
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Nhân dân  

Ngày đăng: 20/02/2019 
Mục: Kinh tế     

Bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính 

Giải quyết những thủ tục hành chính (TTHC) thiết yếu qua bưu điện đang là sự lựa 
chọn của nhiều người dân từ thành phố đến nông thôn, miền núi. Thay vì xếp hàng, chờ 
đợi khi phải đến trực tiếp các cơ quan hành chính nhà nước, giờ đây người dân chỉ cần 
tới các bưu điện, bưu cục gần nhà hay cơ quan là đã có thể giải quyết được nhiều TTHC 
thiết yếu một cách nhanh chóng và thuận tiện. 

 

Người dân gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bưu điện tỉnh Gia Lai.  
Ảnh: CHANH NGUYỄN 

Tạo thuận lợi cho người dân 

Tiện đường trả khách, ông Ðỗ Cao Minh, một lái xe ôm công nghệ tranh thủ tạt qua Bưu điện 
trung tâm TP Hồ Chí Minh để làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, hoàn thiện hồ sơ gửi 
công ty theo quy định. Chỉ mất năm phút để khai thông tin và hoàn tất mọi thủ tục tại quầy, 
ông Minh đã có thể tiếp tục công việc ngay sau đó. "Lâu nay tôi cứ nghĩ khi đi làm giấy tờ 
hành chính sẽ mất thời gian nên rất ngại. May quá có anh bạn vừa nộp phí phạt vi phạm giao 
thông qua bưu điện nên khuyên vào đây làm. Chỉ mất khoảng vài phút và 30 nghìn đồng tiền 
phí là tôi chẳng phải lo nghĩ gì nữa vì nay mai sẽ có bưu tá gọi điện và chuyển phát kết quả 
đến tận nhà", ông Minh hồ hởi chia sẻ. Chị Nguyễn Thùy Linh (trú tại quận 1, TP Hồ Chí 
Minh) cũng khá bất ngờ khi đến một bưu cục gần nhà để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận 
đăng ký hộ kinh doanh. Chị trao đổi: "Nhân viên bưu điện nhiệt tình và phục vụ rất chu đáo. 
Mình chưa rõ chỗ nào họ hướng dẫn đầy đủ. Ðiểm phục vụ ở đây cũng rất tiện lợi về đường 
giao thông, tiện cho người dân và doanh nghiệp tới làm các thủ tục giấy tờ. Mọi việc đều công 
khai, minh bạch nên tôi rất hài lòng". 

Mục tiêu quan trọng nhất của cải cách hành chính là tạo thuận lợi cho người dân, các tổ chức 
và doanh nghiệp khi muốn giải quyết TTHC, đồng thời giảm áp lực cho cơ quan công vụ. 
Chính vì vậy, Quyết định 45/2016/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đã ra đời, góp phần thực 
hiện tốt mục tiêu này. Nếu như trước đây, người dân và các tổ chức, doanh nghiệp khi giải 
quyết thủ tục giấy tờ phải đến trực tiếp các cơ quan hành chính nhà nước thì nay chỉ cần tới 
bưu điện là có thể giải quyết được rất nhiều thủ tục thiết yếu như: cấp đổi giấy phép lái xe, 



cấp lý lịch tư pháp, trích lục bản sao giấy tờ hộ tịch, cấp phép bán lẻ sản phẩm rượu, thuốc lá, 
cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm,… Sau hai năm triển khai 
thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện, hiện tất cả 63 bưu 
điện tỉnh, thành phố trên cả nước đã chính thức thực hiện dịch vụ này. Năm 2018, có hơn 12 
triệu lượt hồ sơ đã được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện, tăng 33% so 
với cùng kỳ. Nhiều thủ tục trước đây người dân phải đi lại, chờ đợi thì nay đã trở nên đơn 
giản hơn rất nhiều, bởi việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đã được triển khai 
tại gần 1.600 bưu điện văn hóa xã. Riêng tại TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Tư pháp thành 
phố Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết: Mỗi ngày, Sở Tư pháp phải giải quyết từ 600 đến 1.200 
hồ sơ hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong đó, khoảng 50% lượng hồ sơ là 
cấp phiếu lý lịch tư pháp. Trước đây, do lượng hồ sơ quá nhiều cho nên khi người dân đến Sở 
để làm thủ tục trực tiếp thường phải chờ đợi cả khi nộp hồ sơ lẫn khi đến nhận kết quả. Nhưng 
hiện nay, người dân không cần trực tiếp đến Sở vẫn có thể nộp và nhận phiếu lý lịch tư pháp. 
Rõ ràng với việc nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện, người dân và doanh nghiệp có thể 
tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức và chi phí đi lại, chờ đợi. 

Ðặt "một cửa" tại trụ sở bưu điện 

Bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại nhà, 
một điểm nổi bật khác trong lĩnh vực cải cách TTHC thời gian qua là việc triển khai thí điểm 
đưa bộ phận một cửa các cấp về đặt tại trụ sở của bưu điện ở một số địa phương theo Nghị 
định 61/2018/NÐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết TTHC. Lợi ích mang lại trước hết là UBND các cấp sẽ không phải bố trí kinh 
phí để xây dựng trụ sở, cơ sở hạ tầng và nhất là không phải bỏ chi phí thường xuyên để duy 
trì, sửa chữa, bảo dưỡng trụ sở, trang thiết bị cho bộ phận một cửa. Ngoài ra, khi đưa bộ phận 
một cửa về đặt tại bưu điện, nhân viên bưu điện cũng sẽ phối hợp với cán bộ công chức, viên 
chức tại quầy để thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. UBND các cấp chỉ 
cần bố trí một số lượng công chức, viên chức hợp lý chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, chỉ 
đạo và kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ. Ðiều này không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu triển 
khai Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, mà còn giúp cơ quan hành chính các cấp giảm 
tải được công việc để tập trung cho chuyên môn, sắp xếp lao động, tinh giản biên chế. 

Hiện nay, việc thí điểm đưa bộ phận một cửa các cấp về đặt tại trụ sở của bưu điện đang được 
triển khai thí điểm tại một số địa phương như Ðồng Tháp, Tiền Giang, Quảng Ngãi,… Trong 
đó, riêng ở Ðồng Tháp, sau hai giai đoạn triển khai, tại thị xã Hồng Ngự và các huyện Hồng 
Ngự, Tân Hồng, Lai Vung cũng như 23 đơn vị cấp xã của 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa 
bàn tỉnh, toàn bộ các TTHC thuộc các lĩnh vực người dân quan tâm như: lao động, y tế, giáo 
dục, văn hóa, nông nghiệp, công thương, nội vụ, tài chính,… đã được thực hiện tại điểm giao 
dịch của bưu điện. Giám đốc Bưu điện tỉnh Ðồng Tháp Nguyễn Trung Dân cho biết: Trong 
năm 2018, đơn vị đã thực hiện tiếp nhận và chuyển phát gần 144 nghìn hồ sơ giải quyết 
TTHC. Theo thống kê nhanh, từ tháng 8 đến tháng 11-2018, riêng số lượng hồ sơ được thực 
hiện tại các địa điểm chuyển một cửa các cấp về bưu điện là gần 7.700 hồ sơ. Chủ tịch UBND 
tỉnh Ðồng Tháp Nguyễn Văn Dương cũng khẳng định: Việc đưa bộ phận một cửa các cấp về 
đặt tại trụ sở của bưu điện sẽ bảo đảm công tác giải quyết TTHC được kịp thời, nhanh chóng, 
công khai, minh bạch. Ðây rõ ràng là một giải pháp hiệu quả, đem lại bước đột phá trong công 
tác cải cách hành chính. 



 

Nguồn: Báo Quảng Nam   

Ngày đăng: 19/02/2019 
Mục: Tin tức    

Đưa Quảng Nam lên bản đồ số 

Toàn tỉnh đã thu thập hơn 109.740 địa chỉ các địa danh, nhà dân nhằm phục vụ cho việc 
xây dựng bản đồ số Việt Nam. Phấn đấu đến cuối tháng 2.2019, tất cả huyện, thị, thành 
phố sẽ hoàn thành việc thu thập dữ liệu này. 

 

Phần mềm thu thập thông tin trên điện thoại thông minh. Ảnh: L.C 

Để đưa một địa chỉ lên bản đồ số Việt Nam, mỗi nhân viên bưu điện, đoàn viên thanh niên 
thực hiện thu thập tên địa chỉ (hộ gia đình, cửa hàng, địa điểm…), địa chỉ chi tiết của địa điểm 
(số nhà, đường phố, hẻm, xóm…) và các ghi chú về loại đối tượng (nhà hàng, nhà dân, ngân 
hàng, chợ…) bằng điện thoại thông minh đã cài đặt phần mềm “VNPost thu thập địa chỉ”. Sau 
khi xác nhận thông tin chuẩn, dữ liệu sẽ được tích hợp và đưa lên bản đồ số Việt Nam tại địa 
chỉ https://map.itrithuc.vn. 

Với mục tiêu hoàn thành 20.269 cơ sỡ dữ liệu, nhưng tính đến nay huyện Phú Ninh mới chỉ 
đạt được 1.616 cơ sở dữ liệu. Mặc dù Huyện đoàn và Bưu điện huyện đã tích cực triển khai, 
song do thời gian triển khai gấp và rơi vào những tháng giáp tết nên hiện nay vẫn còn một số 
đơn vị chưa nắm được nội dung cụ thể của đề án. Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên thanh 
niên tại địa phương luôn biến động, hệ thống phần mềm còn nhiều danh mục thiếu dẫn đến 
việc cập nhật hạn chế. 

Tại TP.Tam Kỳ, với hơn 28.000 địa chỉ cần thu thập nên ngay sau tết, Thành đoàn đã tổ chức 
lễ ra quân thu thập địa chỉ. Anh Võ Thanh Cung - Bí thư Thành đoàn cho biết, đơn vị đang 
tổng lực để hoàn thành chỉ tiêu được giao trong thời gian sớm nhất. “Theo kế hoạch đến ngày 
28.2 phải hoàn thành, tức còn khoảng 10 ngày để thu thập hết các địa chỉ, đây là một phần 
việc không hề dễ dàng. Tuy vậy, Thành đoàn cùng các cơ sở đoàn thể hiện rõ quyết tâm hoàn 
thành đúng thời hạn” - anh Cung chia sẻ. 



 

Đoàn viên thanh niên thu thập thông tin dữ liệu tại khu vực miền núi. Ảnh: L.C 

Tại các huyện miền núi, do địa hình cách trở nên việc thu thập dữ liệu gặp rất nhiều thử thách. 
Bí thư Huyện đoàn Tây Giang - anh Cơlâu Hoài cho hay, hiện nay địa bàn huyện chỉ có 3 xã 
có hệ thống bưu điện, do đó công tác phối hợp giữa đoàn thanh niên và bưu điện còn gặp 
nhiều khó khăn. “Hệ thống hạ tầng mạng viễn thông còn thấp, trình độ dân trí ở miền núi 
chưa cao nên nhiều hộ dân chưa hiểu hết ý nghĩa của việc xây dựng nền tảng dữ liệu bản đồ 
số Việt Nam” - anh Cơlâu Hoài nói. 

Sau gần 2 tháng thực hiện Dự án “Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam” tại Quảng Nam do 
Tỉnh đoàn và Bưu điện tỉnh triển khai, đến nay công tác thu thập dữ liệu chỉ đạt mức gần 
50%. Anh Lê Quang Quỳnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, ngay sau tết, Tỉnh đoàn đã tích 
cực chỉ đạo, nhắc nhở các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh đẩy mạnh việc triển khai thực hiện dự 
án, theo hình thức phân chia nhóm thu thập dữ liệu theo địa bàn sinh sống và mật độ phân bố 
dân cư tại khu vực. Mỗi nhóm sẽ có một nhóm trưởng phụ trách điều phối, quản lý. Đối với 
các khu vực thành thị, do có số lượng địa chỉ lớn nên sẽ phân bổ nhiều nhóm hơn so với các 
huyện. 

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành trong tháng 2.2019, Bưu điện tỉnh đưa ra mức hỗ trợ khuyến 
khích các cá nhân tham gia thu thập với chi phí 500 đồng/cơ sở dữ liệu. Đồng thời Bưu điện 
tỉnh là đầu mối kỹ thuật, tổ chức đào tạo hướng dẫn cho lực lượng đoàn viên thanh niên, nhân 
viên bưu điện tham gia thu thập dữ liệu. Ông Nguyễn Tâm - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho 
biết, việc đảm bảo tiến độ hoàn thành Dự án “Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam” sẽ góp 
phần đưa địa phương Quảng Nam lên bản đồ số của Việt Nam, đảm phục vụ yêu cầu trong 
việc quản lý nhà nước; đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin, địa chỉ của các doanh nghiệp, tổ 
chức và người dân cụ thể. 



 

Nguồn: Báo Bình Định      

Ngày đăng: 19/02/2019 
Mục: Tin tức 

Triển khai dự án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam” 

Trong hai ngày 18 - 19.2, Bưu điện tỉnh và Tỉnh đoàn đã tổ chức hai lớp tập huấn tại TP 
Quy Nhơn và Hoài Nhơn cho 239 ĐVTN tham gia thu thập dữ liệu để triển khai dự án 
“Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam” tại các địa phương trong tỉnh. 

Lớp tập huấn tại huyện Hoài Nhơn 

Lớp tập huấn nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Bưu điện tỉnh và Tỉnh đoàn về triển khai dự 
án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam”. Sau khi tập huấn, từ ngày 18.2 đến 28.2, 361 cán 
bộ bưu điện, ĐVTN của hai đơn vị thông qua Smartphone đã cài đặt phần mềm có các tính 
năng thu thập dữ liệu, gắn tọa độ, thời gian, chụp ảnh… sẽ tiến hành thu thập dữ liệu tại 
378.960 địa chỉ trên toàn tỉnh (tên địa chỉ (hộ gia đình, cửa hàng, địa điểm…); địa chỉ chi tiết 
của địa điểm (số nhà, đường phố, hẻm, xóm…) và các ghi chú về loại đối tượng (nhà hàng, 
nhà dân, ngân hàng, chợ…)). Sau khi xác nhận thông tin chuẩn, dữ liệu sẽ được tích hợp và 
đưa lên bản đồ số Việt Nam tại địa chỉ https://map.itrithuc.vn). Từ ngày 1.3 đến 2.3, hai đơn 
vị sẽ rà soát, kiểm tra, hoàn thành dự án. 

Được biết, nhằm tạo lập và chia sẻ dữ liệu nền tảng địa chỉ tới từng số nhà trên quy mô toàn 
quốc (gồm địa chỉ các địa danh: Cơ quan hành chính, trường học, văn hóa, y tế, giáo dục, các 
địa danh du lịch, cửa hàng, địa chỉ nhà dân), từ năm 2018 Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
được giao nhiệm vụ phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia 
Hà Nội xây dựng và triển khai dự án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam”. Dự án nằm 
trong khuôn khổ đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
nhằm tạo ra một hệ sinh thái toàn diện để tất cả mọi người, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam sáng 
tạo, phát triển các công nghệ tiên tiến trên nền tảng của dữ liệu lớn, IoT, trí thông minh nhân 
tạo... Thông qua Bản đồ số Việt Nam, người dùng cũng có thể dễ dàng tìm và được chỉ đường 
cụ thể đến tận lớp địa chỉ trong từng ngõ, hẻm hoặc các thôn, xã. 

HỒNG PHÚC 



 

Nguồn: Báo Hậu Giang    

Ngày đăng: 19/02/2019 
Mục: Pháp luật                   

Đơn giản hóa giải quyết hồ sơ tư pháp 

Nếu như cách đây 5 năm, việc đề nghị giải quyết hồ sơ tư pháp gặp không ít khó khăn, 
người dân phải đi lại nhiều lần, thời gian chờ đợi kéo dài thì nay đã có nhiều đổi thay 
theo hướng thuận tiện hơn. 

 

Lãnh đạo Phòng Tư pháp thị xã Ngã Bảy trao giấy chứng nhận kết hôn cho trường hợp kết 
hôn có yếu tố nước ngoài. 

Ông Lê Văn Hiệp, ở xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, cho biết tháng vừa rồi ông có nhu cầu 
xin cấp phiếu lý lịch tư pháp. Theo lịch hẹn đến ngày 24-1 mới được trả kết quả, nhưng ngày 
23-1, ông gọi điện đến bộ phận tư pháp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thì được thông 
báo là đã có kết quả. Việc giải quyết khá nhanh, thủ tục đơn giản giúp người dân ở xa như 
ông không phải tốn công đi lại nhiều lần. 

Không chỉ giải quyết hồ sơ nhanh, năm qua, Sở Tư pháp còn triển khai nhiều cách tiếp nhận 
hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp tiện lợi nhất cho người dân bằng dịch vụ bưu chính công ích, 
hình thức trực tuyến. Chẳng hạn như trường hợp công dân ở xa không có điều kiện đến Trung 
tâm Hành chính công tỉnh vẫn có thể gửi hồ sơ và đăng ký chuyển kết quả qua bưu điện. 

Phòng Hành chính tư pháp Sở Tư pháp thông tin, năm qua, số hồ sơ đăng ký cấp phiếu lý lịch 
tư pháp trong toàn tỉnh khá lớn với hơn 4.000 hồ sơ. Đáng ghi nhận là tỷ lệ giải quyết cấp 
phiếu đúng và trước hạn lên đến 98%. 

Để đạt được kết quả trên là nhờ việc đa dạng các kênh tra cứu thông tin từ nhiều nguồn như 
Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Công an tỉnh và tra cứu tại Hệ thống quản lý dữ liệu 
dùng chung của Sở Tư pháp. 

Thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài cũng thuận tiện, đơn giản hơn rất nhiều. Thay vì người 
dân phải đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp làm thủ tục như trước đây thì 
nay chỉ cần đến UBND cấp huyện để được giải quyết. 

Ông Võ Bảo Lộc, Phó trưởng Phòng Tư pháp thị xã Ngã Bảy, cho rằng trước đây, nộp hồ sơ 
đăng ký kết hôn thì bắt buộc cả vợ và chồng phải cùng có mặt, nhưng nay chỉ cần vợ hay 
chồng. Ngoài ra, theo quy định mới đã bỏ bước phỏng vấn trong thủ tục kết hôn với người 



nước ngoài. Điều này rất thuận tiện cho người nước ngoài cũng như Việt kiều đang định cư ở 
nước ngoài không phải đi lại nhiều lần để hoàn thiện hồ sơ. 

Song song với cấp tỉnh, cấp huyện, các thủ tục tư pháp, hộ tịch ở cấp xã cũng được rút ngắn 
thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân.  

Vừa qua, ông Phạm Văn Tân, ở ấp Xẻo Cao A, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, đến 
làm thủ tục trích lục giấy khai sinh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Theo ông Tân, 
trước đây, khi nộp hồ sơ xong thì ngày sau nhận được kết quả, giờ chỉ trong buổi sáng cùng 
ngày ông đã nhận được bản trích lục khai sinh. 

“Tôi rất hài lòng về thời gian giải quyết thủ tục tư pháp nhanh chóng. Mong rằng, cán bộ tư 
pháp địa phương tiếp tục phát huy cách làm hiệu quả này”, ông Tân bày tỏ. 

Ông Nguyễn Văn Đáp, Trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Thành A, cho hay, kể từ năm 
2017 đến nay, đối với những trường hợp đến làm các thủ tục về tư pháp như: chứng thực sao 
y bản chính, trích lục khai sinh, chứng thực chữ ký của công dân trên các loại giấy tờ, sao y 
các loại giấy tờ, văn bằng chứng chỉ… đều được giải quyết trước hoặc đúng thời gian quy 
định. 

Đầu năm đến nay, bộ phận tư pháp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành A đã tham 
mưu giải quyết nhiều hồ sơ liên quan đến thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trong đó, 
chứng thực bản sao từ bản chính cho hơn 1.400 hồ sơ, trích lục bản sao hộ tịch 150 trường 
hợp… 

Theo Sở Tư pháp, tới đây, đơn vị sẽ tiếp tục chú trọng đến việc đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp 
vụ nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp, trong đó có việc rút ngắn thời gian giải 
quyết các thủ tục hành chính. 

Mặt khác, sẽ tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc; khắc phục kịp 
thời những hạn chế, bất cập, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu 
trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo thẩm quyền. Qua đó, góp phần nâng 
cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân.  

 



 

Nguồn: Infonet    

Ngày đăng: 20/02/2019 
Mục: Tin tức                  

 “Vạch mặt” hàng lậu lợi dụng hãng chuyển phát nhanh DHL, Fedex tuồn vào Việt Nam 

Năm 2018, các địa bàn nóng về buôn lậu điện thoại, hàng điện tử gia dụng, vàng, mỹ 
phẩm… gồm có sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất; bưu điện Hà 
Nội, TP.HCM, hãng chuyển phát nhanh DHL, Fedex… 

 

Sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, các hãng chuyển phát DHL, Fedex... là những "điểm nóng" 
bị đối tượng buôn lậu lợi dụng. Ảnh Internet 

Theo nguồn tin từ Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 
năm 2018, lực lượng kiểm soát hải quan đã phát phát hiện, bắt giữ 632, trị giá hàng hóa vi 
phạm ước tính gần 92 tỷ đồng, chủ yếu tạicác địa bàn nóng như sân bay quốc tế Nội Bài, sân 
bay quốc tế Đà Nẵng, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; bưu điện Hà Nội, TP.HCM và cả các 
hãng chuyển phát nhanh DHL, Fedex… 

Hàng hóa buôn lậu chủ yếu là hàng cấm, hàng nhỏ gọn có giá trị cao, dễ cất giấu như vàng, 
điện thoại di động, vũ khí, ma túy, thuốc lá, rượu, mỹ phẩm… 

Đối tượng thường là hành khách xuất nhập cảnh nhiều lần không rõ mục đích chuyến đi; cá 
nhân, tổ chức gửi hoặc nhận hàng bưu phẩm, bưu kiện, quà biếu với số lượng lớn... 

Hàng hóa thường được các đối tượng ngụy trang trong một loại hàng hóa khác đặt trong hành 
lý mang theo khi nhập cảnh; thuê người vận chuyển thay; lợi dụng các chính sách tạo thuận 
lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh để buôn hàng cấm và hàng nhập khẩu có 
điều kiện. 

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cũng 
nhận định tuyến đường biển, cảng sông quốc tế cũng “nóng” về tình hình buôn lậu với trọng 
điểm vẫn là khu vực cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP. HCM, Bà Rịa - Vũng 
Tàu; vùng biển Đông Bắc và Miền Trung. 

Đây là tuyến đường có lưu lượng hàng hóa rất lớn nên cũng là tuyến đường dễ bị các đối 
tượng lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa về Việt Nam. 



Mặt hàng gồm thiết bị điện tử, điện lạnh, hàng gia dụng đã qua sử dụng, đường, thuốc lá, sữa, 
mỹ phẩm… 

Đối tượng vi phạm thường là doanh nghiệp, đại lý cho các hãng tàu và kinh doanh vận tải 
hàng hóa xuất nhập khẩu; các doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan; các công ty mới 
thành lập hoạt động không thường xuyên. 

Lợi dụng hình thức “quá cảnh”, “trung chuyển”, “tạm nhập tái xuất” để nhập lậu hàng hóa, 
làm thủ tục quá cảnh để vận chuyển lô hàng ra khỏi cảng sau đó lại đưa vào tiêu thụ nội địa; 
thành lập những doanh nghiệp “ma” để làm thủ tục hải quan; khai báo sai về tên hàng, mã số 
thuế, xuất xứ, số lượng, chất lượng, trị giá. 

Thậm chí, sửa chữa, giả mạo hồ sơ, chứng từ; thường xuyên đăng ký kiểm tra vào giờ cao 
điểm; mượn tên doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan để làm thủ tục. Các đối tượng 
sẵn sàng từ chối nhận hàng hoặc bỏ hàng nếu bị phát hiện là hàng cấm. 

Trước thực tế trên, năm 2019, ngành hải quan tiếp tục gia tăng giám sát tuyến hàng không, 
bưu điện nhằm ngăn chặn kịp thời các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế nhà 
nước, trọng điểm sẽ nhắm vào các mặt hàng cấm, hàng có giá trị lớn, thuế suất cao. 

Ngoài ra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, xuất nhập cảnh 
nhiều lần với mục đích không rõ ràng nhằm chủ động ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ và xử lý 
kịp thời. 

 



 

Nguồn: Báo Đắk Lắk  

Ngày đăng: 19/02/2019 
Mục: Tin tức     

Thu thập dữ liệu bản đồ số đạt hơn 65% 

Chiều 18-2, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị về 
việc tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” giai đoạn 2 cho các 
cán bộ của Bưu điện tỉnh và các huyện, thị, thành Đoàn. 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị 

Từ tháng 1 đến ngày 28-2-2019, Tỉnh Đoàn và Bưu điện tỉnh phối hợp triển khai thực hiện dự 
án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam” thuộc Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” 
giai đoạn 2 với mục tiêu thu thập 556.794 địa chỉ trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 18-2, hai 
đơn vị đã phối hợp thu thập được 364.178 địa chỉ tại các địa danh trường học, y tế, điểm phục 
vụ Bưu điện, du lịch, khách sạn… (đạt 65,4%) . 

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra các giải pháp thực hiện 
dự án mang lại hiệu quả cao. Theo đó, trong thời gian còn lại, các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai 
tuyên truyền, hướng dẫn cách thức cung cấp thông tin địa chỉ, vận động đoàn viên, thanh niên 
cung cấp dữ liệu địa chỉ nơi mình đang sinh sống, học tập và làm việc; các cơ sở Đoàn phối 
hợp với bưu điện tại địa phương thành lập các đội thu thập dữ liệu trên địa bàn. Bên cạnh đó, 
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ thành lập các tổ công tác bám nắm, kiểm tra quá trình triển khai 
sử dụng Hệ tri thức Việt số hóa của các cơ sở Đoàn. 

Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” giai đoạn 2 nhằm tạo lập và chia sẻ dữ liệu nền tảng 
địa chỉ, địa danh phục vụ công tác quản lý nhà nước, đồng thời hỗ trợ cộng đồng và các doanh 
nghiệp khai thác, sử dụng. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tạo nên các ứng dụng 
hữu ích cũng như giúp người dân tra cứu dễ dàng thông tin trong bối cảnh cách mạng công 
nghiệp 4.0. 

 


