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1. Chính thức vận hành Cổng thông tin tờ khai hải 
quan điện tử 

Tổng cục Hải quan chính thức vận hành Cổng thông tin tờ khai hải 

quan điện tử giúp cộng đồng doanh nghiệp thực hiện nhanh chóng 

thủ tục khai báo hải quan, tra cứu thông tin, dữ liệu về hàng hóa 

xuất nhập khẩu... 

 

Tổng cục Hải quan cho biết, từ tháng 3/2017, ngành Hải quan chính 

thức cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử cho các bên liên quan, 

tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp, góp phần thực hiện 

chủ trương của Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử 

và dữ liệu điện tử. 

Cụ thể, thực hiện Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg ngày 19/8/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng 

thông tin tờ khai hải quan điện tử (quy chế), Tổng cục Hải quan đã xây 

dựng và chính thức đưa vào vận hành Cổng thông tin tờ khai hải quan 

điện tử (cổng thông tin hải quan). Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng đã 

gửi công văn đến các Bộ, ngành liên quan để thông báo về công tác 

triển khai. 



Cổng thông tin hải quan cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử cho 

các cơ quan liên quan để thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua ngân hàng và các thủ tục 

hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông 

trên thị trường. 

Các cơ quan liên quan bao gồm: cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức 

tín dụng và các tổ chức cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được Bộ 

Công Thương ủy quyền. 

Ngoài việc kết nối hệ thống thông tin với cổng thông tin hải quan, các cơ 

quan liên quan có thể tra cứu thông tin bằng cách sử dụng tài khoản truy 

cập vào địa chỉ http://tkhqdt.customs.gov.vn hoặc nhắn tin vào số điện 

thoại 0869600633. 

Đối tượng thụ hưởng lợi ích của việc chia sẻ thông tin tờ khai hải quan 

điện tử theo quy chế này chính là cộng đồng doanh nghiệp. 

Tại các văn bản pháp luật hiện nay không quy định việc cơ quan Hải 

quan đóng dấu xác nhận trên bản in từ tờ khai hải quan điện tử. Đồng 

thời các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành của các cơ quan 

liên quan cũng chưa quy định việc sử dụng thông tin tờ khai hải quan 

điện tử.   

Chính vì vậy khi thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, các cơ quan liên 

quan gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn chấp nhận hoặc không 

chấp nhận bản in từ tờ khai hải quan điện tử do doanh nghiệp xuất trình. 

Do đó việc triển khai quy chế sẽ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 

trong những trường hợp phảisử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử, 

đồng thờiđảm bảo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng thông tin tờ khai hải 

quan điện tử trong hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan liên quan, 

hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử và góp phần thực hiện chủ 

trương cải cách hành chính của Chính phủ. 

Theo infonet.vn 

 

2. Ai “xử phạt” nếu các cơ quan hành chính nhà 
nước làm sai? 

Các quyết định hành chính cả ở cấp trung ương và địa phương liên 

quan đến việc lưu hành một số ca khúc đang là tâm điểm tranh luận 

của dư luận. Đằng sau các quyết định này cho thấy một vấn đề nền 

tảng khác cần phải quan tâm hiện nay: bảo vệ các quyền dân sự và 



kinh tế của người dân, doanh nghiệp trước sự lạm quyền hành 

chính từ cơ quan hành pháp. 

Từ các quyết định hành chính bất hợp pháp 

Mới đây, ông Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa - Thể 

thao và Du lịch thông tin với báo chí rằng sẽ cấm lưu hành vĩnh viễn 

năm ca khúc sáng tác trước năm 1975, trong đó có ca khúc “Con đường 

xưa em đi” vì lời bị sửa so với bản gốc. Trên thực tế, cục này đã tạm 

dừng lưu hành năm bài hát này. 

Lý do tạm dừng lưu hành các bài hát này, theo lập luận của Cục Nghệ 

thuật biểu diễn là không thuyết phục. Bởi việc bảo hộ lời bài hát đã có 

các quy định về bảo hộ sở hữu trí tuệ điều chỉnh. Theo đó, nếu một bên 

biểu diễn, hoặc thu âm và phát hành bài hát hát sai lời, sai nhạc và ảnh 

hưởng đến tác quyền của tác phẩm, người sở hữu bản quyền hoàn toàn 

có thể kiện bên vi phạm ra tòa để yêu cầu bồi thường thiệt hại. Quan hệ 

giữa chủ thể sở hữu bản quyền, và chủ thể kinh doanh vì mục đích 

thương mại trong trường hợp này là quan hệ kinh tế - dân sự. Cơ quan 

quản lý hành chính nhà nước như Cục Nghệ thuật biểu diễn không có lý 

do chính đáng để can thiệp trong trường hợp này. Chưa nói đến những 

lợi ích giải trí, hưởng thụ văn hóa của công chúng, việc tạm dừng hay 

cấm lưu hành này có thể gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp cho các đơn vị 

kinh doanh băng đĩa nhạc, các công ty tổ chức biểu diễn ca nhạc. 

Cũng liên quan đến lĩnh vực văn hóa, cách đây chưa lâu, tại Tiền Giang, 

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh này đã ra quyết định cấm một loạt 

bài hát trong danh mục các bài hát karaoke, trong đó có cả bài “Màu hoa 

đỏ” nổi tiếng của nhạc sĩ Thuận Yến. Song song với quyết định đó, sở 

này cũng cấm luôn người dân chuyển công năng từ nhà ở sang làm cơ 

sở kinh doanh karaoke. Dựa trên các quyết định đó, các đoàn kiểm tra 

liên ngành đã được tổ chức để tiến hành kiểm tra, xử phạt người dân mà 

theo họ là vi phạm quyết định. 

Sau khi báo chí phát hiện, quyết định hành chính này bị cơ quan quản lý 

nhà nước cấp trên cho là trái pháp luật, Sở Văn hóa - Thể thao và Du 

lịch tỉnh Tiền Giang đã phải thu hồi. Quyết định sai luật nhưng người dân 

Kinh nghiệm cho thấy, việc đặt các cơ quan hành chính trong áp 

lực bị giám sát bởi một thiết chế tư pháp sẽ khiến các cơ quan này 

cẩn trọng hơn, có trách nhiệm hơn và cân nhắc hơn khi sử dụng 

quyền lực hành chính của mình. 



đã bị phạt, bị thiệt hại do không được kinh doanh vì nó phải chấp nhận 

chịu thiệt hại!? 

Đến việc bảo vệ người dân, doanh nghiệp khi cơ quan hành chính 

lạm quyền 

Đây là những ví dụ thực tế cho thấy, rủi ro của người dân, doanh nghiệp 

bị xâm phạm quyền lợi bởi các quyết định hành chính bất hợp pháp từ 

các cơ quan hành chính, kể cả ở trung ương lẫn địa phương là rất cao. 

Hệ thống pháp luật hiện hành có những cơ chế giúp người dân, doanh 

nghiệp bảo vệ quyền của mình bằng cách khiếu nại quyết định hoặc 

hành vi hành chính; hoặc có thể khởi kiện các cơ quan hành chính ra 

tòa. Tuy nhiên, kể cả khi quyền hợp pháp bị xâm hại, và xảy ra thiệt hại 

thực tế, rất ít gặp các trường hợp người dân khiếu nại hoặc khởi kiện cơ 

quan hành chính ra tòa và yêu cầu được bồi thường thiệt hại. 

Có rất nhiều lý do giải thích thực trạng này. Từ phía người dân, đó là 

niềm tin vào hệ thống tư pháp: liệu Tòa hành chính - với tư cách là một 

phần của “bộ máy nhà nước”, có thể đưa ra những phán quyết công 

bằng? Thứ hai, thời gian và chi phí cho việc theo đuổi một vụ kiện hành 

chính chắc chắn là lớn, trong khi mức bồi thường nếu nhận được chưa 

chắc đã bù đắp được chi phí bỏ ra. Nhìn từ hệ thống tòa, một loạt hạn 

chế về năng lực xét xử, về vị thế để đưa ra các phán quyết độc lập 

nhằm thực thi công lý vẫn là những tồn tại chưa có lời giải trong thời 

gian gần. 

Khi doanh nghiệp làm sai, cơ quan hành pháp ở địa phương đương 

nhiên áp dụng chế tài với doanh nghiệp. Nhưng khi cơ quan quản lý làm 

sai và gây thiệt hại, các cơ quan này lại hầu như miễn nhiễm với trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại hành chính. Càng miễn nhiễm với trách 

nhiệm, xu hướng lạm quyền lại càng được dung dưỡng và gia tăng. 

Cải cách tư pháp để củng cố năng lực của các thiết chế tòa án bảo vệ 

quyền cho người dân, doanh nghiệp rõ ràng là yêu cầu cấp bách trong 

giai đoạn hiện nay. Giảm thiểu lạm quyền hành chính không thể chỉ bằng 

những lời kêu gọi và nỗ lực cải cách từ trong hệ thống hành chính. Quan 

trọng hơn, cần phải có một hệ thống tư pháp có thể xét xử một cách 

công bằng các cơ quan hành chính khi người dân cầu viện tới. Kinh 

nghiệm cho thấy, việc đặt các cơ quan hành chính trong áp lực bị giám 

sát bởi một thiết chế tư pháp sẽ khiến các cơ quan này cẩn trọng hơn, 

có trách nhiệm hơn và cân nhắc hơn khi sử dụng quyền lực hành chính 

của mình. 

Theo thesaigontimes.vn 



3. Doanh nghiệp cần cơ chế hơn tiền 

 

Doanh nghiệp vẫn gặp khó khi đầu tư vào nông nghiệp 

Thay vì hỗ trợ trực tiếp bằng tiền từ ngân sách, dự thảo Nghị định 

về khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sẽ hướng đến 

hỗ trợ về thuế phí và chính sách ổn định nhằm lôi kéo doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. 

Chiều 19.4, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã 

chủ trì cuộc họp cho ý kiến với dự thảo nghị định thay thế Nghị định 210 

về khuyến khích doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

90 tỉ còn khó, lấy đâu ra 11.000 tỉ? 

Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, cho biết trong 3 năm 

qua, từ khi Nghị định 210 được thực thi, ngân sách cam kết dành 360 tỉ 

đồng để hỗ trợ DN đầu tư vào tam nông. Song trên thực tế mới chỉ có 64 

dự án được hỗ trợ với số vốn thu xếp thực tế là 280 tỉ đồng, nhưng năm 

sau lại giảm 1/2 so với năm trước. “Nghị định 210 có những mặt tốt song 

vẫn theo hướng dùng ngân sách để hỗ trợ, trong khi nguồn lực bố trí 

thấp và ngày càng khó khăn nên chính sách mới cần theo hướng nhà 

nước chỉ hỗ trợ cơ chế như tiếp cận đất đai, giảm thủ tục hành chính”, 

ông Tuấn nói.  

Trong khi đó, dự thảo do Bộ KH-ĐT chủ trì xây dựng vẫn dự kiến mỗi 

năm cần nguồn lực cỡ 11.200 tỉ đồng. “Vừa qua, mỗi năm có 90 tỉ mà 

còn khó, giờ nói 1 năm cần 11.000 tỉ thì liệu có không. Đề ra như thế 

nhưng nếu không bố trí được ít nhất 50% thì buồn lắm, chính sách 

không khả thi được”, ông Tuấn lo ngại. Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh 



Quang Hải cho rằng dự thảo dự trù nguồn lực như vậy là không khả thi 

và cũng không nên quy định một tỷ lệ cứng hỗ trợ. Thay vào đó, nên 

hướng tới chính sách tín dụng chứ không phải tài khóa từ ngân sách. 

Đại diện Bộ KH-CN cũng cho rằng nhà nước không nên hỗ trợ tiền trực 

tiếp các dự án mà chỉ cần giảm nguồn thu với khối này như giảm thuế 

đất đai, miễn thuế thu nhập DN trong một thời gian để khuyến khích đầu 

tư, đồng thời cũng là cách nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. 

Điều này cũng nhận được sự tán đồng từ giới chuyên gia và đại diện 

DN. Trong 6 điều mong mỏi từ DN mà ông Hồ Xuân Hùng, nguyên Thứ 

trưởng Bộ NN-PTNT, hiện là Chủ tịch Tổng hội NN-PTNT, kể ra thì 

không hề có đòi hỏi nào về “tiền tươi thóc thật”. 

Cụ thể, ông Hùng cho biết giới đầu tư “than” nhiều nhất là thủ tục hành 

chính. “DN nói họ sợ lắm, dù trên Chính phủ, các bộ, thậm chí xuống 

chủ tịch tỉnh rất thông nhưng tới sở thì vẽ ra đủ bài. Hoặc như chính 

sách giảm tiền thuê đất, dù đã có nhưng phải làm sao để các nhà đầu tư 

không phải chạy vạy thủ tục, xin xỏ mới được”, ông Hùng nói. Bên cạnh 

đó, theo ông Hùng, làm sao để tích tụ đất đai vẫn là điều được hầu hết 

DN mong muốn. 

 

Ông Tiết Văn Thành, Tổng giám đốc Agribank, cho biết hiện đang triển 

khai gói 50.000 tỉ đồng cho các khách hàng làm nông nghiệp sạch. 



“Có DN e sợ chính sách tạo điều kiện nhiều khi như cái bánh vẽ. Đó là 

quy định DN có doanh thu năm trước tối thiểu gấp 10 lần mức hỗ trợ thì 

mới đủ điều kiện”, bà Phạm Thị Thu Hằng, Tổng thư ký Phòng Thương 

mại - Công nghiệp VN (VCCI), bổ sung. Bên cạnh đó, bà Hằng phản 

ánh nguyện vọng của không ít công ty là chính sách cần ổn định như 

quy hoạch vùng nguyên liệu, đất đai, tránh tình trạng họ gom được đất 

xong thì mảnh đất ấy đã được chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc quy 

hoạch thay đổi. 

Mở hết khung 

Giải trình với tư cách cơ quan chủ trì soạn thảo, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT 

Đào Quang Thu cho biết rất muốn tạo điều kiện tối đa để khuyến khích, 

song do chính sách chỉ ở tầm nghị định nên vướng rất nhiều luật chuyên 

ngành. Ông Thu dẫn chứng, chuyện thay đổi quy hoạch hay quy hoạch 

vùng nguyên liệu thì bị chế định bởi luật Quy hoạch, hay chính sách 

giảm thuế thì lại do luật Thuế thuộc thẩm quyền Quốc hội. Tương tự, 

muốn mở chính sách tích tụ đất đai để DN yên tâm làm ăn lớn thì cần 

chờ sửa luật Đất đai 2013... “Lý tưởng nhất là làm sao xây dựng được 

luật khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp”, ông Thu nói. 

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định khu 

vực nông nghiệp, nông thôn rất cần được khuyến khích, ưu tiên phát 

triển. “Cho nên khi xây dựng nghị định, có cơ hội nào thì phải tận dụng 

tối đa, đưa hết vào nghị định để thúc đẩy DN đầu tư vào”, Phó thủ 

tướng nhấn mạnh và lưu ý, tại luật Đầu tư, khoản 2 điều 19 đã giao 

cho Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi tiết. Tương tự, luật Đất 

đai cũng có điều khoản cho phép Chính phủ quy định các trường hợp 

miễn giảm tiền thuê đất. 

Theo Phó thủ tướng, tinh thần của nghị định phải giảm bớt hỗ trợ tiền 

trực tiếp, thay vào đó là chính sách thuế phí miễn giảm như tiền sử dụng 

đất, thuê đất. Thừa nhận rằng rủi ro lớn nhất với DN nông nghiệp hiện 

nay là không có đất đai đủ cơ sở pháp lý để làm ăn lớn và ổn định, Phó 

thủ tướng yêu cầu cơ quan soạn thảo, các bộ cùng tính toán cơ chế làm 

sao để thuê đất của nông dân cho DN thuê lại được tối ưu trên cơ sở so 

sánh cách làm mà một số địa phương đang áp dụng và cho biết Nghị 

quyết của T.Ư sắp tới cũng sẽ nói về tích tụ ruộng đất. 



 

Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà nhấn mạnh như thế ở hội nghị 

Giải pháp tích tụ, tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp quy 

mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp diễn ra hôm 14.4 

ở Vĩnh Phúc. 

Ông Đào Trung Chính, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai (Bộ TN-

MT), cho biết thêm hiện có một số mô hình tích tụ đất đai khá thành 

công. Như tại Hà Nam, chính quyền huyện xã thuê lại của dân rồi giao 

Sở TN-MT cho DN thuê lại. Cách làm này khiến nhà đầu tư lẫn người 

dân yên tâm nhờ thông qua chính quyền bảo lãnh. Song theo ông 

Chính, cái khó là hiện luật pháp chưa quy định hình thức này. Trong khi 

đó, tại Thái Bình, thông qua Trung tâm phát triển quỹ đất - là một đơn vị 

sự nghiệp nhưng cơ chế hoạt động như DN. Ông Chính cho biết tới đây 

cơ quan này sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm để kiến nghị mô hình ưu việt 

nhất nhằm giải bài toán tích tụ đất đai. 

Theo thanhnien.vn 

 

 

 

 



4. "Trường nước ngoài phản đối kịch liệt môn bắt 
buộc của Việt Nam" 

Nhiều góp ý, đề xuất đã được đưa ra trong hội thảo lấy ý kiến hoàn 

thiện dự thảo Nghị định về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh 

vực giáo dục diễn ra chiều ngày 18/4. 

 

Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định về hợp tác, đầu tư nước 

ngoài trong lĩnh vực giáo dục diễn ra chiều ngày 18/4 

‘Nội dung bắt buộc là bóp méo chương trình” 

Một trong những thay đổi lớn nhất trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị 

định 73 là các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông dạy chương 

trình của nước ngoài được quyết định tỷ lệ học sinh Việt Nam theo học 

chương trình giáo dục này, thay vì yêu cầu 10% học sinh Việt Nam cho 

cấp tiểu học và 20% cho cấp trung học. 

Tuy nhiên, chương trình giảng dạy cho học sinh Việt Nam yêu cầu phải 

có các nội dung giáo dục bắt buộc theo quy định. 

Bà Hồ Thúy Ngọc – đại diện tới từ ĐH Ngoại thương Hà Nội cho rằng 

quy định này sẽ là một điểm trừ, một rào cản trong việc tiếp nhận các 

chương trình nhập khẩu hoàn toàn của nước ngoài.  



“Khi chúng tôi đề cập đến vấn đề những môn học bắt buộc của Việt 

Nam, chúng tôi nhận được sự phản đối kịch liệt của các đối tác. Họ là 

người cấp bằng và họ yêu cầu chương trình phải là của họ. Họ không 

đồng ý đưa thêm nội dung bắt buộc của chương trình Việt Nam vào. Bản 

thân tôi cũng không tìm thấy một cơ sở hợp lý để thuyết phục được đối 

tác trong vấn đề này”. 

 

Bà Hồ Thúy Ngọc – đại diện tới từ ĐH Ngoại thương Hà Nội cho rằng 

quy định đưa nội dung bắt buộc vào chương trình của nước ngoài sẽ là 

một điểm trừ 

Bà Ngọc đề xuất: “Có chăng các nội dung bắt buộc nên để ở dạng sinh 

hoạt chuyên đề, bổ sung thêm cho chương trình học thì có thể sẽ dễ 

được đối tác chấp nhận hơn và cũng hợp lý hơn trong việc triển khai”. 

“Còn nếu nội dung bắt buộc của Việt Nam cũng đưa vào chương trình 

liên kết thì sẽ là sự bóp méo chương trình của họ” – đại diện của ĐH 

Ngoại thương Hà Nội khẳng định. 

Đồng tình với bà Ngọc, ông Nguyễn Xuân Đậu – đại diện của Trường 

ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chia sẻ: “Khi chúng tôi đưa 

chương trình đào tạo ra thì có trường nói rằng họ không quan tâm đến 

chương trình của Việt Nam. Họ cấp bằng thì họ chỉ quan tâm đến 

chương trình của họ thôi”. 

Theo ông Đậu, đây không chỉ là vấn đề của riêng ĐH Kinh doanh và 

Công nghệ Hà Nội, mà là vấn đề của rất nhiều trường. 



“Tất nhiên chúng ta làm việc ở Việt Nam thì phải theo luật pháp của Việt 

Nam. Nhưng có những vấn đề hợp tác với nước ngoài thì chúng ta phải 

lưu tâm đến luật của nước ngoài. Trong Nghị định có nhiều quy định đặt 

ra theo luật của Việt Nam nhiều hơn, mà không quan tâm đến luật của 

nước ngoài. Tôi đề nghị ban soạn thảo làm thế nào để các trường Việt 

Nam có điều kiện hòa nhập tốt hơn” – ông nói. 

Nêu ý kiến về vấn đề này, một đại diện người nước ngoài tới từ Diễn 

đàn doanh nghiệp Việt Nam khẳng định, yêu cầu về nội dung bắt buộc 

trong chương trình của Việt Nam rất khó thực hiện với họ. 

Vốn đầu tư 1.000 tỷ dựa trên cơ sở nào? 

Đặt câu hỏi về số vốn đầu tư của cơ sở đào tạo nước ngoài, ông Võ 

Thanh Bình – Trưởng ban Tổ chức phát triển Hiệp hội các trường đại 

học, cao đẳng Việt Nam nói: “Tại sao trước đây cơ sở đào tạo nước 

ngoài chỉ cần vốn đầu tư 300 tỷ đồng, mà bây giờ lại là 1000 tỷ đồng. Cơ 

sở nào đưa ra con số này?” 

 

Ông Võ Thanh Bình – Trưởng ban Tổ chức phát triển Hiệp hội các 

trường đại học, cao đẳng Việt Nam 

Từ góc nhìn của một luật sư, bà Nguyễn Kim Dung - Giám đốc pháp chế 

của Apollo Việt Nam và ĐH Anh Quốc cho rằng quy định vốn đầu tư 

1.000 tỷ đồnglà hợp lý, nhưng quy định về việc xác định nguồn vốn là 



chưa hợp lý khi yêu cầu xác định bằng tiền mặt và tài sản đã chuẩn bị 

để đầu tư. 

“Khi vào Việt Nam, trong giai đoạn xin cấp phép đầu tư và thành lập, nhà 

đầu tư chỉ có thể chứng minh họ có đủ nguồn vốn minh chứng bằng báo 

cáo kiểm toán (tài sản sở hữu và vốn chủ sở hữu), cộng với nguồn vốn 

vay (nếu có) để chứng minh họ có đủ khả năng đầu tư thành lập trường. 

Vì vậy, việc xác định bằng tiền mặt là chưa hợp lý. Việc xác định bằng 

tài sản đã chuẩn bị để đầu tư cũng chưa hợp lý trong giai đoạn xin cấp 

phép đầu tư vì giai đoạn này chỉ là đề án thành lập” – bà Dung diễn giải. 

Ở một góc nhìn khác, đại diện của Trường Cao đẳng ASEAN (Hưng 

Yên) cho rằng con số 1.000 tỷ đưa ra chỉ là “nói đại”. Bởi vì, “với những 

trường chỉ dạy ngoại ngữ, kinh tế thì 1.000 tỷ là quá dư, nhưng nếu chế 

tạo máy bay, đào tạo khoa học kỹ thuật thì mấy nghìn tỷ cũng không đủ. 

Tôi cho rằng Nghị định đưa ra con số không hợp lý, không sát thực tế thì 

sau đó lại tiếp tục ra nhiều Thông tư hướng dẫn, gây khó cho các nhà 

đầu tư trong và ngoài nước”. 

Tại sao phải 5 năm kinh nghiệm và 50% Tiến sĩ? 

Một trong những vấn đề mà đại diện của Diễn đàn doanh nghiệp Việt 

Nam quan tâm là quy định yêu cầu 5 năm kinh nghiệm của giảng viên và 

tỷ lệ giảng viên có trình độ Tiến sĩ trong cơ sở giáo dục đại học. 

Theo đó, khoản 2 điều 10 về điều kiện đối với đội ngũ nhà giáo của dự 

thảo có viết: “Giảng viên là người nước ngoài giảng dạy tại các chương 

trình liên kết đào tạo phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh 

vực giảng dạy”. 

Về tỷ lệ giảng viên đạt trình độ Tiến sĩ, khoản 4 điều 29 quy định: “Đối 

với cơ sở giáo dục đại học, giảng viên ít nhất phải có trình độ thạc sĩ trở 

lên, trong đó tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ không ít hơn 50% tổng số 

giảng viên…” 

Nhận xét về 2 quy định này, đại diện từ Diễn đàn doanh nghiệp Việt 

Nam cho rằng: “Cần rõ ràng hơn về ý nghĩa của việc yêu cầu kinh 

nghiệm 5 năm hay tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ không dưới 50%… 

Tôi tin rằng chất lượng đào tạo quan trọng hơn những tiêu chí mơ hồ 

này”. 

Một vấn đề khác về yêu cầu với đội ngũ nhà giáo được bà Nguyễn Kim 

Dung đưa ra là, theo khoản 4 điều 10, văn bằng của các giảng viên là 

người nước ngoài và văn bằng của giảng viên Việt Nam được cấp bởi 



cơ sở giáo dục nước ngoài phải đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn giảng viên 

theo quy định của Luật giáo dục đại học. 

 

Bà Nguyễn Kim Dung - Giám đốc pháp chế của Apollo Việt Nam và ĐH 

Anh Quốc bày tỏ băn khoăn về cách thức chứng minh nguồn vốn đầu tư, 

tiêu chí đối với giảng viên người nước ngoài 

Theo bà Dung, quy định này sẽ tạo thêm rào cản trong việc tuyển dụng 

giảng viên nước ngoài. “Khi giảng viên nước ngoài vào Việt Nam, ngoài 

việc cung cấp bằng cấp thì theo quy định tại điều này, họ phải cung cấp 

minh chứng về chương trình đào tạo đã được kiểm định hoặc giấy phép 

của cơ sở giáo dục nước ngoài nơi họ được cấp bằng. Điều này sẽ kéo 

theo hàng loạt các thủ tục pháp lý về hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công 

chứng hồ sơ của trường và chương trình họ đã học”. 

Điều 10 cũng quy định văn bằng của giảng viên nước ngoài phải đủ điều 

kiện được công nhận ở Việt Nam, Bộ đã có các quy định này hay chưa? 

Bước này lại thêm một thủ tục hành chính kèm các giấy tờ pháp lý. Theo 

quy định này thì một giảng viên đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam phải 

đáp ứng rất nhiều quy định về thủ tục hành chính, từ đó tạo rào cản 

trong việc tuyển dụng giảng viên có trình độ từ nước ngoài – bà nói. 

Ngoài một số vấn đề được quan tâm chung, một số đại biểu cũng đặt 

câu hỏi cho những quy định nhỏ khác như: có nhất thiết phải quy định 

máy móc 5m2/ sinh viên, trong khi xu thế đào tạo đang là 2-3 ca/ 

phòng học trong một ngày, học 3 học kỳ/ năm hoặc liên kết về mặt 



bằng với các cơ sở khác; nên chăng đưa ra quy định các trường đã 

qua kiểm định chất lượng đào tạo cũng được nhận các quyền tương 

tự như các trường tự chủ?; trường mầm non có cần phải giáo viên 

trình độ từ cao đẳng trở lên?... 

Vì quyền lợi của người học 

 

Ông Nguyễn Xuân Vang – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục & 

Đào tạo - cho rằng, con số 1.000 tỷ đồng không có gì khó khăn với các 

nhà đầu tư nước ngoài 

Trên tinh thần lắng nghe và chắt lọc ý kiến của các cơ sở giáo dục, các 

ban, Bộ, ngành cho Nghị định sửa đổi, ông Nguyễn Xuân Vang – Vụ 

trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã phản hồi về một 

số vấn đề mà các đại biểu đưa ra. 

Về con số 1.000 tỷ, ông cho biết, thời gian tới sẽ ban hành Nghị định về 

điều kiện đầu tư trong nước do Thủ tướng phê duyệt, trong đó quy định 

thành lập trường đại học Việt Nam phải có tối thiểu 1.000 tỷ đồng. 

“Trường đại học Việt Nam đã quy định như vậy, nên con số đưa ra cho 

cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài dựa trên con số này”.  

"Ban đầu, Hiệp hội Luật sư Hà Nội gửi khoảng 50 ý kiến về sửa đổi, 

cho tới nay bản dự thảo cuối cùng gần như đã hoàn chỉnh.  



Có rất nhiều điểm đã được sửa đổi và phù hợp với mong muốn của 

doanh nghiệp. Đặc biệt, sự sửa đổi đầu tiên là từ 6 bộ hồ sơ bây giờ 

chỉ còn 1 bộ hồ sơ. Chúng tôi rất mừng".  

Bà Nguyễn Kim Dung - Giám đốc pháp chế Apollo Việt Nam 

Ông Vang cũng cho rằng, con số 1.000 tỷ đồng (tương đương hơn 40 

triệu USD) không phải là lớn với một cơ sở đào tạo. “Tôi tin rằng mức 

đầu tư này không có gì khó khăn với các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện 

đã có những trường có vốn đầu tư nước ngoài như ĐH Việt Đức, ĐH 

Việt Nhật có vốn đầu tư từ 100 triệu USD đến 200 triệu USD”. 

"Ngoài ra, số vốn đầu tư này không phải xuất trình ngay từ đầu, mà sẽ 

có lộ trình" – ông Vang cho biết. 

Về nội dung bắt buộc cho học sinh Việt Nam trong chương trình đào tạo 

của nước ngoài, ông Vang cho biết đây là ý kiến của nhiều ban ngành. 

“Mặt khác, chúng ta là người Việt Nam, học ở Việt Nam, chúng ta nên có 

màu cờ sắc áo của Việt Nam. Những nội dung này có thể đưa hoặc 

không đưa vào trong văn bằng, không bắt buộc. Chúng tôi sẽ tiếp thu ý 

kiến của các đại biểu về vấn đề này, tuy nhiên bỏ ra sẽ rất khó”. 

Trả lời thắc mắc về kinh nghiệm và trình độ của giáo viên, thành viên 

ban soạn thảo dự thảo này cho biết, “giáo viên ngoại ngữ sẽ không yêu 

cầu trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ. Quy định tỷ lệ giảng viên có trình độ Tiến sĩ 

không dưới 50% là trích từ Luật giáo dục đại học. Những môn đặc thù 

như ngoại ngữ, nghệ thuật cũng không cần giáo viên có 5 năm kinh 

nghiệm”. 

Các thủ tục hành chính mặc dù được đánh giá là đã có những thay đổi 

đột biến, tuy nhiên vẫn còn những nguyện vọng giảm nhẹ hơn nữa các 

thủ tục rào cản, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế chia sẻ, “năm 2011-2012 

có nổi lên một loạt vi phạm về liên kết đào tạo nước ngoài (không phép). 

Ngay cả những trường lớn cũng có liên kết với các trường không được 

kiểm định của nước ngoài. Khi đó ai sẽ là người chịu thiệt thòi? Chính là 

con cái chúng ta. Những thủ tục và kiểm duyệt này không phải là Bộ gây 

khó khăn, mà là vì quyền lợi của người học”. 

Theo vietnamnet.vn 

 

 

 



5. Để Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khả thi và đi 
vào cuộc sống 

Theo ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, nên đổi tên thành “Luật 

phát triển DNNVV” để khuyến khích sự lớn mạnh của khu vực này. 

Sự cần thiết Ban hành Luật Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa được Phòng Thương 

mại và Công nghiệp Việt Nam đề xuất nhiều 

năm trước đây trong bối cảnh các doanh 

nghiệp Việt Nam quy mô ngày càng nhỏ đi 

(từ 49 lao động/ một DN vào năm 2007 

xuống còn 29 lao động vào năm 2015) ; các 

DNNVV Việt Nam ngày càng trở nên dễ bị 

tổn thương hơn các DN lớn và hàng chục 

DNNVV đã phải giải thể và ngừng hoạt động 

hàng năm; việc thiếu vắng các DN có quy 

mô vừa, có đủ năng lực để kết nối thị trường 

trong nước với nước ngoài là nỗi trăn trở của cả cộng đồng doanh 

nghiệp và các nhà hoạch định chính sách: Làm gì để doanh nghiệp Việt 

nam “ lớn “ được ? 

 

Hệ thống các hiệp hội doanh nghiệp (hoạt động theo Nghị định 45) không chỉ có các 

hiệp hội DNNVV và các hiệp hội ngành nghề mà còn bao gồm cả các Hiệp hội doanh 

nghiệp ở các địa phương, vùng; Hiệp hội doanh nhân nữ Việt Nam; Hiệp hội doanh 

nhân trẻ.. mà 95% số hội viên của những Hiệp hội DN này là DNNVV. 



Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, dự kiến các Đại biểu Quốc hội sẽ “nhấn nút” 

để thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mà theo ý kiến của 

cộng đồng doanh nghiệp, nên đổi tên thành “Luật phát triển DNNVV” để 

khuyến khích sự lớn mạnh của khu vực này, thay vì coi đó là khu vực cứ 

luôn luôn phải ‘ bao cấp”, “o bế “ tách biệt hẳn với các khu vực doanh 

nghiệp khác. Và Nghị trường Quốc hội chắc chắn sẽ nóng lên với Dự 

thảo về Luật hỗ trợ DNNVV vừa được Ban thường vụ Quốc hội thảo 

luận (ngày 17/4/2017) với nhiều điều khoản còn phải hoàn chỉnh, thiết kế 

lại để đáp ứng được mục tiêu của Dự Luật. Một số kiến nghị của cộng 

đồng doanh nghiệp do VCCI tập hợp và đề xuất lên ban soạn thảo đã 

được tiếp thu. Tuy nhiên sau đây là quan điểm nhất quán của VCCI để 

tiếp tục hoàn thiện Luật hỗ trợ DNNVV. 

Nhận diện đúng nhu cầu hỗ trợ của DNNVV và lựa chọn giải pháp 

hỗ trợ thích hợp là thách thức không nhỏ đối với Ban soạn thảo của Dự 

Luật. DNNVV thiếu vốn, thiếu công nghệ; thiếu nguồn nhân lực, thiếu 

mặt bằng sản xuất, và quan trọng nhất là thiếu thị trường là điều tất cả 

mọi người đều nhận thấy. Nhưng Dự thảo Luật phải “bắt mạch” và “ 

chẩn đoán” được nguyên nhân sâu xa của những khó khăn này trên một 

góc nhìn rộng hơn trong mối tương quan với doanh nghiệp có quy mô 

lớn. Một mặt, các DNNVV phải nhận được sự hỗ trợ thiết thực, điều mà 

khi đã trở thành DN lớn rồi họ có thể tự mình lo liệu được; Mặt khác các 

giải pháp phải tuân thủ nguyên tắc hỗ trợ rất căn bản mà dự thảo Luật 

đưa ra là “Hỗ trợ theo nguyên tắc thị trường”. Xin điểm lại một số điều 

được đưa trong dự thảo Luật chưa đáp ứng được yêu cầu trên và 

hướng điều chỉnh: 

Trước hết có thể nói đến Biện pháp hỗ trợ tiếp cận tín dụng quy định tại 

Điều 8 của Dự thảo. Cần xác định rõ rằng những khó khăn trong tiếp cận 

vốn tín dụng đối với DNNVV (so với DN có quy mô lớn) không hẳn là chỉ 

có vấn đề lãi suất cao mà lại thường tập trung ở 02 vấn đề: 

Vấn đề thứ nhất, DNNVV thường thiếu tài sản thế chấp: Để giải quyết 

vấn đề này dự thảo đã đưa ra 02 công cụ chính: Thành lập quỹ bảo lãnh 

tín dụng và tăng cường các biện pháp cho vay tín chấp trên cơ sở đánh 

giá tín nhiệm doanh nghiệp. Tuy nhiên, với quy định như hiện tại về Quỹ 

Bảo lãnh tín dụng thì tính khả thi rất hạn chế xét theo kinh nghiệm 16 

năm triển khai Quỹ Bảo lãnh tín dụng ở Việt Nam – tức là không có gì 

mới. Dự thảo cần có quy định rõ hơn về một số nguyên tắc cơ bản của 

nghiệp vụ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV, khác với bảo lãnh tính dụng 

thông thường ở chỗ nào. Chẳng hạn như: Tỷ lệ vốn vay được Bảo 

lãnh; Có cần hay không tài sản thế chấp thứ cấp (loại tài không đủ tiêu 



chuẩn để thế chấp vay vốn thông thường ) trong trường hợp khoản vay 

được chấp thuận bảo lãnh; và đặc biệt là trách nhiệm của tổ chức tín 

dụng trong quan hệ bảo lãnh… . Đây mới là vấn đề cốt lõi của quy định 

này. 

Dự thảo nêu nguyên tắc “bảo lãnh dựa trên tài sản bảo đảm hoặc 

phương án sản xuất kinh doanh khả thi hoặc chứng từ có giá hoặc xếp 

hạng tín nhiệm của doanh nghiệp và thực hiện đúng nghĩa vụ bảo lãnh 

đã cam kết”, nhưng điều này sẽ chỉ có thể khả thi đối với DN lớn, còn đối 

với DNNVV thì ở đây phải thay chữ “ hoặc” bằng chữ “ và”. Chỉ cần thay 

đổi một từ ở đây, bản chất vấn đề cũng sẽ thay đổi. 

Tương tự, đối với việc “tăng cường các biện pháp cho vay tín chấp trên 

cơ sở đánh giá tĩn nhiệm doanh nghiệp” Dự thảo luật cũng không đưa ra 

được Nhà nước sẽ làm gì hơn cho DNNVV so với những gì hiện nay đã 

và đang làm với DN lớn, đã có lịch sử tín dụng. Vấn đề ở đây là chúng ta 

đang rất thiếu hệ thống đánh giá tín nhiệm đối với DNNVV – những DN 

chưacó lịch sử tín dụng được ghi nhận trong hệ thống đánh giá tín 

nhiệm hiện hành của Nhà nước hay của các TCTD. Do vậy Dự thảo luật 

( điều 8, khoản 1) cần phải bổ sung nội dung: 

Nhà nước xây dựng và khuyến khích thành lập các tổ chức đánh giá 

định mức tín nhiệm đối với DNNVV giúp các TCTD tăng cường các biện 

pháp cho vay tín chấp 

Vấn đề thứ hai là, DNNNVV thường không là đối tượng quan tâm của 

các tổ chức tín dụng, do chi phí giao dịch vho DNNVV vay cao hơn so 

với cho DN lớn vay. Để khuyến khích các TCTD cho DNNVV vay thì Nhà 

nước cần có quy định rõ về việc lấy dư nợ tín dụng cho DNNVV của các 

tổ chức tín dụng là một trong các tiêu chí khi xem xét cho phép các tổ 

chức này tham gia các chương trình của Nhà nước (ví dụ: đấu thầu Trái 

phiếu Chính Phủ: Tham gia các chương trình sử dụng vốn ODA: Nhận 

hỗ trợ của Nhà nước để nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng phù 

hợp cho DNNVV hoạt động trong ở một số lĩnh vực ưu tiên phát triển 

nhưng có rủi ro ; Các biện pháp khuyến khích TCTD này cũng có thể áp 

dụng nếu như các TCTD góp vốn cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng. Những nội 

dung khuyến khích các TCTD này cần được cụ thể hóa trong Luật chứ 

không thể nêu một cách rất chung chung như hiện nay. 

Đảm bảo tính nhất quán trong hệ thống pháp luật và các quy định là 

một yêu cầu vô vùng quan trọng, bởi đây là một luật riêng biệt có sự “ 

giao thoa” với rất nhiều luật khác, ít nhất trong dự thảo này là với Luật 

Thuế TNDN, Luật kế toán, Luật đầu tư , Luật doanh nghiệp. Để làm điều 



này cần phân loại về rõ 02 các hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực iếp và hỗ trợ 

gián tiếp. 

Đối với các hình thức hỗ trợ trực tiếp, và nhất là hỗ trợ về tài chính như 

giảm thuế TNDN; cấp bù lãi suất, bù giá cho thuê mặt bằng sản xuất…. 

thì việc xây dựng các tiêu chí DNNVV phải hết sức rõ ràng và chính xác 

để tránh lạm dụng và Nhà nước phải xác định được nguồn lực cũng như 

tác động của việc giảm thuế TNDN, bù giá đất, bù lãi suất xem nó có 

thực sự khuyến khích DNNVV phát triển hay không. Đồng thời phải đưa 

ra được mức trần của tổng tiền thuế TNDN được giảm trên một doanh 

nghiệp cũng như tổng mức tiền cấp bù giá/ lãi suất bởi nguồn lực của 

Nhà nước là có hạn. 

Để triển khai các hình thức hỗ trợ này, ngoài số tiền ngân sách Nhà 

nước bị giảm do giảm thuế và bù giá, Nhà nước sẽ phải bỏ thêm một 

khoản chi phí khá lớn để nuôi bộ máy vận hành cũng như phát sinh 

hàng loạt các chi phí thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và dễ dẫn 

đến tiêu cực, do vậy nó không còn là phổ biến ở các quốc gia trên thế 

giới. Mặt khác loại hỗ trợ này không hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc 

thị trường và trong một số trường hợp nó có thể dẫn đến vi phạm các 

cam kết quốc tế. 

Hình thức hỗ trợ gián tiếp (thông qua các tổ chức hỗ trợ, hiệp hội doanh 

nghiệp; đơn vị cung cập dịch vụ) được triển khai dưới dạng cung cấp 

các dịch vụ phát triển kinh doanh, theo đó phải phân loại giữa dịch vụ tài 

chính và dịch vụ phi tài chính, trên cơ sở đó xác định: Các cơ quan Nhà 

nước làm gì? Các tổ chức cung cấp dịch vụ làm gì ? và theo cơ chế 

nào? Đối với loại hình hỗ trợ này, việc vận dụng các tiêu chí DNNVV cần 

phải được linh hoạt. 

Như vậy, hình thức hỗ trợ khác nhau thì đối tượng thực hiện hỗ trợ và 

đối tượng được hỗ trợ cũng khác nhau. Sau đây là một số ví dụ cho thấy 

tính chưa nhất quán trong dự thảo Luật: 

-Ví dụ thứ nhất: Nếu như việc bù cấp lãi suất tín dụng được thực hiện 

thông qua các tổ chức tín dụng, ít nhiều được thống nhất trên toàn quốc 

thì việc hỗ trợ giá thuê đất ở các địa phương lại không rõ sẽ thông qua 

tổ chức nào (Điều 10) ? Liệu sẽ có diễn ra tình trạng mỗi địa phuơng sẽ 

trợ cấp một mức khác nhau hay không? 

-Ví dụ thứ hai: Với biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia 

cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, không rõ tại sao Dự thảo Luật lại chỉ tập 

trung vào các doanh nghiệp chế biến và sản xuất, trong khi giá trị gia 

tăng của sản phẩm hiện nay đang tập trung vào khâu thiết kế, phát triển 



sản phẩm và phân phối (tức phải có sự liên kết chặt chẽ với các DN kinh 

doanh trong lĩnh vực dịch vụ ). Liệu nhiều ngành kinh tế đang được Nhà 

nước xây dựng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như Du lịch, Nông 

nghiệp có cần phát triển theo chuỗi và có cần sự hậu thuẫn của lực 

lượng DNNVV lớn mạnh? Mặt khác, trong bối cảnh hầu hết các DN đều 

đăng ký kinh doanh đa ngành như hiện nay thì việc đặt ra các điều kiện 

ngành nghề để hỗ trợ là không phù hợp. 

Tương tự như vậy, đối với biện pháp hỗ trợ DNNVV thông qua các chủ 

thể đầu tư vào chuỗi phân phối sản phẩm. Trước hết ‘chuỗi phân phối 

sản phẩm cho DNNVV” không phải là một phạm trù kinh tế hoàn chỉnh. 

Chẳng hạn, DNNVV ở lớp 1 trong chuỗi cung ứng thầu phụ công nghiệp 

chính là chuỗi phân phối sản phẩm của các DNNVV ở lớp 2, lớp 3, lớp 

4, vậy họ có phải là đối tượng của chính sách này hay không? Và nhiều 

siêu thị, trung tâm mua sắm hiện nay cũng có thể hiểu là một chuỗi phân 

phối sản phẩm. Không kể các chủ thể đầu tư vào hệ thống chuỗi phân 

phối sản phẩm của DNNVV qua mạng. Vấn đề là Dự thảo Luật lại áp 

dụng một số chính sách ưu đãi trực tiếp doanh nghiệp đầu tư chuỗi phân 

phối sản phẩm với tiêu chí rất đơn giản: có 80% số lượng DNNVV tham 

gia chuỗi. Trong trường hợp này, ít nhất Dự thảo luật phải quy định mức 

sàn về số lượng doanh nghiệp tham gia thì biện pháp chính sách mới 

không dàn trải. 

Một trong những điểm phải hết sức cẩn trọng đó là có một số quy định 

có tính chất “ giao thoa” với các đạo luật khác mà điều khoản chuyển 

tiếp chưa thực sự rõ rằng. Chẳng hạn như, Dự thảo Luật quy định về 

việc ưu đãi thuế TNDN sẽ được thực hiện theo Luật thuế TNDN , hay 

quy định về áp dụng chế độ kế toán cho DNNVV theo Luật kế toán, 

nhưng các tiêu chí về DNNVV lại được quy định ở các Nghị định hướng 

dẫn thi hành các Luật này và khác rất nhiều so với tiêu chí DNNVV được 

quy định tại Dự thảo Luật hỗ trợ DNNVV. Những vướng mắc này cần 

được giải đáp và các điều khoản chuyển tiếp cần được nghiên cứu kỹ, 

kể cả tính phù hợp về thời gian hiệu lực của Luật hỗ trợ DNNVV với năm 

tài chính. 

Sáng tạo hơn trong phát triển các công cụ hỗ trợ DNNVV của Nhà 

nước. 

Khoản 4 Điều 16 quy định về Quỹ khởi nghiệp sáng tạo (KNST) có thiết 

kế ban đầu như một Quỹ của Nhà nước nhưng tại dự thảo Luật gần đây 

nhất lại đưa ra quy định về Quỹ KNST tư nhân. Dự thảo đưa ra định 

nghĩa về Quỹ KNST tư nhân, song trên thực tế, những quỹ này đã và 

đang hoạt động ở Việt Nam dưới rất nhiều tên gọi khác như Quỹ đầu tư 



tư nhân; Quỹ đầu tư thiên thần; Quỹ đầu tư mạo hiểm…Nếu Dự thảo có 

mục tiêu xây dựng khuôn khổ pháp lý để các Quỹ tư nhân này hoạt động 

thì là một chuyện khác: cần rà soát lại khuôn khổ pháp lý hiện hành và 

điều chỉnh bổ sung các quy định liên quan đến Quỹ đầu tư tư nhân; 

Hàm ý chính sách của Điều khoản này, theo quan điểm của tác giả, là 

việc hình thành Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo có nguồn vốn của Nhà 

nước để cùng với các Quỹ đầu tư tư nhân rót vốn vào các DN KNST. 

Tuy nhiên, điều quan trọng và cái khó ở đây là phải đảm bảo nguyên 

tắc bảo toàn vốn Nhà nước, vì vậy, Quỹ đầu tư KNST không nên rót 

vốn trực tiếp vốn vào DN KNST mà nên đầu tư vào Quỹ đầu tư tư nhân 

với 02 điều kiện tiên quyết sau: 

-Quỹ đầu tư tư nhân rót vốn vào DN KNST tối thiểu ở mức tương đương 

với Quỹ đầu tư KNST; 

- Quỹ đầu tư tư nhân cam kết hoàn vốn gốc cho Quỹ đầu tư KNST trong 

trường hợp DN KNST gặp rủi ro. 

Với cách thức nêu trên, Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo sẽ giảm được 

chi phí vận hành và có thể trích nguồn từ Quỹ phát triển doanh nghiệp 

nhỏ và vừa mà không cần phải thành lập một quỹ mới của Nhà nước. 

Với hàm ý này, khoản 4 Điều 16 nên viết lại như sau: 

 a) Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là Quỹ đầu tư của Nhà nước 

thực hiện góp vốn vào các quỹ đầu tư tư nhân để đầu tư thông qua 

hình thức góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn vào doanh 

nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nhưng không quá 30% tổng số vốn góp, 

vốn điều lệ của Quỹ đầu tư tư nhân; 

 b) Phần góp vốn của Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo vào doanh 

nghiệp không nhiều hơn phần góp vốn của Quỹ đầu tư tư nhân và tối 

đa là 49% tổng số vốn góp, vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi 

nhận đầu tư. 

 c) Quỹ đầu tư tư nhân phải có điều kiện tài chính và cam kết bồi 

hoàn phần vốn của Quỹ khởi nghiệp sáng tạo trong trường hợp 

doanh nghiệp gặp rủi ro; 

 d) Căn cứ điều kiện ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân cùng cấp quyết định tham gia góp vốn vào các Quỹ 

đầu tư tư nhân để đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo nhưng không quá 

30% vốn điều lệ, 



 e) Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo phải thoái phần vốn góp vào 

doanh nghiệp tối đa sau 05 năm kể từ thời điểm Quỹ đầu tư tư nhân 

góp vốn. 

Xây dựng một hệ thống các tổ chức hỗ trợ DNNVV năng động và 

hiệu quả. 

Do không phân biệt được ngay từ đầu về các hình thức hỗ trợ gián tiếp 

và hình thức hỗ trợ trực tiếp nên Dự thảo luật có thể dẫn đến sự hiểu 

lầm về về đối tượng được hưởng lợi. Trong khi Nhà nước không đủ 

nguồn lực để hỗ trợ trực tiếp cho hàng triệu DNNVV thì việc phát triển 

các hình thức hỗ trợ gián tiếp là xu thế chung trong nền kinh tế hiện đại 

ngày nay. Nguyên tắc chung là : Các cơ quan Nhà nước hạn chế tối đa 

sự can thiệp trực tiếp vào giao dịch của các DNNVV . Vì vậy, điểm mấu 

chốt là Dự thảo luật phải quy định được những hình thức hỗ trợ nào sẽ 

thực hiện gián tiếp nào, cách thức lựa chọn các đơn vị trung gian thực 

hiện hỗ trợ (hiệp hội doanh nghiệp, Cơ sở ươm tạo, các đơn vị cung cấp 

dịch vụ hỗ trợ kinh doanh: bao gồm cả dịch vụ công lần dịch vụ tư ). Cần 

lưu ý rằng hình thức hỗ trợ khác nhau thì đối tượng thực hiện hỗ trợ và 

đối tượng được hỗ trợ cũng khác nhau. Sau đây là một số ví dụ: 

Dự thảo đã phân loại được 3 nhóm các tổ chức thực hiện công hỗ trợ 

DNNVV: Các cơ quan Nhà nước (Chính phủ, Bộ ngành UBND các tỉnh / 

Thành phố; VCCI và các Hiệp hội doanh nghiệp; Các nhà cung cấp dịch 

vụ. Tuy nhiên. Các quy định về nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước 

đang bị dàn trải ở 9 Điều khoản (thay vì chỉ cần đề cập trong 1 hoặc 2 

Điều khoản). Đó là chưa kể những nhiệm vụ như” xây dựng hệ thống 

đánh giá tín nhiệm DN được quy định tản mạn ở 3 Điều khoản, trong khi 

cái cần quy định đó là làm thế nào ngoài việc xây dựng hệ thống đánh 

giá tín nhiệm của Nhà nước, cần khuyến khích hệ thống đánh giá tín 

nhiệm tư nhân. Các nhiệm vụ của các Bộ / ngành chủ yếu lại là xây 

dựng văn bản hướng dẫn hỗ trợ (dự kiến có không dưới 10 nội dung hỗ 

trợ cần hướng dẫn) nên được quy định tại các Nghị định của Chính phủ 

mà Dự thảo Luật đã nêu để giảm bớt các loại văn bản có tính chất 

“Thông tư”. Quan trọng hơn nữa, việc liệt kê các nhiệm vù của các Bộ/ 

Ngành sẽ không thể đủ bởi nhiều nội dung hỗ trợ thuộc phạm vi trách 

nhiệm quản lý và phát triển của các Bộ ngành khác: Trong nội dung hỗ 

trợ phát triển cụm liên kết ngành sẽ phải có Bộ Nông nghiệp và phá triển 

Nông thôn, Bộ văn hóa Thể thao du lịch; Trong nội dung hỗ trợ khởi 

nghiệp sáng tạo sẽ phải có bộ Thông tin truyền thông. 

Liên quan đến quy định nhiệm vụ cho VCCI và hiệp hội doanh nghiệp 

nhỏ và vừa và các hiệp hội ngành nghề tại điều 30 cũng có một số bất 



cập. Hệ thống các hiệp hội doanh nghiệp (hoạt động theo Nghị định 45) 

không chỉ có các hiệp hội DNNVV và các hiệp hội ngành nghề mà còn 

bao gồm cả các Hiệp hội doanh nghiệp ở các địa phương, vùng; Hiệp 

hội doanh nhân nữ Việt Nam; Hiệp hội doanh nhân trẻ.. mà 95% số hội 

viên của những Hiệp hội DN này là DNNVV. Hiện nhiều hiệp hội DNNVV 

ở các địa phương đã sáp nhập vào Hiệp hội doanh nghiệp của các tỉnh / 

thành phố. Theo điều tra sơ bộ, hiện chỉ có khoảng ½ số tỉnh/ Thành phố 

trên cả nước có hiệp hội DNNVV. Chính vì vậy 6 nhiệm vụ được nêu 

trong Điều 30 của Dự thảo luật cần được giao cho cả Phòng Thương 

mại và công nghiệp Việt Nam, là cơ quan Đại diện quốc gia cho cộng 

đồng DN trong đó có các DNNVV, đồng thời cho tất cả các hiệp hội 

doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng. 

Cuối cùng, để trả lời cho câu hỏi DNNVV nào sẽ nhận được hỗ trợ thì 

việc trước tiên đó là cơ chế xác nhận. Đối với những biện pháp hỗ trợ 

trực tiếp, cần có một cơ chế xác nhận tự động trên cơ sở các tiêu chí 

khoa học. Tiêu chí xác định càng rõ ràng, cơ chế xác nhận càng tự động 

thì phạm vi quyết định và tương ứng với đó là dư địa nhũng nhiễu càng 

giảm, và các DNNVV càng có nhiều hơn cơ hội để tiếp cận các hỗ trợ 

mà Luật quy định. Chính vì vậy mà bên cạnh việc xác định tiêu chí 

DNNVV thuộc diện được hỗ trợ cần có quy định hướng dẫn về cách áp 

dụng các tiêu chí, nhất là đối với các biện pháp hỗ trợ tài chính trực tiếp 

(miễn giảm thuế, bù giá, bù lãi suất..), đồng thời khẳng định tính linh hoạt 

của tiêu chí DNNVV khi áp dụng các biện pháp hỗ trợ gián tiếp, nhất là 

đối với 3 nhóm hỗ trợ theo mục tiêu. 

Theo enternews.vn 

 

6. 1 thủ tục, 6 lần đi lại: Sở GTVT Hà Nội xin lỗi 
doanh nghiệp 

Trước phản ánh của Công ty CP Thép Thuận Thành về những khó 

khăn khi thực hiện thủ tục cấp phù hiệu xe tải, Sở Giao thông vận 

tải TP. Hà Nội đã kiểm tra, xử lý kỷ luật điều chuyển với cán bộ thực 

hiện và tổ chức mời Lãnh đạo doanh nghiệp làm việc để trực tiếp 

xin lỗi doanh nghiệp. 

Như Báo Điện tử Chính phủ đã thông tin, trong vòng 1 tháng, Công ty 

CP Thép Thuận Thành đã phải 6 lần đến Sở Giao thông vận tải TP. Hà 

Nội để làm thủ tục cấp phù hiệu cho chiếc xe trọng tải 5,3 tấn, do mỗi lần 

đến, Công ty lại nhận được yêu cầu chỉnh sửa các lỗi nhỏ trên giấy tờ. 



Khoảng thời gian làm thủ tục cấp phù hiệu xe, Công ty đã bị xử phạt 9 

triệu đồng do xe tham gia giao thông không có phù hiệu. 

Công ty CP Thép Thuận Thành cho rằng, quy trình thực hiện việc cấp 

phù hiệu xe tải tại Sở Giao thông vận tải TP. Hà Nội đang gây khó khăn 

cho doanh nghiệp và tạo điều kiện phát sinh tiêu cực. 

Sau khi Bộ Giao thông vận tải tiếp nhận phản ánh của Công ty CP Thép 

Thuận Thành từ Văn phòng Chính phủ, ngày 4/4/2017, Bộ Giao thông 

vận tải đã có Văn bản số 3501/BGTVT-VT yêu cầu Sở Giao thông vận 

tải TP. Hà Nội giải quyết kiến nghị, trả lời Công ty CP Thép Thuận 

Thành; đồng thời xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân (nếu có) theo quy 

đinh, báo cáo kết quả bằng văn bản về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 

10/4/2017 để tổng hợp báo cáo Văn phòng Chính phủ. 

Nhận được ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận 

tải TP. Hà Nội đã khẩn trương kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung 

trong đơn phản ánh của Công ty CP Thép Thuận Thành, kiểm điểm rõ 

trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện quy trình tiếp nhận 

và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 

07/2016/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 của UBND TP. Hà Nội. 

Theo đó, Sở đã xử lý kỷ luật điều chuyển đối với bà Dương Thu Hà, cán 

bộ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, phê 

bình, nhắc nhở đối với lãnh đạo chuyên môn trong việc phối hợp giải 

quyết thủ tục hành chính chậm khiến doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. 

Đồng thời, tổ chức mời Lãnh đạo Công ty CP Thép Thuận Thành làm 

việc để trực tiếp xin lỗi doanh nghiệp. 

Sở Giao thông vận tải TP Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc "Năm 

kỷ cương hành chính 2017", Kế hoạch Số 69/KH-UBND ngày 20/3/2017 

của UBND TP. Hà Nội, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. 

Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP. Hà Nội đã thông báo công khai kết 

quả xử lý vụ việc trước tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn 

cơ quan để rút kinh nghiệm chung và chấn chỉnh công tác giải quyết thủ 

tục hành chính tốt hơn vì sự hài lòng hơn nữa của người dân và doanh 

nghiệp. 

Theo baochinhphu.vn 

 



7. Hà Nội: 10 giải pháp thúc đẩy xuất khẩu năm 2017 

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai các 

giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố năm 2017. 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 

Theo đó, để đạt chỉ tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 

2017 trên địa bàn Thành phố tăng 4,5% so với thực hiện năm ngoái, 

tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 11.100 triệu USD, Thành phố sẽ tập 

trung triển khai 10 giải pháp. 

Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó, chú 

trọng cải cách hành chính lĩnh vực hải quan, thuế, thủ tục cấp Giấy phép 

kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Chứng nhận xuất xứ hàng hóa, 

giải quyết các thủ tục đầu tư cho sản xuất hàng xuất khẩu; ứng dụng 

rộng rãi hơn việc thực hiện các thủ tục hành chính qua mạng internet, 

tạo thuận lợi và giảm chi phí cho doanh nghiệp. 

Cùng với xây dựng cơ chế chính sách đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu; 

thực hiện tốt chính sách tiền tệ theo chỉ đạo của Chính phủ và các cơ 

quan trung ương trên địa bàn; kiểm soát, quản lý hiệu quả thị trường 

ngoại tệ, thị trường vàng; nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, 

nhà sản xuất, thành phố tiếp tục thực hiện kết nối cung - cầu lao động để 

tạo nguồn lao động đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất 

hàng xuất khẩu. 



Tăng cường thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ 

hoạt động kinh doanh xuất khẩu như: 

Chú trọng đẩy nhanh các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm 

công nghiệp; trung tâm Logistics hạng I và hạng II. Đổi mới, nâng cao 

hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư nhằm đẩy mạnh 

quảng bá thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp, hỗ trợ xuất khẩu. 

Duy trì thường xuyên việc tổ chức hội nghị, giao ban tiếp xúc doanh 

nghiệp để thu thập thông tin, nắm bắt tình hình, trực tiếp tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu và 

kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết đề xuất của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, tăng cường giám sát hàng nhập khẩu theo tiêu chuẩn, quy 

định về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; thực 

hiện tốt công tác quản lý thị trường, thanh tra, kiểm tra đối với việc kinh 

doanh các mặt hàng có điều kiện và các đơn vị nhập khẩu, phân phối 

nhằm kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu. 

Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trên địa bàn chủ động nâng cao 

chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo dựng thương 

hiệu sản phẩm hàng hóa và không ngừng tự đào tạo hoặc tham gia các 

khóa đào tạo do các sở, ngành Thành phố tổ chức nhằm nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình 

hội nhập kinh tế quốc tế. 
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8. “Một cửa” đa lợi ích 

Theo ông Lê Trí Vũ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương 

mại, Du lịch TP Hải Phòng: Trung tâm hoạt động theo cơ chế “một 

cửa cấp TP”. 

Theo đó, sẽ giải quyết các thủ tục hành chính 

liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, 

xây dựng và tài chính; Đồng hành với các nhà 

đầu tư trong việc tháo gỡ khó khăn cũng như 

trong quá trình triển khai dự án, góp phần thúc 

đẩy nhanh tiến độ đảm bảo để các dự án sớm 

được đưa vào hoạt động. Trung tâm cũng được 

giao nhiệm vụ triển khai các hoạt động xúc tiến 

về thương mại và du lịch. 



Ông Lê Trí Vũ nhấn mạnh, Hải Phòng được đánh giá là một trong những 

địa phương đi đầu trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Chỉ 

số cải cách hành chính của TP trong 3 năm 2013 - 2015 xếp thứ 2/63 

tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Năm 2016, chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI) của TP tăng 7 bậc từ vị trí 28 lên vị trí thứ 21, quan trọng 

hơn, Hải Phòng được đánh giá là một trong 10 địa phương hấp dẫn nhất 

đối với các nhà đầu tư tư nhân. 

- Với vai trò là đầu mối giải quyết các trình tự, thủ tục hành chính quan 

trọng liên quan đến nhà đầu tư, xin ông cho biết các giải pháp của Trung 

tâm nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, 

thuận lợi? 

Thực hiện chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, Trung tâm đã xây dựng chương 

trình hành động cụ thể với một số nhiệm vụ trọng tâm. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương 

mại và Du lịch Hải Phòng năm 2016. 

Trước hết là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của Trung tâm mà cụ thể là triển khi có hiệu quả Quy 

chế phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong công tác quản lý 

Nhà nước đối với các dự án đầu tư không sử dụng vốn đầu tư công; xây 

dựng quy trình thủ tục, giải quyết các dự án đầu tư của Trung tâm, từ đó 



có thể giải quyết thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, quy hoạch, xây 

dựng, tài chính đối với những dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Trung 

tâm một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.  

Nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm trong thời gian tới là tiếp tục triển 

khai các Biên bản ghi nhớ đã được ký kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 

Hải Phòng năm 2016. Trong đó, tập trung cao để phối hợp, hỗ trợ các 

nhà đầu tư: Sun Group, Vingroup, Him Lam, FLC, BRG... triển khai thực 

hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai... bảo đảm các dự án được 

triển khai đúng tiến độ đăng ký đầu tư đồng thời tập trung gặp gỡ, đôn 

đốc các nhà đầu tư khác triển khai thực hiện các biên bản đã ký kết. 

Đặc biệt, Trung tâm sẽ đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm đẩy 

mạnh thu hút đầu tư. Theo đó, chúng tôi sẽ tăng cường thực hiện xúc 

tiến đầu tư tại chỗ, chủ động, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

cho các dự án đã và đang triển khai; tiếp tục hỗ trợ, mời gọi các nhà đầu 

tư, tập đoàn kinh tế lớn tiến hành khảo sát, triển khai các dự án đầu tư 

vào TP. 

Đồng thời, Trung tâm tập trung nghiên cứu thị trường và đối tác đầu tư 

các dự án công nghiệp thuộc các lĩnh vực đang được TP khuyến khích 

để mời gọi đầu tư; tổ chức đoàn tham quan, khảo sát, học tập kinh 

nghiệm về hiện trạng và xu hướng phát triển công nghệ, tìm kiếm đối tác 

tiềm năng trong chuyển giao công nghệ, đầu tư xây dựng các khu công 

nghệ, kỹ thuật cao, chuyên sâu của TP. 

- Được biết Trung tâm sẽ mở rộng lĩnh vực, địa bàn và hình thức thu hút 

đầu tư nước ngoài, vậy đâu là thị trường trọng điểm, thưa ông? 

Việc mở rộng lĩnh vực, địa bàn và hình thức thu hút đầu tư nước ngoài 

nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư vào 

những thị trường giàu tiềm năng và các Tập đoàn kinh tế hàng đầu thế 

giới. Trong đó, xác định thị trường trọng điểm gồm các quốc gia thuộc 

liên minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và các 

quốc gia Đông Bắc Á khác. Trung tâm từng bước thiết lập mối quan hệ 

hợp tác chặt chẽ với các cơ quan ngoại giao, tổ chức kinh tế - xã hội 

quan trọng như: Đại sứ quán của các quốc gia tại Việt Nam, các Phòng 

Thương mại và Công nghiệp châu Âu, châu Mỹ, các tổ chức xúc tiến 

đầu tư thương mại quốc tế như JICA, JETRO, AmCham, KOITRA, 

Japan Desk, Korea Desk … để tăng cường kêu gọi đầu tư. 

- Trung tâm thiết lập cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin như thế nào để 

thông tin của doanh nghiệp được tiếp nhận sớm nhất và được xử lý 

nhanh nhất, thưa ông? 



Thứ nhất, khi nhà đầu tư có yêu cầu về đầu tư thay vì phải đến từng sở, 

ban, ngành như trước đây thì nhà đầu tư chỉ phải đến một đầu mối duy 

nhất là Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP. Tại Trung 

tâm, một bộ phận thường trực chuyên tư vấn, tiếp nhận, xử lý các nhu 

cầu của nhà đầu tư trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, môi 

trường, tài chính… đã được thành lập. 

Thứ hai, để đảm bảo thông tin được nhà đầu tư tiếp nhận một cách 

nhanh nhất, chính xác nhất, Trung tâm xây dựng đưa vào hoạt động 

Trang thông tin điện tử, tại đây có đầy đủ hệ thống thông tin, dữ liệu về 

kinh tế - xã hội và tiềm năng, thế mạnh, chính sách của TP trên các lĩnh 

vực đầu tư, thương mại, du lịch; thường xuyên cập nhật các thông tin về 

quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất, các cơ chế, chính sách ưu 

đãi, thu hút đầu tư của TP. 

Một trong những cải cách trong việc cung cấp thông tin về địa điểm cho 

nhà đầu tư sẽ được Trung tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới là 

Xây dựng hệ thống ngân hàng địa điểm để phục vụ công tác xúc tiến 

đầu tư. Trước đây, việc giới thiệu địa điểm đầu tư thường mang tính bị 

động. Sau khi có đề xuất hoặc quan tâm của nhà đầu tư đến địa điểm 

đầu tư thì các Sở, ban, ngành liên quan mới tiến hành rà soát để tìm địa 

điểm phù hợp giới thiệu cho nhà đầu tư. Việc này sẽ gây mất thời gian 

và thiếu tính chủ động trong giới thiệu địa điểm đầu tư. 

Thứ ba, tăng cường đối thoại với các nhà đầu tư, tháo gỡ và giải quyết 

kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, dự án, Trung 

tâm luôn đồng hành cùng nhà đầu tư từ khi họ đến tìm hiểu cơ hội đầu 

tư tại TP, cũng như trong suốt quá trình triển khai, thực hiện dự án đầu 

tư của họ. 

- Xin cảm ơn ông! 
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9. Cách làm hay để quản lý rượu tại Thanh Trì 

Sáng 19/4, Đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm (ATTP) số 2 

của TP Hà Nội do Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung đã 

làm việc với UBND huyện Thanh Trì về công tác đảm bảo ATTP và 

kế hoạch triển khai Tháng hành động vì ATTP, đặc biệt là vấn đề 

quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn. 



Trưởng phòng kinh tế huyện Nguyễn Văn Hưng cho biết, hiện nay trên 

địa bàn huyện có tổng số 856 hộ sản xuất, kinh doanh rượu. Trong số 

đó, có 266 cơ sở sản xuất và 590 hộ kinh doanh rượu. Tuy nhiên, theo 

thống kê của huyện, mới chỉ có 19/266 hộ sản xuất có đăng kí kinh 

doanh, 3/266 cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP, 2/266 hộ được cấp giấy 

phép sản xuất. 

Kiểm tra ATTP tại Nhà hàng Thiên Ngư (xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì) 

Để các hộ sản xuất rượu đảm bảo đúng tiêu chuẩn, UBND huyện đã 

giao phòng Kinh tế phối hợp với phòng Y tế, Trung tâm y tế từ nay đến 

hết tháng 4/2015, đối với 5 xã có trên 20 cơ sở sản xuất rượu phải cử 

đoàn công tác về tận xã, mời các hộ sản xuất đến để tuyên truyền, 

hướng dẫn người dân hoàn thiện các hồ sơ thủ tục cấp phép và các giấy 

tờ liên quan. “Liên quan đến thủ tục hành chính là người dân rất ngại 

nên chúng tôi sẽ đến tận nơi để giúp đỡ người dân, không phải để từng 

người dân phải đến tận huyện làm hồ sơ. Bên cạnh đó, chúng tôi đã 

giao cho phòng Y tế lấy mẫu định kỳ tại các cơ sở sản xuất rượu nhỏ lẻ 

để kiểm tra”, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Đặng Đức Quỳnh 

nhấn mạnh. 

Trong quý I/2017, các đoàn kiểm tra của huyện đã kiểm tra 1.699 lượt 

cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, xử phạt 29 cơ sở với 



tổng số tiền phạt gần 115 triệu đồng. Riêng cơ sở sản xuất giò chả của 

hộ gia đình ông Vũ Văn Hải (xã Thanh Liệt) đã bị xử phạt 43 triệu đồng 

do sử dụng phụ gia không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cơ sở sản xuất nem 

chua của gia đình bà Lục Thị Thanh Huyền (xã Tứ Hiệp), cơ sở sản xuất 

giò chả, nước cốt dừa của gia đình bà Nguyễn Thị Ngân (thị trấn Văn 

Điển) và gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (xã Tam Điệp) đang hoàn thiện 

hồ sơ để UBND huyện ra quyết định xử phạt hành chính. 

 

Riêng mặt hàng rượu, Ban chỉ đạo 389 của huyện Thanh Trì đã kiểm tra 

nhắc nhở gần 500 cơ sở sản xuất, kinh doanh bán lẻ rượu, xử lý 15 cơ 

sở với số tiền 41.800.000 đồng, tịch thu 1.508 lít rượu không rõ nguồn 

gốc. Riêng các tuyến xã đã thành lập 16 đoàn kiểm tra, kiểm tra 755 cơ 

sở, lấy 88 mẫu rượu kiểm tra nhưng không có mẫu nào có Methanol 

vượt giới hạn cho phép. 

Cùng ngày, Đoàn kiểm tra ATTP huyện Thanh Trì đã thanh tra công tác 

đảm bảo ATTP tại nhà hàng Thiên Ngư (K12 + 500 QL 1A, cầu Ngọc 

Hồi) dưới sự giám sát của Đoàn kiểm tra TP. Qua kiểm tra, nhà hàng có 

đầy đủ các hồ sơ pháp lý, hai mẫu rau muống và rau sống lấy tại nhà 

hàng khi kiểm tra tại xe test nhanh đều đảm bảo ATTP. 

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Chung đánh 

giá cao công tác đảm bảo ATTP của huyện Thanh Trì, đặc biệt trong vấn 



đề quản lý rượu, hỗ trợ thủ tục pháp lý cho các hộ sản xuất rượu thủ 

công. Phó Giám đốc yêu cầu, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo ATTP 

huyện không được chủ quan với tình trạng ngộ độc rượu do methanol, 

đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về ATTP đến từng hộ dân. 
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