt, 

cấm tình trạng phân lô, bán nền phá vỡ quy hoạch trừ những trường hợp đã được 

các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 

* Dantri.vn(30/12): An Giang: Khởi tố vụ án điều tra đường dây đưa bệnh nhân 

1440 nhập cảnh trái phép 

Giám đốc Công an An Giang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an 

tỉnh đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự điều tra hành vi "Tổ chức cho người 

khác nhập cảnh trái phép". 

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, ngoài việc Cơ quan An ninh Công an tỉnh An 

Giang đã có quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái 

phép" theo Điều 348, Bộ Luật hình sự, Công an tỉnh đang phối hợp với một số 

công an các tỉnh khác như: Công an tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An và 

Công an TP Hồ Chí Minh… điều tra làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan 

đến việc tổ chức đưa một nhóm người nhập cảnh trái phép vừa qua, trong đó có 

bệnh nhân 1440.   

Như Dân trí đã thông tin, đêm 26/12 Bộ Y tế đã chính thức công bố ca mắc 

mới SARS-CoV-2 là Bệnh nhân 1440 (BN 1440) tên L.T.T. (32 tuổi, ngụ xã Nhơn 

Phú, huyện Mang Thít, Vĩnh Long). 

https://dantri.com.vn/xa-hoi/me-bn-1440-noi-gi-ve-viec-chi-tien-cho-nhom-nguoi-la-de-con-ve-nuoc-chui-20201230120017056.htm
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Bệnh nhân 1440 là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường 

mòn lối mở vào địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang. Sau đó, được tài xế An 

Giang đưa cùng nhóm người (6 người) về TP Hồ Chí Minh. 

Khi đến địa bàn tỉnh Long An, 2 người xuống xe, trong đó có bệnh nhân 

1440 đi về Vĩnh Long và bệnh  nhân 1452 đi về huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. 

 

* Dantri.com.vn(30/12): Nguyên thủ quỹ Cục Thi hành án lãnh án tù vì tham ô 

tài sản 

Theo cáo trạng, Nguyễn Phạm Thanh Tuyền được phân công quản lý tiền 

mặt của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Sóc Trăng. Từ tháng 3/2018 đến 

tháng 1/2019, lợi dụng nhiệm vụ được giao, Tuyền đã tham ô tiền nghiệp vụ thi 

hành án và các khoản chi phí ngân sách với tổng số tiền trên 548 triệu đồng để tiêu 

xài cá nhân. 

Ngày 10/1/2019, cán bộ một cửa Cục THADS lập biên lai thu tiền thi hành 

án 220 triệu đồng. Kế toán nghiệp vụ có lập phiếu thu, chi và lập giấy nộp tiền vào 

tài khoản, rồi giao cho Tuyền đi nộp ở Kho bạc Nhà nước tỉnh Sóc Trăng. 

Ngày 11/1/2019, kế toán nghiệp vụ yêu cầu Tuyền giao trả chứng từ gửi tiền 

kho bạc đối với số tiền tạm thu trên thì Tuyền nói đã gửi nhưng chưa nhận được 

chứng từ. 

Đến ngày 14/1/2019, kế toán nghiệp vụ tiếp tục yêu cầu nộp chứng từ nhưng 

Tuyền vẫn không giao. Từ đó, người này nghi vấn có sự bất thường nên báo cáo 

với lãnh đạo Cục THADS tỉnh. 

Sau đó, Cục THADS tỉnh Sóc Trăng có quyết định thành lập tổ kiểm tra đột 

xuất quỹ tiền mặt tại cơ quan và phát hiện Tuyền chỉ gửi Kho bạc Nhà nước 50 

triệu đồng, số tiền còn lại là 150 triệu đồng bị Tuyền chiếm đoạt. 

 

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH 

* Baotintuc.vn(30/12): Năm 2020, Bộ Tài chính đã miễn, giảm, gia hạn khoảng 

130.000 tỷ đồng tiền thuế, phí 

Trước tác động của đại dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã có nhiều giải pháp 

ổn định và phát triển thị trường chứng khoán như: Cắt giảm các khoản phí cho các 

nhà đầu tư chứng khoán, tạo thêm sức hút tham gia vào thị trường, nhờ đó duy trì 

và phát triển quy mô thị trường; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung rà 

soát, trình ban hành sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách, sắp xếp lại bộ máy, 

tinh giản biên chế, hiện đại hoá thủ tục hành chính. 

Các chuyên gia tài chính dự báo: Kinh tế thế giới năm 2021 tiếp tục chịu tác 

động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, làm suy giảm dòng vốn đầu tư, 

thương mại, nguồn nhân lực, các kết nối cung ứng và ảnh hưởng lớn đến tâm lý 
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người tiêu dùng. Điều kiện kinh tế - xã hội trong nước hiện còn nhiều khó khăn, 

một số lĩnh vực vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 như: Du lịch, 

hàng không... 

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của dịch 

COVID-19, đại diện Bộ Tài chính cho hay: Từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 

30/6/2021, có 29 loại phí, lệ phí tiếp tục được giảm với mức giảm từ 50 - 100%. 

Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 

2020 ước cao hơn 148 - 150.000 tỷ đồng so với số đã đánh giá trước đó. Đến hết 

ngày 28/12, thu ngân sách ước đạt 1.426 nghìn tỷ đồng, bằng 94,32% dự toán, cao 

hơn 101,4 nghìn tỷ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội.  

 

* Vtv.vn(31/12): Hà Nội thu ngân sách vượt dự toán 

Ước cả năm, mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của Hà 

Nội đạt 3,98%, cao hơn 1,4 lần so với mức GDP chung của cả nước. 

GRDP Hà Nội năm 2020 được thúc đẩy và phục hồi mạnh mẽ thông qua quý 

IV với mức 5,77%. Dù hết 3 quý dự báo vẫn hụt thu, nhưng cả năm, thu ngân sách 

trên địa bàn đã vượt dự toán và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, cải 

thiện thủ tục hành chính ngành thuế là nhân tố được cộng đồng doanh nghiệp ghi 

nhận. 

Việc tận dụng dịch bệnh làm bàn đạp tái khởi động nền kinh tế đã được 

thành phố tính tới ngay từ tháng 2, với nhiều kịch bản ứng phó chi tiết, phấn đấu 

tăng trưởng kinh tế năm tới phục hồi ở mức tương đương như thời điểm trước dịch 

bệnh. 

Đáng chú ý, năm qua, thành phố đã tiết kiệm được 3.000 tỷ đồng chi thường 

xuyên. Cùng với đó, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho trên 18.600 lao động, đạt 

116% kế hoạch năm, tỷ lệ thất nghiệp chỉ còn 2,3%. 

 

THẾ GIỚI 

* Baotintuc.vn(31/12): COVID-19 tới 6 giờ sáng 31/12: Thế giới trên 82,9 triệu 

ca bệnh; 1,8 triệu ca tử vong 

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 

31/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) 

gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 82.990.892 ca, 

trong đó có 1.809.982 người thiệt mạng. 

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 218 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các 

nước cũng ghi nhận 58.744.512 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch hiện 

là 22.414.424 ca và 105.027 ca đang điều trị tích cực. 

https://vtv.vn/ha-noi.html
https://vtv.vn/ha-noi.html
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Ngày 30/12, thế giới có tới 129 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca 

COVID-19 mới; 95 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. So với 

các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận 

trong 24 giờ qua tăng mạnh. 

 

* Baotintuc.vn(31/12): Chương trình tuyển nghĩa vụ quân sự của Mỹ gặp khó vì 

vấn nạn béo phì 

Dẫn lời Chuẩn đô đốc Dennis Velez - người đứng đầu Cơ quan Tuyển dụng 

Hải quân, trang mạng Military.com cho biết trên 70% thanh niên Mỹ không đủ 

điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự vì gặp các vấn đề như béo phì, thất học hoặc 

có tiền sử phạm tội, dùng chất kích thích. 

Theo Thiếu tướng Jason Bohm - người đứng đầu Cơ quan Tuyển dụng Thủy 

quân lục chiến, chưa đến 30% thanh thiếu niên đủ điều kiện phục vụ trong đơn vị. 

Các nhà lãnh đạo cũng hối thúc Bộ Quốc phòng phối hợp với các bộ gồm Bộ 

Nông nghiệp, Giáo dục, Y tế, Dịch vụ Nhân sinh và Tư pháp để giúp tháo gỡ 

những vấn đề nêu trên. Trong dự luật chính sách quốc phòng năm 2021, các nhà 

lập pháp kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng làm việc với các cơ quan liên bang để giải 

quyết các vấn đề ảnh hưởng đến khả năng tuyển dụng thành viên cho quân đội. 

 

* Vtv.vn(31/12): Ngành hàng không một năm chật vật vì COVID-19, kịch bản 

nào cho năm 2021? 

Năm 2020 được Hiệp hội vận tải hàng không thế giới (IATA), đánh giá là 

năm tồi tệ nhất trong lịch sử ngành hàng không dân dụng thế giới. 

Năm 2021 được dự báo sẽ vẫn là một năm đầy khó khăn đối với ngành hàng 

không khi thị trường nội địa đã lấp đầy, bay quốc tế chưa được khôi phục, thị 

trường bị thu hẹp cũng khiến cạnh tranh gay gắt hơn. 

Nhận định về triển vọng ngành hàng không năm 2021, các chuyên gia cho 

rằng sẽ vẫn là một năm đầy khó khăn. Cách nào để duy trì bộ máy là bài toán đặt ra 

với các hãng hàng không trong cuộc chiến "sinh tử" để tồn tại, phát triển hậu 

COVID-19. 

 

* Vtv.vn(30/12): Anh phê duyệt vaccine COVID-19 thứ hai giá rẻ, dễ sử dụng 

Loại vaccine COVID-19 này được nhóm phát triển kỳ vọng sẽ là vaccine 

cho toàn thế giới, bởi nó rẻ, sẵn có và dễ sử dụng. 

Cụ thể, vaccine này có thể được bảo quản trong tủ lạnh chứ không cần hệ 

thống bảo quản siêu lạnh như những loại được phê duyệt trước với giá 2,5 

https://vtv.vn/the-gioi/san-bay-la-habana-mo-cua-don-du-khach-quoc-te-sau-hon-7-thang-dong-cua-20201116114338678.htm
https://vtv.vn/vaccine-covid-19.html
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USD/liều, tương đương gần 58 nghìn VNĐ. Nhà sản xuất cho hay, sẽ cho ra 3 tỷ 

liều từ nay tới cuối năm sau. 

Những kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy vaccine của Oxford và 

AstraZeneca an toàn, đạt hiệu quả khoảng 70% trong ngăn chặn mắc COVID-19. 

Nước Anh hiện đang rất kỳ vọng vào vaccine này để chống lại làn sóng dịch lớn 

đang lan nhanh do biến thể virus mới trong mùa đông này. 

 

* Vtv.vn(30/12): Thái Lan hợp pháp hóa 1 triệu lao động nhập cư để phòng dịch 

Theo đó, những lao động nhập cư bất hợp pháp tới từ ba nước láng giềng là 

Lào, Campuchia và Myanmar sẽ được ở lại Thái Lan trong 2 năm hoặc tới hết 

ngày 16/2/2023. 

Những lao động bất hợp pháp từ ba nước kể trên chỉ phải đăng ký trực tuyến 

với nhà cầm quyền sở tại để tiếp tục được phép lưu trú mà không gặp phải trở ngại 

nào. 

Quyết định trên của Chính phủ Thái Lan được coi là một giải pháp để ngăn 

chặn dịch COVID-19 đang hoành hành tại nước này. 

Rất nhiều lao động nhập cư bất hợp pháp đã bị phát hiện dương tính với 

COVID-19 trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, công tác ngăn dịch trở nên phức 

tạp hơn khi các đối tượng này tìm cách lẩn trốn khi nhà chức trách Thái Lan tăng 

cường kiểm tra. Ước tính, có tới hơn 1 triệu người được cho là đang sống và làm 

việc bất hợp pháp tại Thái Lan. 

 


