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1. Trước thềm Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp 
2017: Doanh nghiệp vẫn còn lắm gian nan 

Dù môi trường kinh doanh, khởi nghiệp đã có nhiều cải thiện, song 

vẫn còn nhiều rào cản, hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp. 

Trong 1 năm qua, Chính phủ đã nỗ lực thực hiện những cam kết đưa ra 

từ sau hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp 2016. Đó là kiến tạo môi 

trường kinh doanh, công bằng, thân thiện, khuyến khích đầu tư; đơn 

giản hóa, hợp lý hóa các điều kiện kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành 

chính… 

Nghị quyết 35/2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp cũng được đưa ra 

và nhanh chóng đi vào thực hiện với những điểm nhấn như không hình 

sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự; tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ 

doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tháo gỡ khó khăn về cấp 

phép đầu tư, thuế, tín dụng…đã mang đến một bầu không khí hứng khởi 

cho doanh nghiệp. 

Những quyết sách kịp thời của Chính phủ đã góp phần tạo nên một kỷ 

lục về số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2016 với khoảng 

100.000 doanh nghiệp. 

 

Thủ tục thành lập doanh nghiệp đã rút ngắn thời gian xuống còn 3 ngày. 

 

 



Luồng gió mới cho môi trường kinh doanh 

Theo báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 

sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 35, 75% doanh nghiệp đánh giá tích 

cực, tương đối tích cực đối với sự chuyển biến của các bộ ngành, địa 

phương; gần 30% đánh giá sự chuyển biến còn hạn chế. Nhìn chung, 

các doanh nghiệp cho biết kết quả kinh doanh năm 2016 có khởi sắc 

hơn, niềm tin triển vọng kinh doanh tốt hơn so với 2015. Có thể nói, năm 

2016 là năm đột phá về tư duy cải thiện môi trường kinh doanh, phục vụ 

doanh nghiệp. 

Một trong những chuyển biến rõ nét là đơn giản thủ tục cho doanh 

nghiệp. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội các Doanh nghiệp 

vừa và nhỏ TP Hà Nội nhận định, Nghị quyết 35 sau 1 năm cho thấy 

nhiều cam kết đi vào thực tế. “Thủ tục thành lập doanh nghiệp đã rút 

ngắn thời gian xuống còn 3 ngày. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đã được cải thiện hơn trong công tác cấp phép, ngành thuế và thủ tục 

hải quan cũng có nhiều qui chế cắt giảm thủ tục cho doanh nghiệp…”, 

ông Quốc Anh dẫn chứng. 

Vẫn lo “trên trải thảm, dưới trải đinh” 

Mặc dù Chính phủ đã có nhiều nỗ lực, song nhiều doanh nghiệp phải 

ánh sự chậm trễ hoặc thiếu quyết liệt, đồng bộ ở cấp chính quyền, các 

bộ ngành…Đơn cử như việc ngành hải quan tạo điều kiện thông quan, 

nhưng các bộ, ngành còn tới 362 văn bản như các giấy phép con, nên 

khi hải quan muốn đơn giản hoá thủ tục cũng khó. 

Ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Điều hành FPT lấy dẫn chứng ngay từ 

quá trình nhập khẩu điện thoại, cứ 1 lô hàng doanh nghiệp lại phải xin 

phép 1 lần. Như vậy, mỗi năm với 1.000 lô hàng thì tương đương với 

1.000 lần xin phép, trong khi thời gian trả lời cho 1 lần xin phép mất tới 7 

ngày. 

“Từ sau năm 2016, thời gian lưu kho tăng lên 1 tuần so với trước đây. 

Do vậy, nếu 1 năm nhập khẩu khoảng 1 tỷ USD, lưu kho 1 tuần thì thiệt 

hại lớn như thế nào?” ông Hà đặt câu hỏi. 

Với những cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, khó khăn còn lớn hơn 

nhiều, trong đó có việc tiếp cận vốn vay ngân hàng. Bởi các ngân hàng 

chủ yếu vẫn yêu cầu tài sản thế chấp, trong khi đây lại chính là điểm yếu 

của các Startup. 

Chị Vũ Thị Phương Minh, chủ cơ sở sản xuất ở tỉnh Nghệ An, khởi 

nghiệp từ sản xuất nông sản sạch, ứng dụng khoa học công nghệ kỹ 



thuật cao cho biết, với mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, có 

thể tiếp cận vốn theo chương trình phát triển quốc gia về công nghệ cao 

nhưng không được nhiều. 

“Cơ sở chủ yếu vẫn phải vay vốn ngân hàng bằng thế chấp tài sản của 

gia đình, lãi suất ở mức khá cao khoảng 9%/năm. Hiện nay, các doanh 

nghiệp khởi nghiệp chủ yếu gọi vốn từ các kênh như quỹ đầu tư mạo 

hiểm, các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức phi chính phủ, nhưng các kênh 

này vẫn rất khó khăn”, chị Minh lo lắng. 

Cải cách còn quá xa so với mong muốn 

Theo ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý 

kinh tế Trung ương (CIEM), cải cách môi trường kinh doanh ở Việt 

Nam mới chỉ tốt hơn so với trước đây, chưa thực sự tốt hơn so với 

môi trường kinh doanh quốc tế. Cải cách ở Việt Nam vẫn còn cách 

khá xa so với mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp. Điều này gây 

nên nhiều nguy hiểm khi doanh nghiệp hội nhập với môi trường kinh 

doanh quốc tế. 

Không những thế, cải cách hiện tại mới chỉ là phần nổi của tảng băng, 

hệ thống mới giải quyết được phần ngọn mà chưa được phần gốc. 

Một số chính sách, quy định pháp luật hiện tại đang tạo ra rủi ro cho 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thiếu đi sự phát triển của 

nhiều thị trường. 

“Trong kinh doanh gas, cách đây 1 năm có quy định nâng tiêu chuẩn 

kinh doanh khiến nhiều doanh nghiệp phá sản hoặc phải bỏ ra số tiền rất 

lớn để đầu tư. Sau 1 năm, quy định này lại được loại bỏ, gây thiệt hại rất 

lớn cho doanh nghiệp, đồng thời thể hiện môi trường kinh doanh còn rất 

rủi ro”, ông Hiếu phân tích. 

Sau 1 năm triển khai Nghị quyết 35, Chính phủ sẽ có những đánh giá 

tổng thể về việc triển khai nghị quyết này, đồng thời đưa ra các giải pháp 

để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tại Hội nghị Thủ tướng với doanh 

nghiệp năm 2017 diễn ra vào ngày 17/5 tới. Các doanh nghiệp đang rất 

mong đợi và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách của Chính phủ 

được đưa ra từ hội nghị này sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn và tìm cách 

thúc đẩy phát triển doanh nghiệp./. 

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI: 

“Nghị quyết 35 yêu cầu chỉ thanh tra, kiểm tra 1 năm 1 lần, nhưng thực 

tế doanh nghiệp vẫn bị thanh tra, kiểm tra khá nhiều. Thậm chí có doanh 

nghiệp bị thanh tra, kiểm tra tới 6,7 lần một năm. Trong số các doanh 



nghiệp bị thanh tra, kiểm tra nhiều lần, thì có một nửa nói rằng việc 

thanh tra, kiểm tra là chồng chéo. Các cơ quan không công nhận kết quả 

của nhau. 

Doanh nghiệp cũng vẫn khó tiếp cận vốn vay ngân hàng. Mặc dù lãi suất 

có giảm nhưng có vay được hay không lại là vấn đề. Ngoài ra, các chi 

phí sản xuất, vận chuyển logistic… vẫn ở mức cao so với các nước 

trong khu vực ASEAN”./.     

Theo vov.vn 

 

2. Bộ trưởng Bộ Y tế: “Hoàn thiện thủ tục pháp lý để 
thực phẩm chức năng phát triển đúng hướng” 

Ngày 14.5, tại lễ khánh thành nhà máy sản xuất thực phẩm chức 

năng tiêu chuẩn châu Âu, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 

cho biết, Bộ Y tế đang hoàn thiện các quy định về quản lý thực 

phẩm chức năng nhằm tạo điều kiện để phát triển đúng hướng. 

Một khâu trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng tại Cty 

Savipharm (ảnh M.P) 

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, thị trường thực phẩm chức 

năng thế giới tăng trưởng mạnh trong hơn 30 năm qua và trở thành 



nhóm hàng hóa không thể thiếu trong cuộc sống và xã hội hiện đại. Với 

công dụng, tính năng, hiệu quả tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng 

sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ mắc bệnh, góp phần giữ gìn bảo vệ 

sức khỏe con người, các nhóm thực phẩm chức năng đã phát triển 

mạnh. Tại Việt Nam, chúng ta có nền y học cổ truyền phát triển – một 

tiêu chí quan trọng trong việc phát triển ngành thực phẩm chức năng. 

Theo thống kê, tại Nhật Bản, 80% người trưởng thành sử dụng thưc 

phẩm chức năng thường xuyên. Tại Mỹ, tỷ lệ này là hơn 60%. Tại Việt 

Nam, thị trường thực phẩm chức năng đã được phát triển 15 năm qua 

với hơn 20.000 sản phẩm được cấp phép lưu hành và hơn 4.000 cơ sở 

sản xuất kinh doanh. Tại các đô thị, bình quân 50% dân số - những 

người trưởng thành sử dụng thực phẩm chức năng thường xuyên. 

Cũng theo Bộ trưởng, để ngành sản xuất kinh doanh thực phẩm chức 

năng, đặc biệt là nhóm thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe phát triển 

đúng hướng, lành mạnh đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, hướng 

tới các chuẩn mực quốc tế, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản về quản 

lý thực phẩm chức năng. Mới đây nhất, Bộ Y tế đã ban hành quyết định 

số 4288/QĐ-BYT ngày 8.6.2016 “Quyết định ban hành tài liệu hướng 

dân thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe”. Bên 

cạnh đó, để hoàn thiện các quy định quản lý và hành lang pháp lý trong 

việc sản xuất, phát triển và sử dụng thực phẩm chức năng, Bộ Y tế cho 

biết đang soạn thảo nghị định về quản lý thực phẩm chức năng. 

Về sản xuất thực phẩm chức năng, mới đây, Bộ Y tế đã cấp giấy chứng 

nhận cho nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng của Cty Savipharm là 

cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm để sản xuất thực phẩm 

chức năng, nhà xưởng kiên cố, đảm bảo trang thiết bị sản xuất thế hệ 

mới, hiện đại. Đây là một trong những Cty tiên phong trong việc xây 

dựng nhà máy thực phẩm chức năng tiêu chuẩn châu Âu tại Việt Nam 

với công nghệ “không sinh bụi, không tiếp xúc và quản lý bằng hệ thống 

SCADA”. Trong dịp này, Cty cũng khai trương 2 dây chuyền đóng gói 

thuốc tự động, hiện đại với mục tiêu kiểm soát tốt chất lượng dược 

phẩm, giảm chi phí nhân công, tăng năng suất sản xuất. 

Theo laodong.com.vn 

 

 

 

 



3. Doanh nghiệp lớn, nhỏ đều khổ vì thủ tục 

Chúng ta cần sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa bộ máy quản lý hành 

chính và DN mà hội nghị Thủ tướng sẽ là bước nền để đưa cơ quan 

Nhà nước gần lại với DN hơn. Quan hệ giữa hai bên có chặt chẽ thì 

Nhà nước mới có thể tháo gỡ khó khăn được cho DN. 

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Hà Nội chia sẻ với 

PV Báo Điện tử Chính phủ trước thềm Hội nghị Thủ tướng với Doanh 

nghiệp năm 2017. 

Theo ông, trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, ngay cả các 

DN lớn cũng gặp khó khăn về vướng mắc thủ tục hành chính, doanh thu 

và chi phí sản xuất, nhân sự… chứ chưa nói đến các DN nhỏ và vừa, 

DN khởi nghiệp. 

Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Hà Nội cho rằng, các khó khăn này là luôn 

luôn hiện hữu và DN quy mô càng nhỏ thì càng khó tiếp cận vốn vay, tỷ 

trọng doanh thu đầu ra để bù đắp chi phí đầu vào càng thấp, lợi nhuận 

biên mỏng. 

 

Phó Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Hà Nội Mạc Quốc Anh. 



Phần nữa cũng vì DN nhỏ, nguồn lực mỏng nên hiểu biết về thị trường, 

tình hình kinh doanh, quy trình làm việc chưa chuyên nghiệp nên cũng 

khó khăn khi làm việc với đối tác, bạn hàng và cả cơ quan quản lý. 

Ông Mạc Quốc Anh cho rằng, bộ máy quản lý vẫn chưa vận hành đồng 

bộ hoàn toàn, có triển khai nhưng chưa quyết liệt và trình độ quản lý 

hành chính chưa cao.  

Ông lấy ví dụ từ phản ánh của DN rằng, việc thực hiện kiểm dịch hàng 

hóa xuất nhập khẩu như hiện nay đang gây khó khăn cho DN; mặc dù 

thủ tục hải quan đã giảm bớt giấy tờ, tuy nhiên chưa đồng bộ với các cơ 

quan liên quan như ngân hàng và các cơ quan Thuế nên có những giấy 

tờ mà cơ quan Hải quan không cấp nhưng ngân hàng hoặc cơ quan 

Thuế vẫn yêu cầu. 

Ông Mạc Quốc Anh cho biết, các DN đặt kỳ vọng nhiều vào hội nghị Thủ 

tướng với DN 2017 năm nay. Nghị quyết đã đề ra, chương trình hành 

động đã có và triển khai được một năm, theo ông “chúng ta cần sự gắn 

kết chặt chẽ hơn giữa bộ máy quản lý hành chính và DN mà hội nghị 

Thủ tướng sẽ là bước nền để đưa cơ quan Nhà nước gần lại với DN 

hơn. Quan hệ giữa hai bên có chặt chẽ thì Nhà nước mới có thể tháo gỡ 

khó khăn được cho DN”. 

Theo baochinhphu.vn 

 

4. Tăng cường đối thoại, hướng chính quyền các 
cấp phục vụ người dân tốt hơn 

Việc thu thập và công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính 

công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) được triển khai liên tục trong 6 

năm qua, đã trở thành một “kênh” đánh giá khá hiệu quả, được 

nhiều địa phương coi trọng, hướng chính quyền các cấp phục vụ 

người dân tốt hơn. Phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi 

với bà Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia phân tích chính sách công 

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam về nội 

dung này. 

PAPI là công cụ đánh giá khách quan, chính xác 

- Liên tục 6 năm qua, UNDP tại Việt Nam đã cùng Trung tâm Nghiên cứu 

phát triển và Hỗ trợ cộng đồng; Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên 

cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thực hiện khảo sát chỉ 

số PAPI. Xin bà cho biết ý nghĩa, hiệu quả của PAPI? 



 

- Trước hết, tôi xin chia sẻ vắn tắt về phương pháp thực hiện nghiên cứu 

PAPI. Mục tiêu của nghiên cứu là bảo đảm những kết quả thu thập được 

từ người dân mang tính khách quan nhất, chính xác nhất. Xin khẳng 

định, nghiên cứu PAPI bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế về phương pháp 

luận. Về lựa chọn mẫu, để bảo đảm tính ngẫu nhiên, không có sự can 

thiệp của các cấp chính quyền, chúng tôi lấy danh sách cử tri từ 18 tuổi 

trở lên ở tất cả các đơn vị thôn, tổ dân phố được chọn ngẫu nhiên cho 

khảo sát nhờ sự hỗ trợ và phối hợp của Ủy ban MTTQ địa phương. Từ 

những danh sách cử tri đó, chúng tôi chọn ngẫu nhiên người trả lời qua 

máy vi tính để không có sự can thiệp của con người. Chúng tôi thu thập 

thông tin qua bộ phiếu hỏi đã thiết kế, lấy ý kiến của công dân, rồi tập 

hợp các dữ liệu để phân tích và đưa ra một bức tranh chung về quản trị 

và hành chính công của mỗi tỉnh, thành phố. 

 
 

Qua 6 năm thực hiện, có thể nói, đến nay chính quyền nhiều địa phương 

đã ghi nhận chỉ số PAPI như một thước đo từ bên ngoài bộ máy nhà 

nước để có thể nhìn lại mình. Hiện 36 tỉnh, thành phố, trong đó có TP Hà 

Nội đã có chương trình hoặc kế hoạch hành động trước dữ liệu thông tin 

PAPI đưa ra nhằm giúp chính quyền địa phương cải thiện cách phục vụ 

người dân. Tương tự, có 58 địa phương, trong đó có TP Hà Nội đã tổ 

chức hội thảo để chia sẻ về kết quả của PAPI, đồng thời yêu cầu chính 

quyền cơ sở có những động thái nhất định nhằm chấn chỉnh hoạt động. 

 



Ở những địa phương như: Đà Nẵng, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh..., chúng 

tôi nhận thấy có dư âm nhất định về sự thay đổi cách làm việc, cách ứng 

xử của cán bộ, công chức với công dân. Điều này phản ánh thông qua 

kết quả chỉ số PAPI dần cải thiện qua các năm. Song, cũng có những 

tỉnh quan tâm đến PAPI, nhưng kết quả không cao, vì những hạn chế, 

khó khăn về nguồn lực (tài lực, nhân lực) của địa phương hoặc sự đầu 

tư chưa đồng đều giữa cấp tỉnh và cấp cơ sở. 

- PAPI năm 2016 cho thấy, chỉ số nội dung “Cung ứng dịch vụ công” của 

các tỉnh, thành phố đều cải thiện hơn so với những năm qua. Kết quả 

này có đồng đều giữa các địa phương và có bền vững không, thưa bà? 

- Nội dung “Cung ứng dịch vụ công” gồm: Y tế công lập, giáo dục tiểu 

học, cơ sở hạ tầng căn bản, an ninh trật tự. Điểm trung bình toàn quốc 

về nội dung này có xu hướng gia tăng. Đặc biệt là năm 2016 có sự gia 

tăng về mức độ hài lòng của người dân có bảo hiểm y tế. Nếu như năm 

2011 có 57,28% người trả lời có bảo hiểm y tế thì năm 2016 con số này 

là 73,66%. Cùng với đó là xu thế biến đổi tích cực ở chất lượng dịch vụ 

của trường tiểu học công lập và mức độ hài lòng của người sử dụng 

dịch vụ tiểu học công lập nói chung. 

Xu hướng chung của toàn quốc là gia tăng, nhưng kết quả không đồng 

đều giữa các địa phương, nhất là một số thành phố có mức độ gia tăng 

dân số nhanh, kéo theo áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng căn bản. Điều này 

cũng lý giải vì sao nội dung này của TP Hà Nội thấp hơn so với các 

thành phố trực thuộc trung ương khác. 

Hà Nội cần thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính” 

- Bà vừa đề cập đến kết quả PAPI năm 2016 của Hà Nội cho thấy, trong 

chỉ số nội dung “Thủ tục hành chính công” cũng có những bước tiến tốt. 

Trong đó, TP Hà Nội là địa phương, từ vị trí ở nhóm điểm thấp nhất năm 

2015 đã vươn lên nhóm điểm trung bình cao năm 2016. Theo bà, đâu là 

những yếu tố quan trọng để có sự chuyển biến tích cực đó? 

- Năm 2016, trong chỉ số nội dung “Thủ tục hành chính công”, Hà Nội 

được đánh giá tốt về dịch vụ hành chính ở cấp xã, phường, thị trấn và 

dịch vụ hành chính cấp giấy phép xây dựng. Điều này được phản ánh 

qua đánh giá tích cực hơn của người dân ở các tiêu chí: Phí và lệ phí 

làm thủ tục được niêm yết công khai; công chức thạo việc; công chức có 

thái độ lịch sự và người dân được nhận kết quả đúng lịch hẹn. 

- Bên cạnh kết quả đạt được, TP Hà Nội vẫn còn 3/6 chỉ số nội dung đạt 

điểm thấp là: “Công khai, minh bạch”, “Trách nhiệm giải trình” và “Kiểm 



soát tham nhũng”. Vậy theo bà, Hà Nội cần làm gì để nâng cao chỉ số 

PAPI trong thời gian tới?  

- TP Hà Nội có thể nhìn vào những tiêu chí được đánh giá cùng với các 

chỉ số khác như, chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) để có chiến 

lược giải quyết đúng vấn đề. Cụ thể là, để thực hiện được “công khai, 

minh bạch”, “kiểm soát tham nhũng” và “trách nhiệm giải trình”, cần sự 

giám sát của thành phố để bảo đảm việc thực thi chính sách đồng đều 

giữa các quận, huyện, thị xã. Một cách làm nữa là, để tăng tính hiệu quả 

của thanh tra công vụ, ngoài các cuộc định kỳ có thể kiểm tra đột xuất 

bằng cách cử cán bộ đến cơ sở quan sát thực tiễn, ghi lại tất cả những 

điểm mà các đơn vị đã làm được và chưa làm được dựa trên các tiêu 

chí PAPI đánh giá. Sau đó, cán bộ tổng hợp lại báo cáo cấp trên. Tiếp 

đó là thông báo cho đơn vị để họ chấn chỉnh. Đây là cách làm không tốn 

kém và phản ánh thực chất hơn so với kiểm tra định kỳ, có thông báo 

trước. Chính quyền địa phương hoàn toàn có thể làm được nếu muốn 

theo dõi và giám sát để đánh giá thực chất hiệu quả thực hiện công vụ ở 

cơ sở. Đối với các quận, huyện, thị xã muốn củng cố kết quả, chỉ cần 

học hỏi những đơn vị đã làm tốt bằng cách đến xem thái độ cán bộ, 

công chức, viên chức ở đó phục vụ thế nào, cách họ niêm yết công khai 

ra sao… 

- TP Hà Nội chọn chủ đề năm 2017 là “Năm kỷ cương hành chính”. Bà 

có cho rằng, điều này có tác động trong việc nâng chỉ số PAPI của thành 

phố không? 

- Tôi nghĩ rằng, đó là mục tiêu để TP Hà Nội phục vụ người dân tốt hơn. 

Hà Nội nói riêng và các địa phương nói chung nên coi sự hài lòng của 

người dân là mục tiêu chứ không phải chỉ số PAPI. Khi người dân và 

doanh nghiệp hài lòng sẽ phản ánh vào khảo sát đánh giá của PAPI và 

PCI. Tôi tin rằng, TP Hà Nội thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính” thì 

đánh giá của người dân sẽ tốt và PAPI sẽ tăng lên. 

Tăng tính chủ động của chính quyền 

- Trở lại vấn đề mang tính toàn quốc, PAPI năm 2016 cũng cho thấy, 

việc “Kiểm soát tham nhũng” của chính quyền địa phương và “Quyết tâm 

chống tham nhũng” chưa có nhiều chuyển biến. Vậy đâu là nguyên nhân 

dẫn đến tình trạng này và cần có biện pháp gì khắc phục? 

- Kết quả khảo sát cho thấy, điểm số của những nội dung này đang quay 

lại điểm xuất phát của đầu nhiệm kỳ chính quyền trước (năm 2011). Đây 

là điều mà chúng tôi băn khoăn, bởi khi nhìn vào những dữ liệu PAPI 

thống kê qua các năm, một trong những điểm yếu của “Kiểm soát tham 



nhũng” là sự vòi vĩnh trong khu vực công, là sự thiếu công bằng trong 

tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức. Quyết tâm phòng, chống tham 

nhũng cần có ở cả người dân và chính quyền. Bên cạnh đó, để tạo niềm 

tin cho người dân thì với những vụ việc tham nhũng xảy ra, chính quyền 

cần giải quyết thấu đáo, công bố công khai kết quả xử lý cho người dân 

biết. 

- Vai trò giám sát của người dân luôn được đề cao, song dường như việc 

thực hiện chưa được như mong muốn. Theo bà, cần làm gì để tăng thiết 

chế bảo đảm trách nhiệm giải trình của chính quyền với người dân? 

- Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến cho rằng vai trò giám sát của người 

dân chưa được phát huy cao độ. Vì vậy, PAPI đi sâu khảo sát chi tiết về 

các vấn đề rất cụ thể để nắm được những phản ánh của người dân 

được chọn ngẫu nhiên. Để tăng trách nhiệm giải trình của chính quyền, 

việc đầu tiên là thực hiện tốt Luật Tiếp công dân. Không ai khác, chính 

quyền địa phương nên tăng tính chủ động giải trình; cầu thị, lắng nghe ý 

kiến của công dân. Trên thực tế, chúng tôi thấy rằng, ở đâu có sự cầu thị 

lắng nghe, đối thoại thì ở đó giải quyết tốt các vấn đề. Cả 4 thành tố liên 

quan tới mảng quản trị công mà PAPI đo lường (sự tham gia của người 

dân cấp cơ sở; công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình với người 

dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công) đều còn hạn chế. Do 

đó, các vấn đề về quản trị công ở Việt Nam cần được thúc đẩy hơn nữa. 

- Theo bà, dữ liệu của PAPI trong những năm qua có ý nghĩa thế nào đối 

với việc xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt, 

phục vụ nhân dân? 

- PAPI hướng chính quyền các cấp tới phục vụ người dân tốt hơn. 

Chúng tôi rất vui vì điều này hoàn toàn trùng hợp với quyết tâm xây 

dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân 

dân. Điều quan trọng là biến những ý chí đó thành hành động. 

- Trân trọng cảm ơn bà! 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

 

 

 

 

 



5. 'Âm thầm ban bố nghị định' - nghệ sĩ sân khấu bất 
bình 

'Thời hạn có hiệu lực của giấy phép cấp cho chương trình ca, múa, 

nhạc tối đa sáu tháng và giấy phép cấp cho chương trình sân khấu 

tối đa 12 tháng' - nội dung này đã làm các nghệ sĩ ở TP.HCM bất 

bình và ngao ngán. 

Cảnh trong vở Đời bỗng dưng yêu của sân khấu IDECAF 

NSƯT Trịnh Kim Chi vừa cho biết khoảng tháng 2, người của Sở Văn 

hóa Thể thao TP.HCM có gọi nhắc chị lên làm lại giấy phép biểu diễn 

cho các vở kịch được cấp phép biểu diễn từ sau ngày 1-5-2016. Lúc 

này, Trịnh Kim Chi mới ngớ người ra về một quy định mới… 

Nghị định mà Trịnh Kim Chi muốn nói đến là khoản 6 điều 9 của nghị 

định 15/2016 sửa đổi khoản 2 điều 10 của nghị định 79/2012 (của Chính 

phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp 

và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, 

sân khấu). 

Trong đó có ghi “thời hạn có hiệu lực của giấy phép cấp cho chương 

trình ca, múa, nhạc tối đa sáu tháng và giấy phép cấp cho chương trình 

sân khấu tối đa 12 tháng”. 



Âm thầm... ban bố  nghị định? 

Trịnh Kim Chi kể khi bị nhắc, chị ngớ người ra. Vì bị nhắc nhở nên mới 

biết đến nghị định này, một số sân khấu chưa được nhắc nên nhiều ông 

bà bầu sân khấu như từ trên trời rơi xuống. 

Anh Ngọc Hùng, quản lý sân khấu Thế Giới Trẻ, cho biết sân khấu anh 

không nhận được bất kỳ công văn nào mà cũng chẳng nghe ai thông 

báo về vấn đề này. 

Ông bầu Huỳnh Anh Tuấn của sân khấu Idecaf cũng không biết đến 

thông tin này, tới khi nghe hỏi đến, ông vội chạy về lục lại giấy phép biểu 

diễn cấp cho vở Đời bỗng dưng yêu (diễn dịp tết 2017) mới phát hiện 

thời gian cho phép biểu diễn từ ngày 20-1-2017 đến ngày 19-1-2018. 

Nghệ sĩ Ái Như của sân khấu Hoàng Thái Thanh cho biết sở nói có gửi 

công văn về sân khấu nhưng chị chẳng nhận được gì cả. Khi nghe nói 

đến quy định mới này, chị phải lên mạng tìm đọc mới biết. 

Ngay cả ông Trần Ngọc Giàu - chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, giám đốc 

Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang - cũng không hay biết về chuyện này 

cho tới khi báo chí hỏi đến. 

Trước đó, theo thông lệ, một vở diễn được cấp phép một lần thì được 

diễn hoài nếu không có sự thay đổi đơn vị chủ quản, hoặc có những vi 

phạm về thuần phong mỹ tục, đạo đức, chính trị... 

Ông Huỳnh Anh Tuấn tỏ ra bực mình và cho rằng việc ra quy định mới 

này thể hiện cách làm việc hết sức quan liêu: 

“Với một nghị định có ảnh hưởng đến hoạt động biểu diễn như thế tại 

sao không có một công văn được gửi về đàng hoàng để chúng tôi nắm 

rõ và thậm chí có phản hồi nếu cảm thấy không hợp lý”. 

Thủ tục hành chính nặng nề 

Dưới góc nhìn của nhà quản lý, ông Trần Ngọc Giàu phân tích: “Theo 

thời gian, một vở kịch phải có quá trình sáng tạo, điều chỉnh, thay đổi 

cho phù hợp với đời sống của công chúng. 

Người quản lý chỉ nên xem vở diễn đó có sai lệch nội dung không. Có 

thể về mặt trách nhiệm quản lý, họ cũng có lý do của họ, nhưng đừng 

đưa ra những quy định trở thành thủ tục hành chính gây phiền hà đến 

hoạt động biểu diễn của nghệ sĩ”. 

Nghệ sĩ Ái Như đặt vấn đề nếu như muốn giữ kỷ cương, chất lượng các 

chương trình, hoạt động biểu diễn trên sân khấu thì sau khi duyệt phúc 



khảo cấp phép lần đầu tiên, sở, hội đồng hãy đẩy mạnh công tác hậu 

kiểm. 

Nếu thấy chất lượng không đúng như nội dung đã duyệt thì cứ thẳng tay 

phạt. “Chẳng lẽ sai thì đợi một năm sau mới sai à? Việc xin gia hạn giấy 

phép sau một năm vẫn bất hợp lý. Cho gia hạn mà không kiểm tra thì gia 

hạn làm gì, cuối cùng cũng chỉ là thủ tục hành chính nặng nề!”. 

Ông Huỳnh Anh Tuấn thẳng thắn đề nghị: “Theo tôi nên bỏ vụ này. Quan 

trọng là khâu hậu kiểm phải làm tốt hơn. Như hiện tại bây giờ thì khó vì 

sở có đủ người để đi “canh me” các sân khấu không? 

Tiêu chí cho khâu hậu kiểm cũng rất khó. Nghệ thuật là không cùng, khi 

phúc khảo chỉ mang tính tương đối. Thậm chí chuyện phúc khảo vở diễn 

cũng nên bỏ đi. Hãy trao quyền quyết định đường hướng cho sân khấu, 

miễn họ đừng vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục”. 

Ngày 12-5, nhiều sân khấu vẫn hoang mang không biết ngoài chuyện 

phải làm đơn xin cấp phép biểu diễn lại cho vở diễn sau một năm thì có 

phải đóng phí không. 

Vì trước đó cũng có lệnh miệng là bên cạnh việc xin phép, sân khấu phải 

đóng phí bằng với phí xin cấp phép lần đầu tiên (ngoài 2 triệu đồng). 

Đến chiều 12-5, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cho biết đại diện từ Sở VH-TT 

TP.HCM gọi lại báo: với những vở cũ được dựng sau ngày 1-5-2016 chỉ 

phải lên sở làm thủ tục cấp phép biểu diễn lại sau một năm chứ không 

cần đóng phí. 

Tuy nhiên, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn, nghệ sĩ Ái Như không nhận được 

cuộc gọi nào. Nghệ sĩ Ái Như bức xúc: 

“Làm gì cũng phải có văn bản đàng hoàng, rõ ràng. Cũng từ đại diện sở 

mới đây còn bảo chúng tôi sẽ phải đóng phí, giờ lại nghe nói là không!”. 

Chiều cùng ngày, ông Võ Trọng Nam - phó giám đốc Sở Văn hóa Thể 

thảo TP.HCM - trả lời báo chí khẳng định không chỉ đạo việc thu phí này. 

Tuổi Trẻ cũng đã đặt câu hỏi với Cục Nghệ thuật biểu diễn nhưng chưa 

nhận được câu trả lời 

Theo tuoitre.vn 

 

 



6. Cần ghép thủ tục thỏa thuận vị trí cột, trạm điện, 
hành lang lưới điện và thủ tục cấp giấy phép thi 
công 

Bộ Xây dựng vừa có văn bản góp ý về đề xuất của Bộ Công 

Thương gửi kèm Văn bản số 1848/BCT-PC của Bộ Công Thương về 

quy trình thực hiện thủ tục thỏa thuận vị trí cột hoặc trạm điện, 

hành lang lưới điện và thủ tục cấp Giấy phép thi công công trình 

thiết yếu. 

 

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 3446/VPCP-KSTT 

ngày 10/4/2017 của Văn phòng Chính phủ đề nghị góp ý kiến về đề 

xuất của Bộ Công Thương gửi kèm Văn bản số 1848/BCT-PC ngày 

10/4/2017 của Bộ Công Thương. Liên quan đến quy trình thực hiện 

thủ tục thỏa thuận vị trí cột hoặc trạm điện, hành lang lưới điện và thủ 

tục cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu, Bộ Xây dựng cho 

rằng: Hiện nay, quy trình thực hiện thủ tục thỏa thuận vị trí cột hoặc 

trạm điện, hành lang lưới điện và thủ tục cấp Giấy phép thi công công 

trình thiết yếu được quy định tại Điều 27 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP 

ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ. Và thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 

23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải, hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-GP ngày 24/02/2010 của Chính 

phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Để cải 

cách thủ tục hành chính về các nội dung trên thì cần phải tiến hành 



sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2010/NĐ-GP và Thông tư số 

50/2015/TT-BGTVT và văn bản liên quan. 

Theo Bộ Xây dựng, cần sửa đổi quy định theo hướng ghép thủ tục thỏa 

thuận vị trí cột hoặc trạm điện, hành lang lưới điện và thủ tục cấp Giấy 

phép thi công công trình thiết yếu để chủ đầu tư chỉ phải thực hiện 01 

lần, rút ngắn tiến độ thực hiện dự án 

Do vậy, đối với đề xuất của Bộ Công Thương được nêu tại Văn bản số 

3446/VPCP-KSTT, Bộ Xây dựng thống nhất nội dung: “Bộ Giao thông 

vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, sửa đổi quy 

định theo hướng ghép thủ tục thỏa thuận vị trí cột hoặc trạm điện, hành 

lang lưới điện và thủ tục cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu để 

chủ đầu tư chỉ phải thực hiện 01 lần, rút ngắn tiến độ thực hiện dự án”. 

Theo baoxaydung.com.vn 

 

7. Doanh nghiệp kiến nghị lên Thủ tướng: Xây nhà ở 
xã hội nhiều thủ tục phiền hà, nhiêu khê! 

Doanh nghiệp xây nhà ở xã hội (NƠXH) cho rằng, người mua NƠXH 

phải qua nhiều bước xác minh. Trong khi đó, với chủ đầu tư, để 

bán NƠXH phải thực hiện qua nhiều khâu cấp thẩm định phức tạp, 

mất tới hàng năm trời mới được cấp phép. Gửi kiến nghị tới Thủ 

tướng trong buổi đối thoại ngày 17.5, doanh nghiệp muốn Chính 

phủ giảm bớt các thủ tục cho cả người mua nhà, chủ đầu tư. Đáp 

lại kiến nghị này, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, quan điểm Bộ Xây 

dựng muốn giảm thủ tục hành chính, hỗ trợ tối đa cho doanh 

nghiệp. 

Gây khó cho người mua 

Theo ý kiến của Cty CP tập đoàn CEO (Hà Nội), một số quy định về thủ 

tục mua bán nhà ở XH theo NĐ số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và 

quản lý nhà ở XH chưa phù hợp thực tế, gây khó khăn cho chủ đầu tư 

và người mua nhà. Cụ thể: Đối với người mua nhà, từ ngày 10.12.2015 

áp dụng quy định tại Điều 22 NĐ100, người lao động đang làm việc tại 

DN khi mua nhà ở XH phải có Giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi 

làm việc về đối tượng và thực trạng nhà ở. Thực tế người mua nhà gặp 

khó khăn khi đi xin xác nhận vì các tổ chức này không nắm được thực 

trạng hoặc không muốn. Đề nghị sửa đổi đối tượng xác nhận là UBND 

xã, phường nơi cư trú. Đối với chủ đầu tư dự án nhà ở XH: theo quy 

định, để bán nhà ở XH, chủ đầu tư phải thực hiện qua nhiều bước, 



khâu..., với mỗi đợt mở bán mất tối thiểu 60 ngày để chỉ tiếp nhận được 

hồ sơ mua nhà của khách hàng. 

Theo quy định, người mua nhà ở xã hội phải xin xác nhận nơi công tác, 

và xã, phường nơi cư trú về điều kiện chưa có nhà ở, có nhà ở nhưng 

dột nát, hư hỏng hoặc diện tích bình quân dưới 10m2/người. Với điều 

kiện này, thực tế cả cơ quan nơi công tác, hay chính quyền phường xã 

rất khó xác nhận. Đã từng xảy ra câu chuyện trên thực tế, khi PV Lao 

Động đi xin xác nhận thực trạng nhà ở tại phường thì Chủ tịch phường 

thẳng thắn nói: “Ở phường thì anh ở nhà thuê, thuộc diện KT3, nhưng 

làm sao tôi biết anh có mua nhà ở nơi khác nữa hay không mà xác 

nhận”. 

Trao đổi với Lao Động về thủ tục phải xin 2 lần, tại 2 nơi về điều kiện 

nhà ở, ông Trần Văn Can - GĐ Cty CP Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội số 

5 (đơn vị chuyên làm NƠ XH tại Hà Nội) cho rằng, đây là thủ tục rất 

quan trọng nhưng thực tế rất khó kiểm định. “Theo tôi cả 2 đơn vị là nơi 

công tác và phường xã đều không đủ thông tin để xác nhận về thực 

trạng nhà ở. Tuy vậy, về xã phường thì độ tin cậy sẽ cao hơn”, ông Can 

nói. 

 

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá, Gia Lâm (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN 

Quy trình quá nhiều cửa 

Theo khảo sát của Lao Động, không chỉ Cty CEO kêu khó về thủ tục khi 

làm NƠXH. Chia sẻ về thời gian làm thủ tục dự án nhà ở xã hội tại An 



Phú Tây (TPHCM), Trương Anh Tuấn - Chủ tịch Cty Hoàng Quân - cho 

biết, thủ tục bắt đầu từ huyện Bình Chánh. Thời gian thực hiện từ huyện, 

lên Sở Xây dựng, chuyển sang Sở Quy hoạch Kiến trúc lên UBND 

TPHCM, cứ mỗi quy trình mất trung bình 2 tháng. Quãng thời gian trên 

làm thủ tục đã 2 năm vẫn chưa xong pháp lý.”Nguyên nhân chính không 

phải là các sở ngành làm sai, chỉ là quy trình còn quá nhiều cửa. Phải 

làm sao để tất cả các thủ tục quy về một đầu mối thì các dự án nhà ở xã 

hội mới phát triển được”, ông nói. Tại Hà Nội, nói với Lao Động, GĐ Cty 

Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội số 5 Trần Văn Can cho rằng, thực 

tế thủ tục khi làm nhà ở xã hội lên tới 3,4 năm bình thường. Ông Can liệt 

kê, sau khi được TP thông qua chủ trương, phải làm việc với Sở Quy 

hoạch, sau khi Sở này thông qua phương án tổng mặt bằng xong, thì lập 

dự án, phê duyệt, rồi thẩm định, tiếp đến làm chấp thuận đầu tư với 

thành phố. Tiếp đến sau khi phải thiết kế kỹ thuật, rồi thẩm định, phê 

duyệt của Sở Xây dựng, tiếp đến tới Sở Tài chính làm tiền sử dụng đất. 

“Tất cả thủ tục này vài năm là bình thường”, ông Can nói. 

Để đẩy nhanh các thủ tục hành chính khi cấp phép NƠ XH, nói với Lao 

Động, ông Nguyễn Văn Đực - Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP Hồ Chí 

Minh đúc kết, làm NƠXH, chính quyền kiến tạo quyết định 70% thành 

công. Doanh nghiệp thực hiện chỉ quyết định 30%.  

Cố gắng hết sức tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp 

Chiều 11.5, trao đổi với Lao Động về doanh nghiệp kêu phiền hà gặp 

quá nhiều thủ tục khi làm NƠXH, ông Nguyễn Việt Hùng - Chánh Văn 

phòng, người phát ngôn Bộ Xây dựng - cho biết, đã nhận được những 

kiến nghị của doanh nghiệp với Thủ tướng trong buổi đối thoại ngày 

17.5. “Hầu hết các doanh nghiệp đều kiến nghị các thủ tục hành chính, 

rút ngắn thời gian cấp phép. Bộ Xây dựng đã giao cho Vụ Pháp chế 

nghiên cứu kỹ những kiến nghị này để có kiến nghị với Thủ tướng. Về 

quan điểm, Bộ Xây dựng sẽ cố gắng hết sức tạo điều kiện, tạo ra môi 

trường kinh doanh thông thoáng cho các doanh nghiệp”, ông Hùng nói. 

Theo laodong.com.vn 

 

 

 

 

 

 



8. Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng 

Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2017/NĐ-CP quy định rõ trách 

nhiệm của từng chủ thể trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường 

mạng. 

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là vấn đề cấp bách hiện nay, vì bên 

cạnh cơ hội được tiếp cận với nguồn thông tin phong phú trên mạng, thì 

mặt trái của nó là khi trẻ em tham gia vào môi trường mạng có nguy cơ 

chịu nhiều rủi ro và bị xâm hại nhiều hơn như: Bị tiết lộ thông tin thuộc bí 

mật cá nhân và bị sử dụng thông tin cá nhân vào các mục đích xấu, dễ 

bị lôi kéo, kích động để vi phạm pháp luật, bị xâm hại tình dục, bóc lột và 

lừa đảo qua các trò chơi trên mạng, bị tác động và ảnh hưởng tiêu cực 

từ những nguồn thông tin thiếu lành mạnh đến nhân cách và tinh thần 

của trẻ em. 

Để hạn chế những rủi ro trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

56/2017/NĐ-CP quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong việc bảo 

vệ trẻ em trên môi trường mạng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của 

gia đình, nhà trường, doanh nghiệp, cộng đồng và các cơ quan quản lý 

nhà nước trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. 

 



Theo Nghị định, cơ quan quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông; về 

giáo dục, đào tạo; về giáo dục nghề nghiệp; về trẻ em; các tổ chức hoạt 

động vì trẻ em; tổ chức hoạt động trên môi trường mạng có trách nhiệm 

truyền thông nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực, phổ biến kỹ năng 

cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, giáo viên, trẻ em và cơ quan, tổ 

chức có liên quan về lợi ích, tác động tiêu cực của môi trường mạng đối 

với trẻ em; về việc phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại trẻ em trên 

môi trường mạng theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, an 

toàn thông tin và các lĩnh vực có liên quan. 

Cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em có trách nhiệm giáo dục kiến 

thức, hướng dẫn kỹ năng an toàn cho trẻ em khi tham gia môi trường 

mạng; trẻ em có bổn phận tìm hiểu, học kiến thức, rèn luyện kỹ năng tự 

bảo vệ mình khi tham gia môi trường mạng. 

Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng phải 

hướng dẫn việc sử dụng dịch vụ, sử dụng các thiết bị công nghệ thông 

tin, tiếp cận thông tin để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. 

Ngăn chặn thông tin gây hại cho trẻ em 

Nghị định quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên 

môi trường mạng phải phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

và tổ chức, cá nhân khác trong việc bảo đảm an toàn thông tin của trẻ 

em trên môi trường mạng; ngăn chặn thông tin gây hại cho trẻ em theo 

quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng. 

Doanh nghiệp kinh doanh, cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng phải 

có biện pháp sử dụng dịch vụ bảo vệ người sử dụng là trẻ em. 

Doanh nghiệp kinh doanh, cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng phải 

cảnh báo hoặc gỡ bỏ thông tin, dịch vụ gây hại cho trẻ em, thông tin, 

dịch vụ giả mạo, xuyên tạc xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của 

trẻ em. 

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên môi trường mạng 

phải có công cụ kiểm soát thời gian, bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng lạm 

dụng, nghiện trò chơi điện tử. 

Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động, cung cấp dịch vụ trên môi 

trường mạng phải xây dựng hoặc sử dụng, phổ biến phần mềm, các 

công cụ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. 

Đưa thông tin trẻ em lên mạng phải được sự đồng ý 

Nghị định quy định rõ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 

trên môi trường mạng và cá nhân khi đưa thông tin bí mật đời sống riêng 



tư của trẻ em lên mạng phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc 

trẻ em và trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên; có trách nhiệm bảo đảm an toàn 

thông tin của trẻ em. 

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng 

phải sử dụng các biện pháp, công cụ bảo đảm an toàn về thông tin bí 

mật đời sống riêng tư của trẻ em, các thông điệp cảnh báo nguy cơ khi 

trẻ em cung cấp, thay đổi thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em. 

Cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên và cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ trẻ em theo quy định của 

pháp luật có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ và cá 

nhân tham gia hoạt động trên môi trường mạng xóa bỏ các thông tin bí 

mật đời sống riêng tư của trẻ em để bảo đảm sự an toàn và lợi ích tốt 

nhất của trẻ em. 

Nghị định quy định cơ quan quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông 

và quản lý nhà nước về trẻ em; tổ chức, doanh nghiệp hoạt động, cung 

cấp dịch vụ trên môi trường mạng có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận 

thông tin, đánh giá, phân loại mức độ an toàn cho trẻ em được các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân và trẻ em gửi tới; công bố danh sách các mạng 

thông tin, dịch vụ, sản phẩm trực tuyến theo mức độ an toàn đối với trẻ 

em; bảo đảm việc phát hiện, loại bỏ các hình ảnh, tài liệu, thông tin 

không phù hợp với trẻ em. 

Cơ quan công an có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ, 

can thiệp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. 
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9. Dẹp chi phí ‘bôi trơn': Phải từ cả hai phía 

Để khắc phục được tình trạng "chung chi", "chi ngầm",... phải xuất 

phát từ cả hai phía là cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp. 

Trao đổi với PV Báo điện tử Chính phủ, ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch 

Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, mặc dù Chính phủ và Thủ 

tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách tháo gỡ và tạo điều kiện 

cho doanh nghiệp, tuy nhiên khâu thực thi vẫn là khâu yếu nhất. 

Điều này thể hiện ở sự thờ ơ của những người thừa hành công vụ 

không hướng dẫn hoặc hướng dẫn không đầy đủ cho doanh nghiệp, tìm 

cách bắt lỗi doanh nghiệp, quan liêu, chưa coi doanh nghiệp là đối 

tượng phục vụ. 



Theo ông Thân, chính vì sự yếu kém trong khâu thực thi đã dẫn đến nếu 

doanh nghiệp muốn được việc thì phải “chung chi” theo kiểu “của công 

chia ba, của nhà chia đôi”, đây là vấn đề tương đối phổ biến. 

Từ phía doanh nghiệp, chạy theo xu thế kinh doanh bằng “quan hệ” thay 

thế cho năng lực yếu kém của mình nên đã chủ động “chi ngầm” để có 

được các thuận lợi trong kinh doanh; một số doanh nghiệp do bị sức 

ép “đòi hỏi” từ phía cán bộ, công chức nên phải “chi ngầm” để được 

việc. 

Để khắc phục hiện tượng này phải xuất phát từ cả hai phía là cơ quan 

Nhà nước và doanh nghiệp. Chỉ như vậy mới tạo nên một môi trường 

kinh doanh bình đẳng, an toàn và bền vững. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần phải tạo thói quen ý thức tuân thủ 

pháp luật, đề cao văn hóa kinh doanh, với sứ mệnh phát triển sản xuất 

kinh doanh làm giàu chân chính là yêu nước, thực hiện nói không với 

tiêu cực, chủ động tăng cường năng lực quản trị, chung tay cùng với 

Chính phủ và các cơ quan của Chính phủ ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực 

trong kinh doanh. 

 

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV. 



Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần tiếp tục có giải pháp 

tăng cường kỷ luật và trách nhiệm hướng dẫn của công chức khi tiếp 

xúc với doanh nghiệp, nêu cao tinh thần lấy doanh nghiệp làm trọng tâm 

phục vụ - Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam đề nghị. 
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10. Phải thay đổi phương thức trước ‘trói chặt' sau 
nới dần 

 Nên từ bỏ phương thức ban đầu quy định hết sức gò bó rồi nới 

lỏng dần theo đề nghị của DN, mà nên làm ngược lại, lúc đầu quy 

định hết sức thoải mái rồi căn cứ vào vào sự xuất hiện các tiêu cực 

của thị trường mà thắt lại dần để ngăn chặn.  

Ông Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam chia sẻ 

với PV Báo điện tử Chính phủ trước thềm Hội nghị Thủ tướng với Doanh 

nghiệp năm 2017. 

Theo ông, môi trường kinh doanh hiện nay được cải thiện nhiều, điển 

hình như xoá bỏ điều kiện đầu tư, kinh doanh quy định trong các Thông 

tư của các Bộ hay trong Quyết định của UBND tỉnh, Quốc hội ban hành 

danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện... 

Vì thế, trong một năm số DN đăng ký thành lập mới vượt qua mức 10 

vạn, số vốn đăng ký tăng nhiều, nhất là trong thị trường bất động sản. 

Tuy vậy, kết quả vẫn chưa đạt được kỳ vọng, một số mặt vẫn còn yếu 

kém như vấn đề nộp thuế, phá sản doanh nghiệp, giấy phép xây dựng... 

Lãnh đạo Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng, chúng ta cần tiếp tục 

làm rõ mối quan hệ giữa Nhà nước với thị trường, Nhà nước không nên 

can thiệp quá sâu vào thị trường. 

Theo ông, nên từ bỏ phương thức ban đầu quy định hết sức gò bó rồi 

nới lỏng dần theo đề nghị của DN, mà nên làm ngược lại, lúc đầu quy 

định hết sức thoải mái rồi căn cứ vào vào sự xuất hiện các tiêu cực của 

thị trường mà thắt lại dần để ngăn chặn.  

Đồng thời, nên rà soát lại chế độ phân cấp trong quản lý nhà nước 

về đầu tư, kinh doanh: Nhiều địa phương đã không thực hiện tốt nhiệm 

vụ được phân cấp. Trong thời đại công nghệ thông tin, Chính phủ có 

điều kiện trực tiếp quản lý nhiều việc mà không cần phân cấp, không sợ 

quan liêu trì trệ - Ông Phạm Sỹ Liêm bày tỏ. 
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11. Trung tâm hành chính công Đ
hoạt động 

Ngày mai (15-5), Trung tâm hành chính công t

thức đi vào hoạt động t

phường An Bình, TP.Biên Hòa.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó tr

Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai đ

trung tâm. Ông Trần Công Quyền, Chánh Văn ph

Dương Văn Nhân, Trư

pháp được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc trung tâm. Thời hạn, bổ 

nhiệm các trường hợp tr

Vận hành thử  trước khi Trung tâm h

hoạt động chính thức vao ng

Được biết, Trung tâm hành chính công t

phòng UBND tỉnh Đồng Nai, có con dấu ri

của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh văn ph

chuyên môn nghiệp vụ của các c

Trung tâm hành chính công t

hướng dẫn thủ tục hành chính, đôn đ

giải quyết hồ sơ và trả kết quả của bộ phận một cửa hiện đại của các sở, 

ngành. Đồng thời, tham gia đề xuất các giải pháp hiện đại

chính và ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống phần mềm 

1. Trung tâm hành chính công Đồng Nai chính thức 

5), Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai s

ng tại tầng 6, cao ốc Sonadezi, ngã tư 

ng An Bình, TP.Biên Hòa. 

ễn Thị Thanh Thảo, Phó trưởng phòng Hành chính 

ỉnh Đồng Nai được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc 

ần Công Quyền, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ v

Dương Văn Nhân, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính S

ợc bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc trung tâm. Thời hạn, bổ 

ờng hợp trên là 5 năm, kể từ ngày 15-5. 

ớc khi Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai đi v

ạt động chính thức vao ngày 15-5. Ảnh: BĐN

tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai trực thuộc Văn 

ỉnh Đồng Nai, có con dấu riêng, chịu sự chỉ đạo trực tiếp 

ủa Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh văn phòng UBND tỉnh và hư

ệp vụ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

hành chính công tỉnh Đồng Nai thực hiện việc công khai, 

ành chính, đôn đốc, theo dõi việc tiếp nhận hồ s

ả kết quả của bộ phận một cửa hiện đại của các sở, 

ồng thời, tham gia đề xuất các giải pháp hiện đại hóa n

ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống phần mềm 

ồng Nai chính thức 

ng Nai sẽ chính 

ư Vũng Tàu, 

òng Hành chính – tổ chức 

ợc bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc 

ở Nội vụ và ông 

ành chính Sở Tư 

ợc bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc trung tâm. Thời hạn, bổ 

 
ỉnh Đồng Nai đi vào 

Ảnh: BĐN 

ỉnh Đồng Nai trực thuộc Văn 

ịu sự chỉ đạo trực tiếp 

à hướng dẫn về 

ớc có thẩm quyền. 

ỉnh Đồng Nai thực hiện việc công khai, 

ệc tiếp nhận hồ sơ, 

ả kết quả của bộ phận một cửa hiện đại của các sở, 

hóa nền hành 

ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống phần mềm 



điện tử, nhằm tin học hóa tất cả các giao dịch hành chính trong giải 

quyết thủ tục hành chính tại trung tâm; hỗ trợ tư vấn đầu tư; nhiệm vụ cụ 

thể do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành. 

Đây là sự kiện thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp và người dân với 

sự kỳ vọng rất lớn về những đổi mới, đột phá trong công tác cải cách thủ 

tục hành chính của Đồng Nai. 
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12. Khó đột phá nếu làm gì cũng phải 'đi xin' 

“Làm cái gì TPHCM cũng phải chạy ra xin, thậm chí tiếp cận các 

nguồn vốn cũng phải xin, cũng phải thủ tục hành chính qua lại thì 

rất khó đột phá”, TS Phạm Phú Quốc, đại biểu Quốc hội, Tổng giám 

đốc công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC), nhận định. 

TPHCM đang cần cơ chế mang tính đột phá để phát triển nhanh và bền vững.  

Ông Quốc nói: Ngoài được phép tăng các khoản vay, TPHCM cần một 

số quyền chủ động quyết định phù hợp với thực tiễn và khác với nhiều 

địa phương khác. 

Thưa ông, TPHCM được hưởng những ưu đãi gì từ cơ chế tài chính - 

ngân sách đặc thù vừa ban hành? 

Nghị định 48 nâng tỷ lệ huy động vốn của TPHCM từ 60% lên 70% tổng 

dư nợ trên khoản ngân sách địa phương được giữ lại, tức tăng thêm 

khoảng 10.000 tỷ đồng dư nợ. Theo tính toán của chúng tôi, nguồn vốn 



vay của thành phố từ mức 40.000 tỷ sẽ được nâng lên 50.000 tỷ đồng. 

Ngoài ra, TPHCM được tiếp cận các nguồn vốn. 

Những điều đó đối với thành phố chưa đủ để đột phá. Các tỉnh thành 

khác cũng được phép tiếp cận các nguồn vốn. Tỉnh nào cũng được phép 

nhận tài trợ nếu không liên quan đến an ninh quốc phòng, tôn giáo như 

TPHCM. Để đột phá, phải tạo quyền chủ động cho thành phố. Làm cái gì 

TPHCM cũng phải chạy ra xin, thậm chí tiếp cận các nguồn vốn cũng 

phải xin, cũng phải thủ tục hành chính qua lại thì rất khó đột phá. 

TPHCM cần cơ chế đặc thù như thế nào để gỡ bỏ rào cản? 

Trong tất cả các luật định, đa phần các tỉnh thành đều giống nhau. Vì 

vậy, cơ chế đặc thù đúng nghĩa thì cần cho TPHCM toàn quyền quyết 

định một số thứ như dự án kiểu gì, quyền hành như thế nào, nói chung 

là có sự khác biệt so với những tỉnh thành khác. Có như vậy mới hình 

thành được những trung tâm kinh tế tài chính đúng nghĩa. Bây giờ chỉ 

dừng lại ở nghị định, hoặc cơ chế đặc thù ban hành như một nghị định 

thì TPHCM và các tỉnh, thành khác cũng như nhau. 

 

TS Phạm Phú Quốc. 



Muốn có một cơ chế đặc thù cho TPHCM, điều quan trọng đầu tiên là 

cần phải coi nhiệm vụ này là của chính phủ, của các bộ ngành và địa 

phương. Việt Nam cần phải có 2-3 trung tâm kinh tế tài chính ngang tầm 

khu vực như Hong Kong, Singapore, Thượng Hải… Chính phủ cần giao 

địa phương một số quyền để hoạt động hiệu quả hơn như địa phương 

được toàn quyền quyết định chỉ định thầu một số dự án cấp bách, quyết 

định một số loại phí, giá. Đơn cử như xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông. Ở các tỉnh khó khăn, mức phạt 100.000 đồng, 

200.000 đồng người dân không có khả năng nộp phạt nhưng đối với 

TPHCM, mức phạt này là rất bình thường nên cần phải tính toán mức 

phạt như thế nào cho phù hợp với đặc thù của TPHCM. 

Thị trường địa ốc của TPHCM rất phát triển. Thành phố đầu tư hạ tầng 

đi qua một khu vực đang có giá nhà đất bình thường làm giá nhà đất 

tăng lên. Như vậy, giá trị gia tăng từ việc đầu tư hạ tầng của TPHCM 

được tăng lên và thành phố cần có quyền đặt ra những khoản phí, thuế 

để thu thêm giá trị gia tăng, san sẻ để chủ đầu tư hỗ trợ ngược lại cho 

ngân sách và thành phố sử dụng khoản này tiếp tục tái đầu tư vào hạ 

tầng. Hai bên sẽ đều có lợi. Phí đó gọi là phí phát triển nhưng đáng tiếc 

là thành phố không có thẩm quyền quyết định thu hay không vì đụng đến 

luật về thuế, phí... Nếu cơ chế đặc thù thực hiện theo nghị định (văn bản 

dưới luật) thì không thể làm được. Cơ chế đặc thù phải được luật hoá 

hoặc tối thiểu cũng phải là nghị quyết của Quốc hội. 

Là đầu tàu kinh tế của cả nước song TPHCM chỉ là một địa phương 

trong số 63 tỉnh, thành, nếu đặt ra quá nhiều “luật chơi” riêng thì liệu có 

phù hợp? 

Hiện nay, cơ chế dành cho Vân Đồn, Phú Quốc, Vân Phong là theo đơn 

vị hành chính kinh tế đặc biệt, tiến bộ và thoáng hơn so với cơ chế đặc 

thù của TPHCM. TPHCM phải kiên trì kiến nghị tháo gỡ rào cản. Cần cơ 

chế gì để đột phá được thì trình chính phủ. Chính phủ cũng cần có một 

đề tài nghiên cứu để Việt Nam có được những trung tâm kinh tế tài 

chính ngang tầm khu vực. Nếu cần, phải trình ra Quốc hội xem xét. Một 

quốc gia không có trung tâm kinh tế tài chính đúng nghĩa, không có một 

đô thị tương xứng thì khó cải thiện vị thế trên bảng xếp hạng. 

Có nhiều tỉnh đang khó khăn nhưng cũng có vài tỉnh, thành có thể 

hướng đến mục tiêu phát triển ngang tầm khu vực. TPHCM nếu không 

được tái đầu tư, hỗ trợ ngân sách để đầu tư hạ tầng, chắc chắn 5-7 năm 

sau chúng ta sẽ rất hối tiếc. Kinh tế phát triển nhưng hạ tầng không bắt 

kịp thì sẽ phản tác dụng. Quan trọng là làm gì để cởi bỏ chiếc áo cơ chế 

đã chật. Vay thêm để đầu tư thì không được vì làm tăng nợ công quốc 



gia. Muốn không tăng nợ công doanh nghiệp phải tự vay, tự trả mà tự 

vay tự trả cần bảo lãnh chính phủ. Các định chế tài chính quốc tế bắt 

buộc như vậy. Cần phải trao quyền thật sự. Nếu tự vay tự trả không ảnh 

hưởng tới nợ công thì cho doanh nghiệp vay và mở ra các nghị định, 

thông tư như thế nào để các định chế nước ngoài không cần đến bảo 

lãnh của chính phủ vẫn cho vay. Ở trên vẫn đóng, phía dưới có mở thì 

cũng không có tác dụng, không thực chất. 

 

TPHCM đối mặt nạn kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm… và cần huy động 

khoảng 1 triệu tỷ đồng để giải quyết tình trạng này. 

Miếng bánh ngân sách, vốn giá rẻ, các khoản vay ưu đãi của quốc gia… 

chỉ có hạn, địa phương nào cũng muốn ưu tiên thì rất khó giải quyết? 

Chúng ta đã phải chi rất nhiều để khắc phục ô nhiễm môi trường, giải 

quyết kẹt xe, ngập nước, quá tải hạ tầng giao thông, phúc lợi… Vì vậy, 

ngay từ bây giờ phải tính ở tầm chiến lược. Phải biết chấp nhận dồn 

ngân sách cho một vài khu vực nào đó có tiềm năng phát triển. Đà Nẵng 

có thể phát triển như Singapore, Hà Nội có thể phát triển như Thượng 

Hải và TPHCM cũng vậy. Sao không dồn lực đẩy các địa phương này 

lên ngang tầm khu vực. Và, khi các địa phương này mạnh rồi thì có thể 

điều tiết lại ngân sách cho trung ương. Vấn đề này cần có một tầm nhìn 

dài hạn. 

TPHCM từng có những kinh nghiệm rất hay. Chính nơi này hình thành 

khu công nghiệp đầu tiên, cổ phần hoá đầu tiên, khu chế xuất, ngân 

hàng thương mại, quỹ đầu tư phát triển đầu tiên… sau đó mới lan tỏa ra 

phạm vi cả nước. Tại sao không thí điểm cho TPHCM một số cơ chế đặc 



thù vì thực tiễn mới quan trọng. Ngay cả cơ quan chuyên trách đại diện 

vốn sở hữu trung ương sắp tới sẽ làm. Liệu có nên dồn hết vốn nhà 

nước vào một chỗ không? TP Hà Nội có thể hình thành, TPHCM có thể 

hình thành và trung ương (đại diện các bộ ngành) cũng có thể hình 

thành. Tại sao không làm đồng thời để rút kinh nghiệm lẫn nhau. Ở 

TPHCM, định chế này đã hình thành và đang hoạt động tốt. Tại sao 

không tính đến chuyện nâng cấp lên. Dồn hết vốn vô một chỗ, lỡ thua lỗ 

thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. 

Đại diện vốn chủ sở hữu ở TPHCM là HFIC được Bộ Chính trị cho phép. 

Nó đại diện rất tốt. Bản chất của vốn nhà nước là phục vụ dân sinh, quy 

tụ xong thì đầu tư vào hạ tầng. Đó là mô hình rất có ý nghĩa mà TPHCM 

đã làm được trong nhiều năm qua. 

Cảm ơn ông. 

“Cần phải trao quyền thật sự. Nếu tự vay tự trả không ảnh hưởng 

tới nợ công thì cho doanh nghiệp vay và mở ra các nghị định, thông 

tư như thế nào để các định chế nước ngoài không cần đến bảo lãnh 

của chính phủ vẫn cho vay. Ở trên vẫn đóng, phía dưới có mở thì 

cũng không có tác dụng, không thực chất”. 

TS Phạm Phú Quốc, Tổng giám đốc công ty đầu tư tài chính Nhà nước 

TPHCM 

Nghị định 48/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính 

sách tài chính ngân sách đặc thù đối với TPHCM. Theo đó, nhà nước ưu 

tiên đầu tư về ngân sách và các nguồn tài chính khác nhằm phát triển 

kinh tế xã hội để thành phố thực hiện vai trò trung tâm kinh tế xã hội của 

khu vực và cả nước. Chính phủ ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ phát triển chính 

thức (ODA) và nguồn vốn ưu đãi cho thành phố đầu tư các chương 

trình, dự án xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, môi trường và 

chương trình, dự án có khả năng thu hồi vốn. Đối với các dự án có khả 

năng thu hồi vốn hoặc chỉ có khả năng thu hồi một phần vốn đầu tư, 

UBND thành phố quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết 

định huy động đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), bao gồm: 

BOT (xây dựng - kinh doanh -  chuyển giao), BTO (xây dựng - chuyển 

giao - kinh doanh), BT (xây dựng - chuyển giao), BOO (xây dựng - sở 

hữu - kinh doanh), BTL (xây dựng - chuyển giao - thuê dịch vụ), BLT 

(xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao), O&M (kinh doanh - quản lý)… 

Theo tienphong.vn 

 


