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1. Luật Cạnh tranh (sửa đổi) trị được "bệnh" cạnh 
tranh không lành mạnh? 
Luật Cạnh tranh (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có nhiều quy 

định nghiêm cấm các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, bổ sung cơ 

chế xử lý cơ quan nhà nước cản trở cạnh tranh... 

 

Thị trường càng cạnh tranh khốc liệt thì người tiêu dùng càng được hưởng lợi.  

(Ảnh minh họa) 

Theo Luật Cạnh tranh (sửa đổi), các hành vi cạnh tranh không lành 

mạnh bị cấm bao gồm việc xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh, 

ép buộc khách hàng, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng 

hành vi đe dọa hoặc cưỡng ép để buộc họ không giao dịch hoặc ngừng 

giao dịch với doanh nghiệp đó. 

Việc cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác hoặc 

gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng bị cấm trong luật 

này. 

Ngoài ra, Luật Cạnh tranh cũng cấm hành vi lôi kéo khách hàng bất 

chính và bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn 

đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh 

doanh loại hàng hóa, dịch vụ đó. 

Trong báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cạnh tranh (sửa 

đổi) sáng 12/6, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh 

cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cơ chế xử lý trong trường 



hợp cơ quan nhà nước thực hiện những hành vi gây cản trở cạnh tranh 

trên thị trường. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu, bổ sung quy định tại Khoản 1 

Điều 113 của dự thảo Luật với nội dung cụ thể: "Ủy ban Cạnh tranh 

Quốc gia có trách nhiệm yêu cầu cơ quan nhà nước chấm dứt hành vi vi 

phạm và khắc phục hậu quả. Cơ quan nhà nước được yêu cầu phải 

chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại 

theo quy định của pháp luật". 

Ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (Ảnh: Quochoi.vn) 

Có ý kiến cho rằng, khoản 2 Điều 12 quy định các hành vi thỏa thuận 

hạn chế cạnh tranh được quy định tại khoản 7 và 8 Điều 11 của dự thảo 

Luật bị cấm nếu thỏa thuận đó gây tác động hoặc có khả năng gây tác 

động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường trong khi Bộ 

luật Hình sự quy định các hành vi này bị xử lý trong trường hợp "khi các 

bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ 

30% trở lên". Đề nghị cần cân nhắc để đảm bảo tính đồng bộ, tránh hẹp 

hơn so với quy định của Bộ luật Hình sự. 

Ông Vũ Hồng Thanh giải trình, Điều 217 Bộ Luật hình sự quy định cấm 

đối với hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh quy định tại khoản 7 và 8 

Điều 11 của dự thảo Luật theo cách tiếp cận của Luật Cạnh tranh hiện 

hành khi các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên 

thị trường liên quan từ 30% trở lên (đánh giá tác động hạn chế cạnh 



tranh dựa trên thị phần). Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) tiếp cận 

theo hướng cấm các hành vi thỏa thuận nêu trên nếu gây tác động hoặc 

có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị 

trường (Điều 12 của dự thảo Luật). 

Điều đó cho phép cơ quan cạnh tranh điều tra, xử lý đối với các hành vi 

này trong trường hợp gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn 

chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường, kể cả trong trường hợp 

thị phần kết hợp của các bên tham gia thỏa thuận nhỏ hơn 30% nhưng 

có những yếu tố khác gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn 

chế cạnh tranh một cách đáng kể (theo tiêu chí đánh giá tác động hạn 

chế cạnh tranh quy định tại Điều 13 của dự thảo Luật). 

Điều 13 dự thảo Luật quy định các tiêu chí đánh giá tác động hoặc khả 

năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thỏa thuận 

hạn chế cạnh tranh trong đó có tiêu chí mức thị phần của các doanh 

nghiệp tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Trong quá trình điều tra, 

nếu phát hiện các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm tại 

khoản 7 và 8 dự thảo Luật thỏa mãn các yếu tố cấu thành hành vi tội 

phạm quy định tại Điều 217 Bộ Luật hình sự, thì  Ủy ban Cạnh tranh 

Quốc gia sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra hình sự theo quy định 

tại Điều 85 dự thảo Luật, ông Thanh cho hay./. 

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 1/7/2019.  

Luật gồm 10 chương, 118 điều, quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, 

tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế 

cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành 

mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý 

nhà nước về cạnh tranh./. 

Theo vov.vn 

 

2. Luật An ninh mạng giúp bảo vệ doanh nghiệp trên 
môi trường không gian mạng 
Đại biểu Nguyễn Minh Đức, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An 

ninh, đã nói rõ hơn các thông tin liên quan Luật An ninh mạng đối với 

các doanh nghiệp, tổ chức trên môi trường không gian mạng. 

Theo đại biểu Nguyễn Minh Đức, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc 

phòng An ninh, tại Điều 9 Luật An ninh mạng nêu rõ người nào có hành 

vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm 



mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của 

pháp luật. 

 

ĐB Nguyễn Minh Đức, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh 

- Thưa ông, khi Luật An ninh mạng chính thức được thông qua, liệu 

doanh nghiệp có bị phát sinh thêm chi phí? 

Đây là dự thảo Luật với tiêu chí tất cả các doanh nghiệp, tổ chức cũng 

như cá nhân được phát triển tốt hơn, giúp giảm về thủ tục hành chính và 

các chi phí hành chính khác. Do đó, chúng ta yên tâm và không phải lo 

lắng về việc phát sinh các vấn đề trên. Tất nhiên, trong quá trình áp 

dụng Luật có thể phát sinh các vấn đề liên quan, khi đó sẽ kịp thời điều 

chỉnh bằng các văn bản như nghị định, thông tư hướng dẫn của Chính 

phủ. 

- Nhiều doanh nghiệp bày tỏ lo ngại, Luật An ninh mạng này được thông 

qua thì hoạt động kinh doanh trực tuyến của họ trên không gian mạng sẽ 

bị các rào cản nhất định và không được thông thoáng như xưa, ông nhận 

xét gì về điều này? 

Trước đây các doanh nghiệp hoạt động tự do, chỉ có các quy định như 

quy định về Luật An toàn thông tin hoặc một số các quy định của pháp 



luật khác điều chỉnh các hoạt động về các dịch vụ trên không gian mạng 

như vậy, nay có thêm Luật An ninh mạng, doanh nghiệp băn khoăn là 

đúng. 

Tuy nhiên, tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nếu hoạt động trên 

môi trường không gian mạng cũng như không gian thực mà chấp hành 

đúng các quy định của pháp luật, đúng quyền lợi và nghĩa vụ thì chắc 

chắn sẽ không có rắc rối nào xảy ra. Chỉ với các tổ chức hoạt động có 

dấu hiệu mờ ám, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, như trốn thuế,… thì mới 

đáng lo ngại. 

- Luật An ninh mạng sẽ tác động thế nào đến những người đang kinh 

doanh online trên không gian mạng, thưa ông? 

Tất cả mọi người, mọi công dân đều được phép kinh doanh. Nếu chúng 

ta kinh doanh hợp pháp, phát ngôn hợp pháp và đúng với thuần phong 

mỹ tục, đúng chủ trương đường lối thì không có gì đáng lo ngại. Chỉ với 

các trường hợp phát ngôn trái pháp luật, chống lại Nhà nước, chống lại 

nhân dân, và chống lại các lợi ích của cộng đồng xã hội cũng như vi 

phạm các quan hệ quốc tế giữa Việt Nam và các nước thì có thể bị xem 

xét xử lý theo quy định của Luật An ninh mạng. 

- Theo ông, Luật An ninh mạng ra đời sẽ mang lại lợi ích như thế nào đối 

với doanh nghiệp, tổ chức? 

Luật An ninh mạng là một công cụ pháp lý hỗ trợ song hành cùng Luật 

An toàn thông tin mạng đã được ban hành trước đó và đã có hiệu lực thi 

hành cùng với các quy định khác của pháp luật của Nhà nước. Muc đích 

cuối cùng của Luật này đó là mọi người được hoạt động một cách bình 

đẳng và tốt nhất trên cả không gian thực và không gian mạng. 

Đối với các tổ chức, đối tượng có mục đích cạnh tranh không lành mạnh 

hoặc dùng các thủ đoạn ẩn danh trên không gian mạng để thực hiện các 

mục đích xấu, như thực hiện các hành vi vi phạm an ninh quốc gia, đăng 

tải tuyên truyền các thông tin không lành mạnh với doanh nghiệp đối thủ, 

xúc phạm nhân phẩm các công dân khác,… thì chắc chắn sẽ bị xử lý. 

Luật An ninh mạng cùng tất cả các hệ thống pháp luật của chúng ta đã 

đang và sẽ từng bước làm cho tất cả các quan hệ xã hội, quan hệ kinh 

tế của đất nước phát triển tốt hơn, bảo đảm lợi ích quốc gia, an ninh 

quốc gia cũng như trật tự an toàn xã hội và quyền lợi ích hợp pháp của 

tất cả công dân Việt Nam. 

- Nhiều đơn vị hoạt động trên môi trường mạng như Google, 

Facebook,… gần như chúng ta không kiểm soát và thu được nhiều thuế 



từ họ vì họ không đặt máy chủ trên đất nước chúng ta. Với Luật An ninh 

mạng, chúng ta có kiểm soát họ như thế nào, thưa ông? 

Luật An ninh mạng ra đời sẽ là một hành lang pháp lý rất quan trọng để 

Việt Nam cùng với các nước có cơ sở pháp lý để đặt ra các điều ước 

quốc tế, ký kết với nhau và sau đó sẽ cùng nhau thực hiện kiểm soát. 

Bất kỳ doanh nghiệp nào cung cấp dịch vụ trên không gian mạng ở bất 

kỳ quốc gia nào cũng phải thực hiện nghĩa vụ pháp luật quốc tế cũng 

như pháp luật quốc gia đó, trong đó có việc đóng thuế và phải chịu trách 

nhiệm pháp luật nhất định trên từng vùng lãnh thổ, quốc gia. 

Chính vì vậy, việc ra đời Luật An ninh mạng sẽ giúp cho quá trình đàm 

phán, đẩy nhanh các điều ước quốc tế song phương và đa phương sẽ 

tốt hơn so với khi chưa có Luật. 

- Xin cảm ơn ông! 

Sáng 12/6, Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Luật An ninh mạng đã 

được Quốc hội biểu quyết thông qua. 

Trước đó, tại các phiên thảo luận nhiều ý kiến cho rằng cần thiết ban hành 

Luật An ninh mạng, bởi trong thời gian gần đây đã xảy ra nhiều sự kiện 

liên quan đến an ninh mạng không chỉ gây ảnh hưởng nhỏ lẻ đến một vài 

cơ quan, tổ chức, cá nhân, mà còn ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị của 

đất nước; nhiều vụ việc xâm phạm đến quyền và lợi ích của cá nhân, lợi 

ích quốc gia… 

Theo enternews.vn 

 

3. Còn rất nhiều quy định vô lý 
Ý kiến chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng trong lĩnh vực kiểm tra 

chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn còn rất nhiều quy 

định vô lý cần được điều chỉnh và xóa bỏ, trong đó những vấn đề 

kiểm tra chuyên ngành phức tạp nhất tập trung ở Bộ NNPTNT. 

Ngày 11/6, Hội thảo thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải cách 

thủ tục hành chính trong hoạt động quản lý, kiểm tra đối với hàng hóa 

xuất nhập khẩu do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) 

phối hợp với Dự án quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện của 

Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID GIG) được tổ chức tại TP. 

Hồ Chí Minh. 



 

Các đại biểu phát biểu tại hội thảo. - Ảnh: TTO 

Bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Môi trường kinh doanh và Năng lực 

cạnh tranh CIEM cho biết, một trong những nội dung trọng tâm, xuyên 

suốt của các Nghị quyết 19 là vấn đề thủ tục hải quan, cải cách toàn 

diện các quy định quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa 

xuất nhập khẩu nhằm cải thiện chỉ số Thương mại qua biên giới của Việt 

Nam. Với quyết tâm của Chính phủ, sự vào cuộc của các Bộ ngành, địa 

phương và hiệp hội ngành hàng, môi trường kinh doanh, năng lực cạnh 

tranh quốc gia của Việt Nam đã được cải thiện đáng kể. 

Cùng quan điểm, ông Phạm Thanh Bình, Chuyên gia dự án GIG phân 

tích, qua việc thực hiện các Nghị quyết 19, nhiều vấn đề được giao cho 

các Bộ, ngành đã có sự chuyển biến tích cực. Điển hình như mục tiêu 

giảm thời gian thông quan hàng hóa còn 70 giờ đối với hàng xuất khẩu 

và 90 giờ với hàng nhập khẩu cơ bản đạt được, trừ thời gian thực hiện 

thủ tục kiểm dịch động vật. Hệ thống Hải quan điện tử đã cơ bản hoàn 

thành và vận hành hiệu quả, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, 

đánh giá cao. Thủ tục xét miễn thuế đã được bãi bỏ, thủ tục xác nhận 

hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan đã được điện tử hóa. 

Tuy nhiên, theo ông Bình, thủ tục Hải quan và quản lý, kiểm tra chuyên 

ngành vẫn còn nhiều vấn đề cần được cải thiện.. Đa số các cơ quan, 

đơn vị đều mới áp dụng điện tử một phần, vừa thực hiện thủ tục điện tử, 

vừa yêu cầu phải nộp hồ sơ giấy.Những vướng mắc về xác định, tham 

vấn xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn chưa 



được giải quyết… “Theo các phản ánh từ doanh nghiệp mà chúng tôi 

nhận được, những vấn đề kiểm tra chuyên ngành phức tạp nhất tập 

trung ở Bộ NNPTNT”, ông Bình nói. 

Kiểm tra quá rộng 

Đánh giá việc cải cách thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với 

hàng hóa xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp cho rằng, bên cạnh những 

thay đổi tích cực như áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trên nguyên tắc 

đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp với lĩnh vực an 

toàn thực phẩm, vẫn còn rất nhiều quy định vô lý cần được điều chỉnh và 

xóa bỏ. 

Ông Vũ Quốc Tuấn, Đại diện Tiểu ban thực phẩm Dinh dưỡng của Hiệp 

hội doanh nghiệp châu Âu (Eurocham) nêu vấn đề, theo Thông tư số 

25/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định về kiểm dịch động vật, thì các sản phẩm chế biến từ sữa thuộc diện 

phải kiểm dịch động vật. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sản phẩm từ 

sữa cho rằng, quy định này là quá rộng và không cần thiết đối với các 

sản phẩm sữa đã qua chế biến, gia nhiệt vì không còn khả năng gây ra 

dịch bệnh. Do đó, các doanh nghiệp kiến nghị, các cơ quan quản lý chỉ 

kiểm dịch động vật đối với sản phẩm sữa tươi hoặc sơ chế để rút ngắn 

thời gian thông quan cho doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý. 

"Theo thông lệ của Tổ chức Thú y thế giới, chỉ kiểm tra sản phẩm sữa 

tươi và qua sơ chế. Tuy nhiên, hiện tại sản phẩm sữa đã tiệt trùng, đóng 

hộp, cũng phải mở hộp ra kiểm dịch động vật. Bánh quy có thành phần 

sữa cũng phải kiểm dịch", ông Tuấn cho hay. 

Một bất cập khác được doanh nghiệp đề cập là thủ tục cấp giấy chứng 

nhận y tế theo Thông tư số 52/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc 

kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu 

và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Theo đó, quy định thời gian cấp giấy 

chứng nhận y tế đối với thực phẩm xuất khẩu là 2 tuần, tuy nhiên trên 

thực tế doanh nghiệp phải mất từ 3 - 4 tuần mới xin được giấy chứng 

nhận này. Thêm vào đó, mỗi giấy chứng nhận y tế chỉ được sử dụng cho 

từng lô hàng cụ thể, điều này làm mất rất nhiều thời gian và phát sinh 

hàng tỷ đồng chi phí xét nghiệm cho doanh nghiệp mỗi năm. 

Các doanh nghiệp đề xuất, Bộ Y tế có sự điều chỉnh theo hướng đơn 

giản hóa thủ tục. Cụ thể, đối với các lô hàng hóa của cùng một nhà máy, 

cùng một chủng loại chỉ phải kiểm nghiệm để cấp chứng nhận một lần. 

Giấy chứng nhận y tế cũng có thể được cấp cho nhiều lô hàng khác 



nhau theo yêu cầu của nước nhập khẩu dựa trên một phiếu kiểm 

nghiệm chung. Có như vậy mới giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời 

gian, chi phí kiểm nghiệm không cần thiết và đẩy nhanh quy trình xuất 

khẩu hàng hóa. 

Doanh nghiệp 'chết mà không biết kêu ai' 

Vị chuyên gia của EuroCham cũng đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ 

bổ sung quy định vào Thông tư 12 năm 2017 cho phép doanh nghiệp 

không đồng tình với kết luận của việc kiểm tra chất lượng hàng hóa có 

cơ hội phản biện trước khi lực lượng quản lý thị trường tiến hành niêm 

phong, nhằm tránh gây ra thiệt hại đáng tiếc. 

Dẫn chứng cho điều này, ông Tuấn nêu trường hợp sản phẩm xúc xích 

của Công ty Vietfood, khi chưa có kết quả xét nghiệm, cơ quan quản lý 

thị trường Hà Nội đã cho niêm phong lô hàng của doanh nghiệp, thông 

tin rầm rộ trên báo doanh nghiệp sai phạm. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra 

sau đó của các cơ quan chức năng là doanh nghiệp không sai phạm. 

Tương tự, với trường hợp sữa dê Danlait, ngay sau khi có thông tin trên 

mạng xã hội rằng, theo kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur, tỷ lệ đạm 

trong sữa này chỉ 3% trong khi công bố trên nhãn 13% thì quản lý thị 

trường đã đến và niêm phong hàng hóa. Nhưng kiểm nghiệm mấy hôm 

sau đó lại cho kết quả đúng là lượng đạm trong sữa dê Danlait hơn 13% 

như nhãn công bố và Viện Pasteur cũng có văn bản thừa nhận đã dùng 

sai phương pháp kiểm nghiệm. 

"Cả hai trường hợp trên đều để lại hậu quả quá nặng nề cho doanh 

nghiệp. Chỉ có cơ quan quản lý có quyền nói và quyết luôn, không cho 

doanh nghiệp có cơ hội nói lại hoặc chứng minh lại. Bởi thực tế, công 

tác xét nghiệm của chúng ta trong thời gian qua bộc lộ quá nhiều sai sót. 

Kiểm mà không cho doanh nghiệp kiểm lại và tiến hành niêm phong 

hàng hóa, thu hồi, thông tin rộng rãi ra thị trường ngay khi có kết quả xét 

nghiệm lần 1 sẽ đẩy doanh nghiệp vào con đường phá sản, chết mà 

không biết kêu ai và tất nhiên không ai đền bù cho thiệt hại của doanh 

nghiệp”, ông Tuấn bức xúc. 

Các chuyên gia cho rằng, để đảm bảo việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết 19 trong những năm tiếp theo đạt được hiệu quả cải thiện môi 

trường kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, cần tạo sự 

chuyển đổi mãnh mẽ về cách thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang 

hậu kiểm gắn liền với nguyên tắc quản lý rủi ro, đánh giá đúng mức độ 

tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp, tổ chức. 



Theo đó, phải xóa bỏ căn bản tình trạng một mặt hàng chịu sự quản lý, 

kiểm tra chuyên ngành của nhiều cơ quan. Đồng thời phải đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát hàng hóa; nâng 

cao hiệu quả hoạt động của hệ thống một cửa quốc gia, đảm bảo kết nối 

thông tin thống nhất giữa các cơ quan quản lý, đơn vị kiểm tra chuyên 

ngành và các đơn vị liên quan. Thêm vào đó, cần thống nhất cách hiểu 

và thực hiện các quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra chuyên ngành 

giữa các cấp, các địa phương và từng cá nhân thực thi, đảm bảo công 

bằng và thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. 
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4. Sẽ giảm giá khám bệnh, ngày giường và 40 dịch 
vụ y tế 
Bộ Y tế đã xây dựng Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 37 về giá 

dịch vụ y tế với hướng dẫn cụ thể về thanh toán và thay đổi 6 giá khám 

bệnh theo hạng bệnh viện (BV) và trạm y tế xã, 42 giá ngày giường theo 

hạng BV và 40 dịch vụ kỹ thuật chủ yếu là các dịch vụ chẩn đoán hình 

ảnh như: siêu âm, Xquang, MRI, CT scanner, PET-CT; Nội soi tai mũi 

họng, y học cổ truyền, phục hồi chức năng. 

Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đưa ra tại 

cuộc họp của Bộ Y tế với các phóng viên báo chí chiều 11/6. 

Giá khám bệnh sẽ giảm 15-20% 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, việc điều chỉnh giá 

dịch vụ khám chữa bệnh hàng năm là cần thiết, vì giải quyết bất cập 

trong thực tế cũng như việc điều chỉnh giá theo Thông tư 37 lần này 

nhằm cân đối quỹ và chất lượng khám chữa bệnh. Trước mắt, do chưa 

thể điều chỉnh mức đóng BHYT nên để bảo đảm cân đối quỹ, Bộ Y tế sẽ 

điều chỉnh giá của một số dịch vụ thông thường như khám bệnh, chiếu, 

chụp, chẩn đoán, siêu âm, giường... 

Theo đó, giá khám bệnh sẽ giảm 15-20%, giá ngày giường điều trị giảm 

từ 2 - 10% theo từng hạng BV. Tuy chỉ điều chỉnh một số dịch vụ (đa số 

là giảm giá) nhưng tác động lớn đến khả năng cân đối quỹ BHYT, vì đây 

là các dịch vụ sử dụng nhiều, điều chỉnh để giảm tần suất sử dụng. 

Chủ yếu là điều chỉnh giảm số lượt khám/bàn khám, công suất sử dụng 

máy móc, thiết bị, giường bệnh, nhất là các BV tuyến tỉnh, tuyến huyện 

tăng, do được đầu tư, nâng cấp, thông tuyến, người bệnh sử dụng nhiều 



hơn nên giảm được chi phí, nhiều loại vật tư, hóa chất giá giảm so với 

trước đây do hiệu quả của công tác đấu thầu. 

“Việc điều chỉnh này không ảnh hưởng các đối tượng người nghèo, cận 

nghèo. Nhưng ảnh hưởng đến nguồn thu của các cơ sở khám bệnh, 

mặc dù vậy chất lượng dịch vụ y tế vẫn phải đảm bảo”- Bộ trưởng Bộ Y 

tế nhấn mạnh. 

Trong thời gian tới, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

sẽ tiến hành khảo sát tổng thể, nghiên cứu kinh nghiệm của một số 

nước để xây dựng giá dịch vụ y tế theo hướng phân loại để giảm bớt số 

lượng dịch vụ y tế hiện nay (trên 18.000 dịch vụ), sắp xếp lại theo 

nguyên tắc thuận lợi cho quản lý, dễ thực hiện cho các cơ sở y tế và bảo 

đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT; làm căn cứ để ban hành định 

mức, xây dựng giá của các dịch vụ này (mức giá gồm chi phí trực tiếp, 

tiền lương (theo lương cơ sở 1.390.000đ) và chi phí quản lý. Đồng thời, 

trình Chính phủ ban hành Nghị định thay Nghị định số 85/NĐ-CP, trong 

đó đặc biệt lưu ý tăng nhân lực cho các BV để nâng cao chất lượng; 

giao tự chủ cho các BV/Trung tâm y tế huyện phù hợp để giảm áp lực tự 

chủ tài chính. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB, giám định, 

thanh toán BHYT 

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng cho biết, Bộ Y tế đã 

và đang triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám 

chữa bệnh (KCB) và giám định, thanh toán BHYT trong toàn ngành, 

nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong 

cung ứng dịch vụ y tế, trong giám định chi phí và thanh toán BHYT. 

Việc sớm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt quan trọng 

trong việc đảm bảo tính kịp thời, minh bạch trong giám định và thanh 

toán chi phí, đồng thời đảm bảo quản lý sử dụng dịch vụ y tế khi có 

thông tuyến KCB, đảm bảo kiểm soát việc tiếp cận và cung ứng dịch vụ 

y tế đối với người có thẻ BHYT phù hợp, hiệu quả, tránh người bệnh và 

người cung cấp dịch vụ lạm dụng. 

Bộ Y tế cũng cho biết thêm, theo thông tin từ Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ 

thống thông tin giám định BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 

1/1/2018 - 11/6/2018 đã có hơn 73,5 triệu hồ sơ được 12.307 cơ sở 

KCB gửi lên Cổng với tổng số chi phí KCB tương ứng trên 46.000 tỷ 

đồng. Trong số 73,5 triệu hồ sơ có hơn 72,5 triệu hồ sơ đã được gửi 

sang đề nghị giám định thanh toán với tổng số tiền đề nghị thanh toán 

trên 45.000 tỷ đồng. Tỷ lệ liên thông dữ liệu toàn quốc hiện đạt 97,6%. 



Hiện Bộ Y tế đang nghiên cứu xây dựng một phần mềm thống nhất tại 

Trạm y tế tuyến xã, qua đó sẽ quản lý đồng bộ các hoạt động như dự 

phòng, dân số - KHHGĐ, quản lý sức khỏe cá nhân, khám chữa bệnh... 
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5. Siết điều kiện kinh doanh siêu thị: Không thực tế, 
trái thị trường 
Dự thảo Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý ngành phân 

phối do Bộ Công Thương soạn thảo có nhiều quy định can thiệp sâu vào 

hoạt động của DN và thị trường, dễ phát sinh giấy phép con. 

Đây là góp ý của Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam và Phòng Thương 

mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đối với dự thảo Nghị định này. 

Nảy sinh nhiều quy định bất hợp lý 

Dự thảo được Bộ Công Thương xây dựng có quy định, yêu cầu siêu thị, 

trung tâm thương mại (TTTM) phải mở cửa tất cả các ngày trong tuần, 

kể cả ngày nghỉ lễ, tối thiểu từ 10 - 22 giờ. Ngoài ra, Bộ Công Thương 

yêu cầu mỗi năm, các siêu thị, TTTM chỉ được tổ chức 3 đợt bán hàng 

giảm giá, mỗi lần giảm giá phải diễn ra trong tối thiểu 30 ngày. Số lượng 

và ngày diễn ra chương trình giảm giá phải được thông báo cụ thể tại 

mỗi quảng cáo. Ngoài ra, mỗi đợt bán hàng giảm giá sau phải cách đợt 

bán hàng giảm giá trước ít nhất 30 ngày. Chưa kể trong đợt giảm giá, 

phải có ít nhất 70% hàng hóa được bày bán tại siêu thị, TTTM nằm trong 

chương trình giảm giá. 



Điều kiện kinh doanh siêu thị can thiệp vào quyền tự chủ kinh doanh của doanh 

nghiệp.(Trong ảnh: Người tiêu dùng mua hàng tại siêu thị Vinmart). Ảnh: Lê Nam 

Cùng với việc quy định chi tiết về tần suất khuyến mại, Bộ Công Thương 

cũng quy định về tiêu chuẩn của siêu thị với yêu cầu phải có diện tích 

kinh doanh từ 250m2 đến dưới 10.000m2 và phải phân bố ít nhất 30% 

gian hàng cho các sản phẩm có nguồn gốc từ các DN nhỏ và vừa của 

Việt Nam; có dịch vụ giao hàng tận nhà, bán hàng qua internet, qua bưu 

điện, điện thoại. Còn TTTM phải có diện tích kinh doanh từ 10.000m2 trở 

lên; đáp ứng tiêu chuẩn về trông giữ xe; nhà hàng, khách sạn; khu vực 

cho thuê văn phòng làm việc... 

Không chỉ quy định cụ thể cách thức kinh doanh của DN, dự thảo còn 

quy định về quản lý điểm kinh doanh tại chợ theo hướng đơn vị kinh 

doanh khai thác phải “lập phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh 

doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ, trình UBND cấp có thẩm quyền 

phê duyệt”. Đồng thời, “những người thuộc diện sản xuất nhỏ, tự tiêu thụ 

sản phẩm của mình (nông dân, thợ thủ công…) và những người buôn 

bán nhỏ, hàng rong, quà vặt được bố trí bán hàng trong chợ ở khu vực 

riêng dành cho người kinh doanh không thường xuyên tại chợ và phải 

chấp hành nội quy chợ”. 

Can thiệp vào quyền tự chủ của DN 

Góp ý cho dự thảo này, đại diện VCCI cho rằng, các duy định về thời 

gian mở cửa của siêu thị, quy định giới hạn về khuyến mại tại siêu 

thị/TTTM, hay quy định UBND phê duyệt phương án kinh doanh liên 

quan đến chợ có tính chất can thiệp vào quyền tự chủ kinh doanh của 



DN, đồng thời can thiệp vào mối quan hệ dân sự giữa DN kinh doanh 

khai thác chợ với người thuê 

địa điểm kinh doanh… 

Hơn nữa, xét về tính minh 

bạch, đây được xem là một 

dạng giấy phép, tuy nhiên 

không rõ về tiêu chí và thủ tục 

để có được loại giấy phép này. 

Đồng tình với góp ý của VCCI, 

chuyên gia ngành bán lẻ Vũ 

Vinh Phú cho rằng, dự thảo còn 

quá sơ sài, không đề cập đến 

những nội dung mang tính định 

hướng phát triển mạng lưới 

phân phối của Việt Nam.  

Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam Đinh Thị Mỹ Loan nhìn nhận, 

việc bắt buộc siêu thị phải có các dịch vụ giao hàng tận nhà, bán hàng 

qua internet, qua bưu điện, điện thoại là không thực tế và không nhất 

thiết siêu thị nào cũng phải có mà còn tùy thuộc vào cách kinh doanh 

của từng siêu thị. Bà Loan cho rằng cần phải xem xét lại quy định siêu 

thị phải phân bố ít nhất 30% gian hàng cho các sản phẩm có nguồn gốc 

từ các DN nhỏ và vừa của Việt Nam, để đảm bảo tỷ lệ phù hợp với các 

cam kết quốc tế. Ngoài ra, quy định siêu thị, TTTM phải mở cửa tất cả 

các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ lễ, tối thiểu từ 10 - 22 giờ là can 

thiệp sâu vào quyền tự chủ kinh doanh của DN, đi ngược với thông lệ 

quốc tế khi các DN bán lẻ lớn thường bị hạn chế về thời gian mở cửa để 

hỗ trợ các cửa hàng bán lẻ nhỏ, chợ truyền thống có điều kiện phát triển. 

 Theo kinhtedothi.vn 

 

6. Ứng dụng và phát triển y tế thông minh 
Nếu triển khai thành công, Đề án ứng dụng và phát triển y tế thông minh 

sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí khám chữa bệnh của người dân, 

cán bộ y tế cũng giảm công việc thủ công, dành thời gian nâng cao 

chuyên môn... 

"Tại các nước phát triển như Mỹ, Úc, 

CHLB Đức… khi xếp loại mô hình hoạt 

động là siêu thị, TTTM thường dựa 

vào thời gian hoạt động, số lượng 

ngành hàng đang kinh doanh, diện tích 

chỉ là một yếu tố phân loại chứ không 

phải là tiêu chí quyết định tất cả. Vì 

vậy quy định diện tích kinh doanh để 

xếp loại siêu thị, TTTM là quá cứng 

nhắc". Tổng Giám đốc Tổng Công ty 

Thương mại Hà Nội Vũ Thanh Sơn 



 

Ông Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế tại Hội thảo. 

Ngày 12/6, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo góp ý xây 

dựng Đề án ứng dụng và phát triển y tế thông minh. 

Tại Hội thảo, ông Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông 

tin, Bộ Y tế cho biết, Đề án này có mục tiêu ứng dụng và phát triển y tế 

thông minh góp phần hiện đại hóa các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe nhân dân, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng các 

dịch vụ này có hiệu quả cao nhất ở mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời, ứng 

dụng và phát triển y tế thông minh để tăng cường công tác quản lý nhà 

nước theo hướng khoa học, chính xác, kịp thời, góp phần hoàn thiện 

chính phủ điện tử. 

Trên cơ sở đó, Đề án nêu ra 5 mục tiêu cụ thể, bao gồm: xây dựng cơ 

sở pháp lý để ứng dụng và phát triển y tế thông minh; đầu tư xây dựng 

trung tâm dữ liệu y tế quốc gia và hạ tầng kỹ thuật cho phát triển y tế 

thông minh; ứng dụng, phát triển y tế thông minh trong khám chữa bệnh 

và phòng bệnh; ứng dụng, tiếp nhận chuyển giao công nghệ cao trong 

sản xuất dược phẩm, trang thiết bị y tế và vắc xin, sinh phẩm y tế; ứng 

dụng, phát triển y tế thông minh trong công tác quản lý về y tế, hiện đại 

hóa dịch vụ công trực tuyến, góp phần hoàn thiện chính phủ điện tử. 



Cũng tại Hội thảo, nhiều ý kiến đề cập đến khái niệm “công nghệ y tế 

thông minh”.  Theo lãnh đạo Bộ Y tế, cụm từ này được hiểu là việc áp 

dụng các công nghệ thông tin trong việc chăm sóc sức khỏe con người 

như vẫn đang triển khai trong thời gian qua và kết hợp với các công 

nghệ thông minh nhằm tạo ra các bước đột phá trong việc chăm sóc sức 

khỏe người dân. 

Trong khái niệm kết hợp này, các công nghệ y tế thông minh bao gồm 

các hoạt động y tế điện tử như: các hệ thống bệnh án điện tử, hồ sơ sức 

khỏe điện tử  kết hợp với các công nghệ thông minh bao gồm việc thu 

thập các thông tin sức khỏe từ các cảm biến, các thông tin được lưu trữ 

dưới công nghệ dữ liệu lớn và được tính toán, phân tích một cách tự 

động và cung cấp khả năng ra quyết định cho từng đối tượng cụ thể.  

Do vậy, công nghệ y tế thông minh sẽ bao gồm các hệ thống thiết bị 

phần cứng, kết hợp với việc tương tác dữ liệu y tế, bao gồm các mô 

phỏng dữ liệu y tế, cơ thể người bệnh theo mô hình thực tế ảo (Virtual 

reality). 

Ông Trần Quý Tường hy vọng, nếu triển khai thành công Đề án này, sẽ 

mang lại rất nhiều lợi ích cho tất cả các bên liên quan, như tiết kiệm 

được thời gian và chi phí khám chữa bệnh cho người dân, cán bộ y tế 

giảm công việc thủ công, lập đi lập lại, mà dành thời gian nâng cao 

chuyên môn. 

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, công nghệ sẽ đáp ứng kịp thời các 

yêu cầu phát triển nhanh, quy mô lớn của bệnh viện. Với các cơ sở y tế 

dự phòng, khi phát triển được hệ thống thông tin dịch bệnh thông minh 

có thể dự báo được dịch bệnh để kịp thời ứng phó trong tương lai. Còn 

đối với cơ quan quản lý sẽ thực hiện tốt vai trò quản lý, chỉ đạo nhằm 

duy trì hiệu quả hoạt động của toàn bộ mạng lưới dịch vụ y tế trên địa 

bàn. 

Theo chinhphu.vn 

 

7. Mở rộng hệ thống thông tin quản lý hộ tịch trong 
cả nước 
Theo Bộ Tư pháp, đến năm 2020 sẽ triển khai Hệ thống thông tin đăng 

ký và quản lý hộ tịch trên phạm vi cả nước. 

Bộ sẽ nghiên cứu đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc 

sửa đổi các văn bản pháp lý có liên quan nhằm tháo gỡ các khó khăn 

còn tồn tại về cơ chế, pháp lý để triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và 



quản lý hộ tịch cũng như xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc được 

hiệu quả. 

Cùng với đó hướng dẫn các địa phương việc triển khai cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến trong lĩnh vực hộ tịch. Đặc biệt sẽ thí điểm triển khai 

chia sẻ dữ liệu về thông tin nhân thân, mối quan hệ giữa các công dân 

trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với một số Cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành của ngành tư pháp trong các lĩnh vực như quốc tịch, lý lịch tư 

pháp, con nuôi, thi hành án dân sự… nhằm thống nhất, đồng bộ thông 

tin công dân giữa các Cơ sở dữ liệu và không phải nhập lại thông tin khi 

cần. 

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, việc triển khai Hệ 

thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch trên phạm vi cả nước là trách 

nhiệm chung của cả Trung ương và địa phương. 

Trong đó địa phương giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở 

hạ tầng và cập nhật thông tin hộ tịch lịch sử. Về phía Bộ Tư pháp và các 

Bộ, ngành hữu quan sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các vấn đề về 

chuyên môn và nghiệp vụ để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

cho địa phương. 

 

Việc triển khai hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch đem lại nhiều lợi ích 

thiết thực cho người dân. (Ảnh minh họa) 



Hiện Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch đã được triển khai tại 

24 tỉnh, TP trong cả nước. Với việc cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ về 

đăng ký hộ tịch, Hệ thống đã hỗ trợ giải quyết hàng triệu lượt thủ tục 

hành chính, góp phần tăng cường cải cách hành chính, rút ngắn thời 

gian giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. 

Các thông tin nhân thân về công dân được tích hợp, chia sẻ giữa các 

tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tham gia sử dụng hệ thống. Nhờ đó đảm 

bảo thông tin đăng ký hộ tịch của công dân được quản lý tập trung, tránh 

thực hiện trùng lặp các sự kiện đăng ký hộ tịch và từng bước đồng bộ 

với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Theo thống kê, tính đến ngày 25-4-2018, đă có 1.566.931 trường hợp 

đăng ký khai sinh, trong đó có 1.078.368 trường hợp trẻ em là công dân 

Việt Nam dưới 14 tuổi (tính đến thời điểm cập nhật dữ liệu vào hệ thống) 

đăng ký khai sinh lần đầu được cấp Số định danh cá nhân… 

Kết quả từ thực tiễn cho thấy việc thí điểm đã đem lại nhiều lợi ích to 

lớn, được người dân hài lòng, ủng hộ. Đây là nền tảng quan trọng để dự 

án tiếp tục hoàn thiện và triển khai rộng rãi cả nước trong thời gian tới. 

Theo phapluatxahoi.vn 

 

8. Nghị định về phân phối: 'Không cản trở kinh 
doanh của doanh nghiệp' 

 

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN) 



Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối của Bộ 

Công Thương đưa ra lấy ý kiến mới đây đã thu hút sự quan tâm của 

nhiều người dân, chuyên gia và doanh nghiệp. 

Theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI), dự thảo nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối do 

Bộ Công Thương soạn thảo có nhiều bất cập, can thiệp vào quyền tự 

chủ kinh doanh và có nguy cơ biến tướng thành các điều kiện kinh 

doanh bất hợp lý. 

VCCI đã đề nghị Bộ Công Thương điều chỉnh lại phạm vi điều chỉnh của 

dự thảo theo hướng thu gọn lại về phạm vi quản lý và phát triển chợ, 

đánh giá tác động một cách kỹ càng, thận trọng đối với các chính sách, 

nhất là các chính sách có tính chất là nghĩa vụ của doanh nghiệp phải 

thực hiện. 

Để làm rõ những nội dung của dự thảo Nghị định này, ông Nguyễn Văn 

Hội, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có 

một số trao đổi với phóng viên về những vấn đề mà dư luận quan tâm. 

- Xin ông cho biết mục tiêu của Nghị định của Chính phủ về phát triển và 

quản lý hạ tầng thương mại? 

Ông Nguyễn Văn Hội: Với thực tiễn phát sinh của loại hình siêu thị, 

trung tâm thương mại và trên cơ sở kiến nghị của các địa phương đối 

với các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại (chợ, siêu thị, trung tâm 

thương mại…), Bộ Công Thương đang đề xuất xây dựng dự thảo Nghị 

định về phát triển và quản lý hạ tầng thương mại. 

Dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm mục tiêu tạo hành lang pháp lý, 

môi trường minh bạch, thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển đồng bộ đối 

với các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại, trong đó bao gồm chợ, 

siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện lợi và 

các hoạt động kinh doanh có liên quan.  

Phải nhấn mạnh, dự thảo nghị định không tạo thêm điều kiện kinh 

doanh, không làm phát sinh các giấy phép con, gây cản trở cho hoạt 

động kinh doanh của các doanh nghiệp. Mặt khác, sẽ tạo hành lang 

pháp lý theo hướng xóa bỏ rào cản, tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu 

của người tiêu dùng. 

Dự thảo Nghị định cũng khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh 

từ thực tiễn thi hành đối với các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại 

hiện nay. Đồng thời đảm bảo tính kế thừa của các quy định còn phù hợp 



của các văn bản có liên quan như Nghị định số 02/2003/NĐ-CP của 

Chính phủ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP; Quyết định số 

1371/2004/QĐ-BTM về việc ban hành quy chế siêu thị, trung tâm thương 

mại… nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho việc phát triển và quản lý 

hạ tầng thương mại. 

Việc xây dựng Nghị định cũng nhằm thúc đẩy việc phát triển các loại kết 

cấu hạ tầng thương mại theo hướng văn minh, hiện đại, bảo tồn và phát 

huy các giá trị truyền thống văn hóa, bảo đảm hàng hóa lưu thông tại 

các loại hình này có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn thực 

phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cũng như hỗ trợ việc tiếp cận 

thị trường và tạo điều kiện thúc đẩy tiêu thụ đối với hàng hóa Việt Nam, 

hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước tại các loại hình 

kết cấu hạ tầng thương mại nêu trên. 

Để thực hiện việc đề xuất xây dựng dự thảo Nghị định về phát triển và 

quản lý hạ tầng thương mại, Bộ Công Thương đã và đang triển khai các 

bước theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015 bao gồm: nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc các quy định 

về phát triển hạ tầng thương mại của các nước có điều kiện tương đồng 

để xem xét áp dụng cho phù hợp. 

Quá trình xây dựng nghị định đã tiến hành tổng kết việc thi hành pháp 

luật và đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan, gửi lấy ý kiến rộng rãi 

các Bộ, ngành địa phương và cơ quan có liên quan về đề nghị xây dựng 

Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý hạ tầng thương mại; 

trên cơ sở ý kiến đóng góp của các bộ, ngành địa phương, các tổ chức, 

cá nhân có liên quan, xem xét, tiếp thu và chỉnh sửa để hoàn thiện hồ sơ 

gửi Bộ Tư pháp thẩm định, trước khi trình Chính phủ xem xét, phê 

duyệt. 

Bộ Công Thương hoan nghênh mọi ý kiến góp ý, bổ sung đối với đề nghị 

xây dựng Nghị định. Với các mục tiêu đã nêu, Bộ Công Thương sẽ tiếp 

tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện đề xuất xây dựng dự thảo Nghị định 

theo đúng trình tự và quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. 



Ông Nguyễn Văn Hội, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương. 

(Ảnh: Đức Duy/Vietnam+) 

 

- Khi dự thảo ra đời, nhiều ý kiến cho rằng nội dung Nghị định bao gồm 

các quy định quá chi tiết như diện tích siêu thị hay tỷ lệ hàng khuyến 

mãi, số lần khuyến mãi trong năm… Vậy các quy định này liệu có gây 

can thiệp quá sâu vào việc kinh doanh của doanh nghiệp không? 

Ông Nguyễn Văn Hội: Nghị định được chúng tôi xây dựng trên cơ sở 

lấy ý kiến của các địa phương và tham khảo từ một số nước có điều kiện 

tương đồng với Việt Nam.  

Các nước này có một số quy định về khuyến mại, diện tích siêu thị như 

vậy… Tuy nhiên trong bối cảnh Việt Nam có những điều kiện và văn bản 

quy phạm pháp luật về vấn đề này thì chúng tôi sẽ hoàn toàn tiếp thu và 

bổ sung, xây dựng dự thảo. 

- Trước những ý kiến đưa ra, để hoàn thiện dự thảo, Bộ Công Thương sẽ 

có giải pháp gì để trong thời gian tới? 

Ông Nguyễn Văn Hội: Theo đúng Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015, quy trình hiện nay là: xin ý kiến, đề xuất xây dựng 

Nghị định.  

Đề xuất này chúng tôi sẽ tiếp tục xin ý kiến của tổ chức, cá nhân liên 

quan khác trước khi hoàn thiện vì chúng tôi mong sẽ xin ý kiến được 



càng nhiều càng tốt, sau đó chỉnh sửa bổ sung văn bản. Sau đó gửi 

sang Bộ Tư pháp thẩm định rồi gửi Thủ tướng Chính phủ đồng ý theo 

phương án nào, đề xuất, tiếp đến mới xây dựng cụ thể. 

- Nhiều chuyên gia cho rằng sau khi dự thảo nghị định ra đời, nếu không 

quản lý tốt sẽ phát sinh rất nhiều thủ tục hành chính, giấy phép con, gây 

khó khăn cho doanh nghiệp. Ông đánh giá sao về ý kiến đó? 

Ông Nguyễn Văn Hội: Theo đúng quy định của Luật Ban hành các văn 

bản quy phạm pháp luật, do đây là văn bản đầu tiên được xây dựng nên 

tất cả các vấn đề đưa ra mới làđề xuất, lấy ý kiến của các đơn vị liên 

quan để chốt được phương án tốt nhất, tối ưu nhất.  

Tôi cũng nhấn mạnh thêm rằng, thực hiện đúng theo chỉ đạo của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương và lãnh đạo Bộ, quan điểm của chúng tôi là 

đảm bảo thực hiện tốt hiệu quả quản lý nhà nước nhưng vấn tạo môi 

trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp, bảo vệ lợi 

ích của người tiêu dùng. 

Nghị định cũng sẽ không làm phát sinh thủ tục hành chính, chỉ giảm chứ 

không tạo ra điều kiện kinh doanh. Ví dụ các văn bản trước đây quy định 

là Uỷ ban nhân dân tỉnh là đơn vị phê duyệt nội quy chợ hạng 1 và Ủy 

ban nhân dân huyện phê duyệt nội quy chợ hạng 2 hạng 3. Nghị định 

mới của chúng tôi yêu cầu bỏ điều kiện này. 

Hoặc các văn bản trước đây quy định phương án bố trí sắp xếp ngành 

nghề kinh doanh trong chợ, siêu thị vẫn phải do Ủy ban nhân dân tỉnh và 

huyện phê duyệt. Trong kiến nghị của chúng tôi cũng bỏ, để tạo điều 

kiện thông thoáng hơn cho việc phát triển chợ và siêu thị.\ 

- Kỳ vọng của Bộ Công Thương là cắt giảm điều kiện kinh doanh nhưng 

VCCI cho rằng các quy định như giờ đóng mở cửa, vị trí hàng Việt Nam 

trên kệ thì rõ ràng nó đang là điều kiện. Ông nhìn nhận gì về điều này? 

Ông Nguyễn Văn Hội: Đây là ý kiến của nhiều địa phương và quy định 

của một số nước về trách nhiệm của cơ sở bán buôn bán lẻ như bình ổn 

thị trường, cung cấp hàng hóa thiết yếu, phát triển các mặt hàng hóa địa 

phương cơ sở bán lẻ đặt điểm kinh doanh, đảm bảo làm sao phát triển 

tiêu thụ hàng hóa cho doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp vừa và 

nhỏ. Nhiều nước đã có quy định áp dụng như vậy. Do đó chúng tôi đưa 

vào để xin ý kiến rộng rãi, từ đó hoàn thiện bổ sung. 

 



Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN) 

Tinh thần của Bộ Công Thương là giảm điều kiện kinh doanh. Nếu các ý 

kiến của doanh nghiệp, các nhà khoa học cho rằng đó là điều kiện kinh 

doanh thì chúng tôi sẽ nghiên cứu, tiếp thu và sửa đổi. 

- Khi ban hành, dự thảo nghị định này sẽ không trái với các quy định 

pháp luật, các văn bản khác để đảm bảo nguyên tắc thị trường? 

Ông Nguyễn Văn Hội: Chúng tôi sẽ xây dựng đúng theo quy định của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, xin ý kiến nhiều 

lần các cơ quan tổ chức liên quan. Đồng thời báo cáo lãnh đạo Bộ Công 

Thương để không trái, không xung đột với các văn bản quy định hiện 

hành, đảm bảo thực tế phát triển hạ tầng thương mại. 

- Xin cảm ơn ông./. 

Theo vietnamplus.vn 

 

9. Nhìn từ quy định không cho khuyến mãi “thả ga” 



 Sau rất nhiều tranh 

luận, bàn thảo, cuối 

cùng, Chính phủ đã 

quyết định giữ nguyên 

quy định doanh nghiệp 

chỉ được thực hiện 

khuyến mãi (bằng 

nhiều hình thức) 

không quá 50% giá trị 

hàng hóa, dịch vụ vốn 

đã thực hiện 12 năm 

qua và đang bộc lộ rất 

nhiều bất cập. Quy định khống chế trần khuyến mãi này một lần nữa 

cho thấy, nền kinh tế thị trường, ít nhất ở góc độ mọi thứ cần để thị 

trường điều tiết và cạnh tranh bình đẳng, vẫn còn xa xôi. 

Lãnh đạo phòng xúc tiến thương mại của một sở công thương phía 

Nam bình luận, ông không thể hiểu nổi lý do tại sao cơ quan quản lý 

cấp trên lại tham mưu để Chính phủ đưa ra Nghị định 81/2018, với 

những nội dung phi thị trường, phi thực tế như vậy. Bởi lẽ, ở thời điểm 

hiện tại, việc quản lý hoạt động khuyến mãi là gần như không thể và 

quan trọng nhất là không để làm gì. 

Như tại địa bàn vị này quản lý, từ đầu năm đến nay, thực hiện theo Nghị 

định 37/2006, đã có hơn 32.000 hồ sơ đăng ký các chương trình 

khuyến mãi. Với số lượng như vậy, chỉ tính riêng việc đọc, cán bộ 

chuyên trách còn không đủ thời gian, nói gì đến việc xem xét, theo dõi... 

Nghĩa là, 32.000 hồ sơ kia, đúng nghĩa là những tờ giấy vô tri, vô giác, 

không hơn và cơ quan quản lý chấp nhận “ngó lơ” để doanh nghiệp làm 

những gì cần thiết. 

Hơn thế, nhìn thực tế thị trường, con số 32.000 kể trên cũng chưa phản 

ánh hết những gì đang diễn ra. Người tiêu dùng hiện nay đang được 

tiếp cận với hàng chục, hàng trăm chương trình khuyến mãi khác trên 

các sàn thương mại điện tử, trên các kênh bán hàng trực tuyến (online) 

qua mạng xã hội trong và ngoài nước. Nghĩa là, nếu không mua được 

hàng của Zara tại Việt Nam vì giá không tốt thì họ hoàn toàn có thể lên 

web của Zara, chọn bất kỳ thị trường nào đang mùa “giảm giá khủng”, 

đặt hàng và chờ nhận tại nhà. 

Việc tiếp tục không cho khuyến mãi “thả ga” như tại Nghị định 81 đang 



Thực tế này cho thấy, việc tiếp tục không cho khuyến mãi “thả ga” như 

tại Nghị định 81 đang hạn chế quyền tự do kinh doanh của doanh 

nghiệp trong nước và không phù hợp với bối cảnh thị trường, phương 

thức kinh doanh đã thay đổi. Đây cũng chính là rào cản, kéo giảm năng 

lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam với các công ty ở bên ngoài 

lãnh thổ khi thương mại điện tử xuyên biên giới đã phát triển, mua bán 

hàng trên mạng bùng nổ. 

Không những vậy, khi xem xét kỹ Nghị định 81, nói như vị lãnh đạo 

phòng xúc tiến thương mại, sẽ thấy rất nhiều điểm bất hợp lý, cho thấy 

cơ quan quản lý cũng đang mâu thuẫn trong chính mục tiêu đảm bảo 

cạnh tranh bình đẳng cho doanh nghiệp. Chẳng hạn như quy định cho 

khuyến mãi lên mức 100% giá trị sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong các 

chương trình khuyến mãi tập trung. Trong bối cảnh khuyến mãi được 

thực hiện quanh năm thì sứ mệnh kích thích tiêu dùng của cơ quan nhà 

nước (cấp trung ương và tỉnh) bằng cách chủ trì các chương trình 

khuyến mãi tập trung trong một khoảng thời gian nhất định (theo hình 

thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa) không còn. Việc đưa ra các trường 

hợp ngoại lệ nhiều khả năng tạo ra sự cạnh tranh không cần thiết, thậm 

chí không lành mạnh giữa các địa phương (đua nhau tổ chức sự kiện) 

và cuối cùng, doanh nghiệp là người đứng giữa chịu rắc rối vì không 

một nhà sản xuất hay phân phối nào chỉ hoạt động ở một địa bàn, một 

tỉnh thành. 

Hay như điều 17 về thông báo khuyến mãi. Nghị định 81 cho phép các 

thương nhân có chương trình khuyến mãi mà giá trị giải thưởng, quà 

tặng dưới 100 triệu đồng và thương nhân chỉ bán hàng, khuyến mãi qua 

sàn thương mại điện tử, qua trang web khuyến mãi trực tuyến không 

phải thông báo đến cơ quan chức năng. Quy định này, vô hình trung sẽ 

tạo ra sự cạnh tranh giữa người bán hàng trực tiếp (offline) với những 

người bán hàng online. 

Vì vậy, thay vì cố can thiệp vào thị trường bằng những mệnh lệnh, thủ 

tục hành chính, cơ quan quản lý thương mại nên để thị trường tự giải 

quyết, tự điều tiết cũng như tôn trọng quyền tự quyết định, quyền tự do 

bán cái gì, bán như thế nào của doanh nghiệp. Mọi tranh chấp, nếu có, 

hãy để Luật Cạnh tranh và Luật Bảo vệ người tiêu dùng điều chỉnh.  

hạn chế quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp trong nước và 

không phù hợp với bối cảnh thị trường, phương thức kinh doanh đã 

thay đổi. 
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10. Lan tỏa hoạt động cải cách hành chính đến 
người dân, doanh nghiệp 
Năm 2018, cải cách hành chính (CCHC) vẫn tiếp tục là nhiệm vụ 

trọng tâm, tập trung đột phá ở nhiều lĩnh vực của Hà Tĩnh. Bởi vậy, 

các hoạt động tuyên truyền diễn ra liên tục, bám sát tiến trình triển 

khai các hoạt động về CCHC. 

Sau hơn 5 tháng thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của UBND 

tỉnh, Báo Hà Tĩnh đã đang hơn 120 tin, bài về công tác CCHC trên 2 ấn 

phẩm báo in và báo điện tử; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã xây 

dựng và phát sóng 6 chuyên đề CCHC tập trung đi sâu phản ánh những 

vấn đề đang được quan tâm trong lĩnh vực CCHC như: hoạt động trung 

tâm hành chính công; cải cách trong cấp đổi hộ chiếu; kỷ luật, kỷ cương 

hành chính; chỉ số PCI của Hà Tĩnh năm 2017, giải pháp nâng cao chỉ 

số PCI; chỉ số cải cách hành chính Par-Index... 

 

Người dân, doanh nghiệp giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh 

Các báo chí trung ương và địa phương đã có 170 tin, bài tuyên truyền về 

công tác CCHC của tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã; nỗ lực, giải pháp 

của tỉnh trong đẩy mạnh CCHC; cổng thông tin điện tử tỉnh đã cập nhật 



hơn 90 tin, bài tuyên truyền về công tác CCHC trên địa bàn tỉnh; duy trì 

có hiệu quả chuyên mục “Doanh nghiệp hỏi, cơ quan nhà nước trả lời”, 

“Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp” hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận 

thông tin và kết nối giải quyết các vướng mắc về pháp lý trong quá trình 

sản xuất - kinh doanh. 

Sở TT&TT tổ chức tập huấn tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người 

dân và doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Kỳ Anh 

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai in 22.000 tờ rơi 

tuyên truyền trực quan về các nội dung: dịch vụ công trực tuyến, các quy 

trình về giải quyết TTHC; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền video 

clip mô phỏng dịch vụ công trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

Các sở, ngành, địa phương đã tổ chức phát hành hơn 20 ngàn tờ rơi 

hướng dẫn các quy định của pháp luật về CCHC, trật tự đô thị, đất đai, 

nhà ở, kinh doanh, lao động việc làm... Tổ chức trên 90 buổi tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hàng chục ngàn lượt cán bộ, 

nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Cán bộ trực tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông của các đơn vị đã 

trực tiếp tư vấn, hướng dẫn người dân truy cập cổng dịch vụ công trực 

tuyến của tỉnh để khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. 



Tờ rơi tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến 

Trang Thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương đã cập nhật, 

công khai kịp thời thủ tục hành chính. Tất cả các sở, ngành, địa phương 

đã kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính và liên kết đến cổng dịch vụ 

công của tỉnh. 

Hệ thống truyền thanh cơ sở tiếp tục triển khai các chương trình phát 

thanh về công tác CCHC, phổ biến pháp luật trên hệ thống truyền thanh 

cơ sở, truyền tải kịp thời các thông tin về CCHC đến với bà con nhân 

dân. 

Với những kết quả trên, công tác tuyên truyền thực sự đã tác động tốt 

tới người dân và doanh nghiệp. Chỉ tính riêng quý I, số lượng hồ sơ nộp 

trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công mức độ 3, 4 là 345 hồ sơ - cao 

nhất từ trước tới nay, góp phần giảm thiểu thời gian và chi phí đi lại cho 

người dân, doanh nghiệp... 
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11. Quảng Ngãi đề nghị kỷ. luật cán bộ vi phạm quy 
định giải quyết TTHC 
Những cơ quan, cá nhân chưa nghiêm chỉnh thực hiện việc phối 

hợp giải quyết thủ tục hành chính sẽ bị tỉnh Quảng Ngãi đang xem 

xét xử lý kỷ luật. 



Ngày 13-6, UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vừa có công văn hỏa tốc 

yêu cầu các sở, ban ngành liên quan về việc nghiêm túc phối hợp thực 

hiện các công việc liên quan đến tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng 

Ngãi. 

Công văn trên xuất phát từ thực tế Trung tâm hành chính công tỉnh 

Quảng Ngãi qua 2 tháng đi vào hoạt động nhưng quá trình phối hợp giải 

quyết TTHC giữa một số cơ quan với Trung tâm hành chính công hiện 

còn nhiều vấn đề tồn tại. Nhất là tình trạng chấp hành chưa nghiêm quy 

định phối hợp giải quyết TTHC. 

Do đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục chỉ 

đạo Trung tâm hành chính công thường xuyên theo dõi, báo cáo tình 

hình chấp nhận quy định pháp luật trong phối hợp giải quyết TTHC. Trên 

cơ sở đó phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem 

xét, xử lý kỷ luật đối với cơ quan, cá nhân vi phạm quy định về giải quyết 

TTHC. 

 

Quảng Ngãi sẽ kỷ luật cơ quan, cán bộ vi phạm quy định xử lý thủ tục hành chính 

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan khi xử lý hồ sơ do Trung 

tâm hành chính công tiếp nhận chuyển đến, phải đồng thời thực hiện 

cập nhật xử lý quy trình, tiến độ trên phần mềm quản lý của Trung tâm 

hành chính công. Đồng thời ghi đầy đủ thông tin trên phiếu kiểm soát 



quá trình giải quyết hồ sơ để phục vụ cho công tác theo dõi, thống kê 

tiến độ, kết quả xử lý. 

Công văn cũng đề cập nghiêm cấm việc các cơ quan, cá nhân tự ý yêu 

cầu người dân, tổ chức liên hệ nộp bổ sung hồ sơ, luân chuyển hồ sơ 

liên thông, nhận kết quả giải quyết riêng tại cơ quan mà không thực hiện 

thông qua Trung tâm hành chính công. 

Trước đó, đầu tháng 5-2018, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của 

Chính phủ tổ chức hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (PAR 

INDEX) năm 2017 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương. Theo kết quả này, Quảng Ngãi là địa 

phương xếp hạng cuối cùng. 
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12. Hà Nội: Phấn đấu duy trì 100% đăng ký kinh 
doanh qua mạng 
Theo kế hoạch về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số 

năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2018 và các năm tiếp theo vừa được ban 

hành, UBND TP. Hà Nội đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ 100% doanh nghiệp 

(DN) đăng ký kinh doanh qua mạng, 98% DN trên địa bàn thực hiện kê 

khai và nộp thuế điện tử; đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra 

theo đúng quy định, giải quyết đúng hạn… 

 



Ảnh Internet 

Hà Nội đặt mục tiêu giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm 

phải kiểm tra chuyên ngành; giảm tỷ lệ các lô hàng hóa nhập khẩu phải 

kiểm tra chuyên ngành tại các giai đoạn thông quan xuống còn dưới 

10%. Duy trì thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản còn 14 

ngày. 

Năm 2018, Hà Nội đặt mục tiêu cải thiện điểm số và xếp hạng PCI so với 

năm 2017. Trong đó, cải thiện mạnh mẽ các chỉ số có xếp hạng thấp 

như: “Tiếp cận đất đai”, “Cạnh tranh bình đẳng”, “Gia nhập thị trường”, 

“Tính năng động của chính quyền tỉnh”, “Thiết chế pháp lý và an ninh trật 

tự”, “Chi phí không chính thức”…    
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