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Tâm huyết cải cách hành chính, lề lối làm việc của một đảng bộ 

Thời gian qua, Ðảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Nghệ An đã 
chỉ đạo các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, 
đổi mới tác phong công tác nhằm rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. 

Nghị quyết chuyên đề mở ra cách làm mới 

Năm 2014 trở về trước, mỗi khi đến làm thủ tục đổi Giấy phép lái xe (GPLX) hay giải quyết 
thủ tục hành chính khác, mọi người đều ngán ngẩm trước cảnh tượng hàng trăm người xếp 
vòng trong, vòng ngoài và chen lấn nhau tại Trung tâm một cửa Sở GTVT Nghệ An. Ðể được 
việc, không ít người đã nhờ "cò" làm thủ tục nhanh, dẫn đến càng thêm mất trật tự ở khu vực 
và gây bức xúc cho người dân. Trước tình hình đó, Ðảng ủy cùng Ban Giám đốc Sở GTVT 
họp bàn và quyết định ra nghị quyết chuyên đề nhằm tạo chuyển biến trong công tác giải 
quyết thủ tục hành chính. Theo đó, ngành phối hợp với Bưu điện Nghệ An thực hiện tiếp nhận 
hồ sơ đổi GPLX và trả kết quả giải quyết qua đường bưu điện tới tận nhà người dân. Giám 
đốc Sở GTVT Hoàng Phú Hiền nhớ lại: Khi đưa ra chủ trương này, có không ít ý kiến bàn lùi, 
cho rằng như vậy là "xé rào", "sai nguyên tắc". Tuy nhiên, qua phân tích, đánh giá tình hình, 
Ðảng ủy nhận thấy cần phải sớm triển khai chủ trương này nhằm tiết kiệm thời gian đi lại, 
cũng như chi phí của người dân, nhất là ở các huyện cách xa thành phố Vinh hàng trăm ki-lô-
mét; đồng thời góp phần giảm mật độ lưu thông trên đường và hạn chế nguy cơ tai nạn giao 
thông. 

Nghị quyết của Ðảng bộ Sở GTVT được ra đời với quyết tâm chính trị đó. Ðảng ủy chỉ đạo 
Ban Giám đốc Sở cùng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ họp bàn đưa ra các giải pháp cụ 
thể. Sở GTVT đã phối hợp với Bưu điện tỉnh và các đơn vị liên quan ký cam kết, chịu trách 
nhiệm về tính chính xác của tình trạng sức khỏe người đến đổi GPLX; Bưu điện tỉnh trang bị 
cho bưu cục cấp huyện máy ảnh kỹ thuật số để chụp ảnh chân dung, toàn thân và phương tiện 
cần thiết khác để thực hiện lăn dấu vân tay, kiểm tra giấy khám sức khỏe và đối chiếu trên 
thực tế của người đến làm thủ tục… Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái Trần 
Anh Tuấn cho biết: Cán bộ, đảng viên trong phòng xuống từng bưu cục hướng dẫn cụ thể các 
thao tác lăn tay, chụp ảnh toàn thân… Việc triển khai thí điểm cấp đổi GPLX qua đường bưu 
điện đã được đơn vị tiến hành cẩn thận, "dò" từng bước, sau đó rút kinh nghiệm rồi mới triển 
khai các bước tiếp theo. Sau sáu tháng triển khai công tác phối hợp, mọi việc đi vào đúng quy 
trình như hiện nay. 

Nghị quyết của Ðảng bộ Sở GTVT về cải cách thủ tục cấp đổi GPLX đã bước đầu mang lại 
hiệu quả tích cực cho người dân. Ông Trần Quốc Tuấn ở thị trấn Mường Xén, huyện miền núi 
Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết: Vì huyện cách thành phố Vinh hơn 250 km, cho nên trước đây, 
khi đổi GPLX, tôi phải đi từ đêm hôm trước để mờ sáng hôm sau đến Sở GTVT Nghệ An xếp 
hàng làm thủ tục, rồi chiều tối mới về đến nhà. Sau đó lại mất cả một ngày nữa đi lấy giấy tờ. 
Nay, chúng tôi chỉ cần đến Bưu cục Mường Xén làm thủ tục khoảng 15 đến 20 phút, sau đó ít 
ngày, nhân viên bưu điện chuyển GPLX đến tận nhà, rất là thuận tiện, nhanh gọn. 

Thành công từ nghị quyết về cải cách thủ tục cấp đổi GPLX đã tạo cú huých cho Ðảng ủy Sở 
GTVT triển khai nhiều nghị quyết khác, góp phần tạo đột phá trong công tác cải cách thủ tục 
hành chính. Theo thống kê của Sở GTVT và Bưu điện Nghệ An, từ khi triển khai công tác 
phối hợp, số lượng hồ sơ được tiếp nhận chuyển qua bưu điện tăng nhanh chóng theo từng 
năm. Năm 2014, có 5.264 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết; năm 2015, số hồ sơ tăng lên 



gấp 10 lần, đạt 54.812 hồ sơ; năm 2016, số lượng hồ sơ tăng lên là 61.740 hồ sơ… Từ năm 
2014 đến hết năm 2019, Sở GTVT đã phối hợp với Bưu điện Nghệ An thực hiện tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tới tận nhà người dân là 151.556 hồ sơ. Ðiều đáng 
nói, sau đó không lâu, Chính phủ ban hành Quyết định số 45 ngày 19-10-2016 về việc tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Như 
vậy, cách làm mới của Sở GTVT Nghệ An đã "đón đầu" chủ trương của Ðảng và Nhà nước. 
Cùng với đó, từ năm 2017, Sở GTVT Nghệ An đã tổ chức tiếp nhận và giải quyết 100% thủ 
tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của UBND tỉnh Nghệ An. 

Tích cực đổi mới tác phong công tác 

Giám đốc Sở GTVT Nghệ An Hoàng Phú Hiện cho biết: Ðảng bộ Sở luôn xác định cải cách 
hành chính là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Thời gian qua, Ðảng ủy, lãnh 
đạo Sở GTVT đã quyết liệt chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quan trọng, mang tính đột phá 
trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính. Ðảng ủy, lãnh đạo 
Sở đã giao nhiệm vụ cho từng đồng chí đảng ủy viên, lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực phải 
cùng các chi bộ, các phòng có chức năng giải quyết thủ tục hành chính tiến hành rà soát từng 
thủ tục, từ đó đề xuất cắt giảm các khâu trùng lặp trong quy trình giải quyết, bố trí cán bộ, 
công chức có trình độ, năng lực, kinh nghiệm trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời 
đầu tư trang bị thêm các thiết bị tin học, thiết bị kỹ thuật... Hiện, Sở GTVT có 117 thủ tục 
hành chính, trong đó nhiều thủ tục đã được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định như: 
Cấp giấy phép liên vận Việt - Lào, rút ngắn từ ba ngày xuống còn một ngày; cấp giấy phép 
kinh doanh vận tải, rút ngắn từ năm ngày xuống hai ngày; cấp phù hiệu vận tải, rút ngắn từ ba 
ngày xuống còn một ngày; đổi GPLX từ năm ngày xuống còn hai ngày... Nổi bật là thủ tục 
cấp mới GPLX trước kia có thời hạn 10 ngày thì nay tiến hành cấp luôn cho học viên ngay 
sau khi sát hạch đạt. Sở là đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện cấp GPLX cho học viên 
ngay sau khi sát hạch đạt. 

Song song với việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu và nâng cao trách nhiệm trong 
giải quyết công việc, Ðảng ủy Sở GTVT đã chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 
để phục vụ công tác quản lý nhà nước cũng như giải quyết thủ tục hành chính. Ðến nay, hầu 
hết 
các lĩnh vực chuyên môn của Sở đều có phần mềm ứng dụng để giải quyết công việc. Tiêu 
biểu có thể kể đến là việc xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm Mobile Work (hiện nay 
nâng cấp thành phần mềm Gov one) trên điện thoại thông minh hoặc máy tính, phục vụ công 
tác quản lý, duy tu, sửa chữa đường bộ. Phần mềm này giúp lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, 
ban trực thuộc và lãnh đạo các đơn vị liên quan nắm bắt, chỉ đạo xử lý kịp thời các sự cố 
nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường thông qua việc nhận và xử lý thông 
tin bằng hình ảnh, văn bản trên in-tơ-nét... Trước đây, khi chưa có phần mềm này, các đơn vị 
quản lý đường bộ rất khó khăn, mất nhiều thời gian trong việc báo cáo các nội dung liên quan 
đến các tuyến đường đang quản lý như: tình trạng hư hỏng mặt đường, lấn chiếm hành lang an 
toàn giao thông, xe quá tải... Khi phần mềm này được đưa vào sử dụng thì các nội dung trên 
hầu như được báo cáo tức thời bằng hình ảnh, thông tin, số liệu cụ thể cho lãnh đạo để kịp 
thời xử lý. Phần mềm đã được nhiều sở GTVT trong cả nước học tập và triển khai. 

Những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính thể hiện tâm huyết, trách nhiệm 
của cấp ủy, lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, nhân viên Sở GTVT Nghệ An, tạo đà cho những 
bước đi hiệu quả trong giai đoạn tới. 

Bài và ảnh: Thành Châu 

 

 

 



 

Nguồn: Nhân dân 

Ngày đăng: 16/10/2020 
Mục: Xã hội 

Nghệ An nỗ lực cải cách hành chính, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nhằm phục vụ 
tốt cho người dân và doanh nghiệp là nỗ lực lớn của tỉnh Nghệ An trong thời gian gần 
đây. 

Giảm thủ tục hành chính 

Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Lê Đình Lý cho biết: Là cơ quan thường trực về công tác 
CCHC, trên cơ sở Kế hoạch CCHC giai đoạn 2011 - 2020, ngành đã tham mưu cho tỉnh ban 
hành nhiều Nghị quyết, đề án về CCHC với các nội dung, sáng kiến mới đã được triển khai 
như: Thực hiện đề án CCHC tại bảy đơn vị điểm (cấp huyện, sở và ngành); chọn 2019 làm 
năm Cải cách hành chính xác định rõ các nhiệm vụ trong tâm để thực hiện; cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh và hợp tác nước ngoài; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 
trong các cơ quan, đơn vị ở các cấp… 

Trên cơ sở đó, tỉnh Nghệ An đã tập trung thực hiện đồng bộ cả sáu nội dung: Cải cách thể 
chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và phát triển đội 
ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó, tập 
trung các nhiệm vụ trọng tâm là cải cách TTHC; nâng cao chất lượng dịch vụ công; ứng dụng 
công nghệ thông tin. Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo về kết quả 
CCHC. Nhờ đó, CCHC ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ số CCHC (PAR 
INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thứ hạng những năm gần đây của tỉnh năm 
sau đều cao hơn năm trước và về đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành 
chính công cấp tỉnh (PAPI) được cải thiện... Hằng năm UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt 
động kiểm soát TTHC, kế hoạch rà soát đơn giản hóa TTHC trọng tâm. Thành lập tổ công tác 
liên ngành kiểm tra, kiểm soát và thúc đẩy cải cách TTHC. 

Thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Nghệ An tích cực tham 
gia cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp”, chỉ tính 
riêng trong giai đoạn 2018 - 2020, có 419 TTHC được đơn giản hóa, cắt giảm thời gian thực 
hiện với tổng thời gian cắt giảm là 1.961 ngày. Tính bình quân đã có 419/1.677 TTHC được 
đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện, đạt tỷ lệ 24,98%... 

“Từ năm 2014, Sở GTVT Nghệ An, đơn vị đầu tiên trong cả nước đã có sáng kiến phối hợp 
Bưu điện Nghệ An trong việc tiếp nhận hồ sơ đổi Giấy phép lái xe và trả kết quả qua đường 
bưu điện về tận nhà vừa tạo thuận lợi cho người dân giảm bớt thời gian, chi phí đi lại và rút 
ngắn từ năm ngày xuống hai ngày. Từ thành công trên, ngành GTVT Nghệ An tiếp tục áp 
dụng sang các loại hồ sơ khác. Kết quả, từ năm 2014 đến hết năm 2019, Sở GTVT Nghệ An 
đã phối hợp Bưu điện Nghệ An tiếp nhận và trả kết quả tại địa chỉ người nhận được gần 152 
nghìn bộ hồ sơ giải quyết TTHC, góp phần giảm đáng kể thời gian, chi phí cho người dân, tập 
thể và doanh nghiệp…”, Giám đốc Sở GTVT Nghệ An Hoàng Phú Hiền cho biết. 

Từ năm 2011 đến nay, các sở, ban, ngành tham mưu công bố 74 Quyết định công bố bộ 
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết với 3.707 lượt TTHC cấp tỉnh, 464 lượt TTHC cấp huyện 
và 193 lượt TTHC cấp xã… Các TTHC sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công bố đã đăng 
tải trên Trang thông tin điện tử của đơn vị và cập nhật lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
TTHC. Các đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC cũng đã kịp thời niêm yết các TTHC đã được 
công bố tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông, tích hợp lên cổng Dịch vụ công quốc gia 
nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật của người dân, doanh nghiệp, tạo thuận lợi trong việc tra cứu, 



ứng dụng. Cùng với đó, cơ chế một cửa được các ban, ngành, địa phương  triển khai thực hiện 
cơ bản đạt 100% theo đúng quy định. 

Mở Trung tâm hành chính công và hiện đại hóa hành chính 

Ngày 14-10, tỉnh Nghệ An chính thức khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công 
(TTPVHCC). Trung tâm này là đầu mối tiếp nhận và trả kết  quả của 1.326 thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền quản lý của 21 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và cơ quan T.Ư đặt tại địa 
phương. Sau 12 ngày hoạt động “khởi động” tại 38 cửa đã có hơn 3.500 hồ sơ được tiếp nhận. 
Trong đó đã giải quyết và trả kết quả 1.551 hồ sơ các loại (có 1.333 hồ sơ trước hạn); tỷ lệ 
đúng hạn 100%; hơn 2.000 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết; đã có gần 1.200 hồ sơ được 
trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích… 

 

Tại cửa làm việc số 13, thuộc lĩnh vực ngành y tế, chị Nguyễn Thị Kim Anh đang vui vẻ tiếp 
nhận và hướng dẫn khách hàng về các thủ tục hồ sơ liên quan, chị cho biết: TTPVHCC đầu tư 
bài bản, trang thiết bị hiện đại, mọi người đến làm việc tại đều có thái độ nghiêm túc và luôn 
lịch sự, tươi cười đón tiếp công dân như đón tiếp người thân; giải thích cặn kẽ các vấn đề liên 
quan. 

Anh Nguyễn Cảnh Thắng ở Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn đến bổ sung hồ sơ ngành nghề 
khám, chữa bệnh cho biết: Việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục ở đây nhanh gọn, rất tiện 
cho các đối tượng đến giải quyết công việc… Tại mỗi cửa làm việc, đều có bảng điện tử bày 
tỏ sự hài lòng hay không hài lòng của khách hàng. Đây cũng là thử thách và áp lực đối với 
cán bộ, nhân viên làm việc tại TTPVHCC này. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Trần Đức Trung nhấn mạnh: Việc đưa TTPVHCC của tỉnh đi 
vào hoạt động là bước tiến rất quan trọng, rất có ý nghĩa với mục tiêu thực hiện thống nhất 
các TTHC; tạo thuận lợi, tiếp cận theo hướng văn minh, hiện đại; tích hợp các nguồn lực về 
cơ sở vật chất, con người, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Điều 
này cũng đồng nghĩa với việc góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Nghệ An 
nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế... 

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị lãnh đạo, cán bộ, công - viên chức TTPVHCC 
phải nâng dần số lượng, chất lượng các dịch vụ hành chính công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 
nhằm bảo đảm thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận các dịch vụ hành 
chính công của tỉnh. Và phấn đấu đạt tốp 10 Trung tâm của cả nước. 

Xác định hiện đại hóa hành chính trong đó, CNTT là đòn bẩy phục vụ công tác CCHC, Nghệ 
An đã đẩy mạnh thu hút đầu tư, hợp tác phát triển hạ tầng mạng viễn thông CNTT, đào tạo 
nguồn nhân lực CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng 



để người dân và doanh nghiệp tiếp cận. Thời gian gần đây, các bệnh viện trong tỉnh đã tập 
trung đầu tư ứng dụng CNTT, CCHC để hướng đến bệnh viện thông minh. Bệnh viện đa khoa 
TP Vinh đã đạt 6/7 nhóm tiêu chí của bệnh viện thông minh. Nghệ An có 2/9 cơ sở khám, 
chữa bệnh trên toàn quốc cho phép ứng dụng bệnh án điện tử (loại bỏ hoàn toàn bệnh án 
giấy). 

Hiện tại, các bệnh viện đã số hóa các loại giấy tờ  liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh… 
giúp việc khám và điều trị được tốt hơn. Sở GTVT Nghệ An rút ngắn thời gian giải quyết so 
quy định như cấp giấy phép liên vận Việt - Lào rút ngắn từ ba xuống một ngày; cấp giấy phép 
kinh doanh vận tải từ năm ngày xuống còn hai ngày; cá biệt thủ tục cấp mới giấy phép lái xe 
từ 10 ngày rút xuống cấp luôn cho học viên ngay sau đạt sát hạch (là tỉnh đầu tiên trong cả 
nước thực hiện cấp giấy phép lái xe ngay sau hạch đạt)… Hay việc đưa vào phần mềm “Gov 
one” phục vụ cho công tác quản lý, duy tu, sửa chữa đường bộ thông qua hệ thống máy điện 
thoại thông minh hoặc máy tính, nhờ đó, giúp lãnh đạo nắm bắt, chỉ đạo xử lý kịp thời an toàn 
giao thông trên tuyến. 

Trong năm năm lại nay, hoạt động ứng dụng CNTT ở Nghệ An được triển khai diện rộng 
trong các cơ quan, đơn vị ở các cấp góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản 
lý, điều hành và thực thi công vụ. Đầu năm 2017, Nghệ An chính thức khai trương Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến tỉnh Nghệ An, đồng thời triển khai thành công Hệ thống quản lý văn bản 
và điều hành VNPT-iOffice đến 100% cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học, cơ sở y tế 
công trên địa bàn toàn tỉnh, đáp ứng các yêu cầu liên thông văn bản bốn cấp từ Chính phủ 
xuống đến xã. 

Thông qua ứng dụng CNTT, các hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến UBND các tỉnh; từ 
tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố, các ngành cũng được tổ chức, góp phần tiết kiệm thời 
gian, chi phí đi lại, nhất là Nghệ An - một tỉnh có diện tích rộng nhất nước, khi trung tâm tỉnh 
lỵ cách các huyện miền núi khoảng 150-250 km… Qua hệ thống phần mềm dịch vụ công và 
hệ thống thông tin một cửa điện tử, Nghệ An khai trương đầu năm 2017 đã có nhiều cơ quan, 
đơn vị đưa hệ thống vào vận hành, khai thác để tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, doanh nghiệp. 
Tính đến ngày 30-5-2020, hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã cung cấp hơn 5.800 
dịch vụ công, trong đó  gần 1.100 dịch vụ công mức độ 3 và 4. Nhiều  doanh nghiệp, người 
dân đã có ý kiến: Nhờ cổng điện tử dịch vụ công này giảm thiểu thời gian và  phiền hà. 

Tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm cấp trung 
gian và các tổ chức bên trong. Nghệ An đã giảm bốn chi cục, 11 phòng chuyên môn thuộc sở, 
ban ngành; 111 đơn vị sự nghiệp; chuyển 43 đơn vị sự nghiệp sang tự chủ về chi thường 
xuyên, giảm 4.396 người làm việc hưởng lương trực tiếp từ ngân sách nhà nước... 

Để đạt được mục tiêu xây dựng nền hành chính tỉnh có tính chuyên nghiệp, hoạt động hiệu 
lực hiệu quả, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp tốt hơn, trong giai đoạn mới, hiện 
UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nội vụ chủ trì xây dựng Đề án cải thiện Chỉ số cải cách hành 
chính (PARINDEX) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh, 
trong đó đánh giá đầy đủ các bất cập, yếu kém, phân tích sâu, khách quan các nguyên nhân và 
đưa ra các giải pháp cụ thể để nâng cao từng chỉ số thành phần. Đồng thời, tỉnh giao trách 
nhiệm cụ thể cho từng ngành, đơn vị đảm nhận thực hiện các chỉ số thành phần; đề ra lộ trình 
tăng các chỉ số cụ thể theo từng năm để phấn đấu và chuẩn bị các nguồn lực thực hiện. 

UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt Đề án “Xây dựng đô thị thông minh tỉnh Nghệ An giai 
đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2025”. 

THÀNH CHÂU 
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Chiêu trò đằng sau hạt giống "bí ẩn" gieo rắc hoang mang ở Mỹ 

Ông Chris Pawelski, một nông dân tại làng Warwick, bang New York - Mỹ không khỏi tò mò 
khi nhận một bưu phẩm hồi tháng 7 với thông tin trên đó cho biết nó được gửi từ TP Thâm 
Quyến - Trung Quốc, bên trong chứa hạt giống lạ. 

Sau khi nhìn thấy một túi hạt giống lạ bên trong, người đàn ông 53 tuổi này lập tức gọi điện 
cho Cục kiểm dịch động thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) rồi gửi nó đến cơ quan 
này. 

Ông Pawelski không phải là người duy nhất nhận được những bưu phẩm như thế. Khắp thế 
giới, khoảng 1.000 người đã nhận được gói hạt giống lạ trong những tháng gần đây. 

Tại Mỹ, sự xuất hiện của các túi hạt giống bí ẩn dẫn đến cảnh báo từ nhà chức trách giữa lúc 
có phỏng đoán chúng có thể là vũ khí sinh học hoặc trò chơi khăm. Đã có một số thuyết âm 
mưu được nói đến về vụ việc. Thậm chí, có người còn đùa rằng người nhận có thể bị nhiễm 
Covid-19 từ chúng. 

 

Một số gói hạt giống bí ẩn gửi đến bang Washington - Mỹ. Ảnh: Sở Nông nghiệp Washington 

 Tập đoàn thương mại điện tử Amazon vào tháng 9 đã cấm bán hạt giống nước ngoài vào Mỹ. 
Riêng ông Pawelski cho biết vụ việc khiến ông nhớ đến cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - 
Trung khiến nhiều nông dân thiệt hại. 

Dù vậy, một số nhà phân tích về thương mại điện tử cho rằng các gói hạt giống trên có lẽ chỉ 
là ví dụ của chiêu trò lừa đảo gọi là "brushing scam", tức người bán hàng trực tuyến tạo ra 
các đơn hàng giả để tăng xếp hạng sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử. 

Theo tìm hiểu của báo South China Morning Post, nhiều bưu phẩm chứa gói hạt giống bí ẩn 
được gửi đi từ Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay. Một số bưu phẩm 
trong số này mất nửa năm mới đến được Mỹ. 

Trả lời qua điện thoại, một người đàn ông họ Xu cho biết ông là nhân viên bưu điện xử lý bưu 
phẩm chuyển đi nước ngoài tại TP Thượng Hải. Ông cho biết không biết gì về các gói hạt 
giống bí ẩn và nhân viên bưu điện thỉnh thoảng ghi thông tin liên lạc của mình lên bưu phẩm 
như là địa chỉ gửi trả. 



 

Một gói hạt giống bí ẩn gửi đến bang Virginia - Mỹ. Ảnh: Sở Nông nghiệp bang Virginia 

 


