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1. TS Nguyễn Đình Cung: "Thủ tục hành chính nửa 
điện tử, nửa giấy tờ chỉ để vòi tiền doanh nghiệp" 
Đây là khẳng định của ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), thành viên Tổ tư 
vấn kinh tế của Thủ tướng tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện 
Nghị quyết 19 và giới thiếu Nghị quyết 02 về cải cách môi trường 
kinh doanh tại Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội. 

 
TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện CIEM, thành viên Tổ Tư vấn 

kinh tế của Thủ tướng Chính phủ 
  

Dẫn đánh giá về những hạn chế của môi trường kinh doanh do WB đưa 
ra mới đây, TS Nguyễn Đình Cung nhấn mạnh, WB đánh giá Việt Nam 
đang bị thấp ở hai tiêu chí giải quyết phá sản và bảo vệ nhà đầu tư, 
doanh nghiệp khi tranh chấp, khởi kiện. 

Ông Cung cho rằng, khi một doanh nghiệp phá sản thì cơ quan chức 
năng, thụ lý cần phải nhanh chóng xử lý để họ có cơ hội khác hoặc lĩnh 
vực đó có sự gia nhập của người khác, tạo cơ hội cho người khác. 



"Chúng ta phải giải quyết tranh chấp công bằng, minh bạch, ngành tòa 
án phải cung cấp công lý cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay ngành 
tòa án không chú ý đến cung ứng các dịch vụ cho doanh nghiệp mà vẫn 
nặng về hành chính hóa, chính vì điều này nên mức độ thị trường của 
nền kinh tế không tiến lên thêm được", TS Cung nhấn mạnh. 

Theo ông Cung, hiện doanh nghiệp ngại nhất ở Việt Nam là phá sản và 
tranh chấp dân sự. Nếu không cải thiện hai chỉ số này, chắc chắn chúng 
ta không lên được tiêu chuẩn môi trường kinh doanh của 4 nước phát 
triển trong ASEAN (ASEAN 4). 

Ông Cung kể: "Bộ trưởng Bộ KH&ĐT từng ký 2 công văn gửi Tòa án 
Nhân dân tối cao đề nghị phối hợp hợp tác để giải quyết nhanh chóng 
các thủ tục cho doanh nghiệp phá sản và tranh chấp, khởi kiện. Tuy 
nhiên, đến nay Tòa án Nhân dân tối cao không trả lời". 

Theo Viện trưởng Cung, Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2018 của 
Ngân hàng Thế giới trong "Doing Business 2019" nói rất rõ Việt Nam 
đang nghẽn và phải có những cải cách ở thủ tục giải quyết phá sản và 
giải quyết tranh chấp hợp đồng. Chính vì thế, cần phải mô hình liên 
thông, nhiều bộ, ban ngành vào cuộc mới xong việc 

Năm 2018, Chính phủ có đưa ra hàng loạt chính sách, các bộ cũng triển 
khai mạnh. Tuy nhiên, từ có hiệu lực văn bản sang hiệu lực thực tế còn 
có khoảng cách, chúng ta cần chờ đợi tháng 6 năm 2019 để xem các 
chính sách đi vào cuộc sống sẽ thế nào. 

"Tôi nghĩ 2 lĩnh vực là giải quyết phá sản và giải quyết tranh chấp hợp 
đồng rất quan trọng đối với doanh nghiệp Việt Nam, cũng như doanh 
nghiệp nước ngoài nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn, có 
pháp luật bảo vệ và được bảo vệ. Chúng ta cần thay đổi và cần có áp 
lực đủ lớn lên ngành tòa án mới thay đổi được", TS Cung nói. 

Theo Viện trưởng Cung, hiện các cơ quan Nhà nước không thể tự thay 
đổi và không thể ngồi chờ họ thay đổi mà phải tạo áp lực cho họ thay 
đổi lên họ. 

Theo ông Cung, mấu chốt của Nghị quyết 02 của Chính phủ thay thế tên 
gọi Nghị quyết số 19 những năm trước là đẩy mạnh thanh toán điện tử 
và dịch vụ công trực tuyến. Nếu có dịch vụ công trực tuyến thì phải có 
thanh toán điện tử trực tuyến mới đáp ứng và hệ thống hóa được thói 
quen của người dân, doanh nghiệp và công chức. 



"Tiêu chí này là giúp giảm tối đa tiếp xúc người dân và công chức, bởi vì 
trên thực tế, những chỗ hay tiếp xúc, lại là những nơi xảy ra nạn đút lót, 
tham nhũng vặt. Chỗ cần tiếp xúc giữa doanh nghiệp, công chức là chỗ 
công chức cố tình gây phiền hà, khó khăn và vòi tiền doanh nghiệp", 
ông Cung nhấn mạnh. 

Vì vậy, theo ông Cung phải làm sao phải hạn chế tối đa tiếp xúc người 
dân, doanh nghiệp và công chức. 

Theo Viện trưởng CIEM, hiện nay, hệ thống hóa các thủ tục hải quan, 
thuế... được thực hiện bằng điện tử vừa thực hiện bằng giấy tờ nên 
nhiều khi song song. Nhiều chỗ không muốn bỏ giấy tờ, cố gắng yêu 
cầu có giấy tờ để làm khó doanh nghiệp. 

"Điều quan trọng là phải nhất quyết chuyển những thủ tục hành chính 
sang thanh toán không dùng tiền mặt và làm sao người bình thường 
cũng phải tiếp xúc với dịch vụ của ngân hàng để tăng vòng quay của 
vốn để tạo điều kiện cho người dân bình thường trong đời sống hằng 
ngày", ông Cung nói. 

Theo TS Nguyễn Đình Cung, Nghị quyết 02 của Chính phủ đặt trọng 
tâm lấy doanh nghiệp làm trung tâm đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, cũng 
cần làm rõ phạm trù này để thay vì hình thức mà đi vào thực chất hơn. 

"Có nhiều người nói ở Việt Nam có hệ thống đổi mới sáng tạo rồi. Tuy 
nhiên, dưới góc nhìn của chúng tôi, những chỗ được coi là đổi mới sáng 
tạo ấy vẫn chỉ là hình thức mà không có chất lượng, mới chỉ là những 
chỗ làm việc chung chứ không phải đổi mới quốc gia, hệ sinh thái khởi 
nghiệp", ông Cung nói. 

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hiện tỷ lệ doanh nghiệp bị kiểm tra chồng 
chéo, trùng lập đặc biệt là kiểm tra của các bộ vẫn còn khá nhiều. 

"Kiểm tra theo diện rủi ro hiện nay không có nhiều, doanh nghiệp càng 
nổi, càng to lại càng bị kiểm tra nhiều. Riêng các doanh nghiệp sản xuất 
hàng tiêu dùng bị kiểm tra rất nhiều", ông Tuấn nêu. 

Đại diện của VCCI kiến nghị năm 2019 và những năm tới, cần làm bài 
bản hơn trong việc rà soát các điều kiện gây khó khăn, cản trở thị 
trường. Phải làm rõ tiêu chí cách nào đặt ra điều kiện kinh doanh, hiện 
Luật Đầu tư khá chung chung. Tiêu chuẩn quốc phòng, sức khỏe mới 
nên đặt điều kiện. 



Bên cạnh đó, cần có cơ chế kiểm soát điều kiện kinh doanh, Luật Đầu 
tư có từ lâu nhưng quy định này chưa được thực hiện. Bên cạnh đó, 
điều kiện gia nhập thị trường của Việt Nam được WB đánh giá tăng bậc 
nhưng còn hạn chế, hiện nay chủ yếu Việt Nam chỉ được đánh giá tốt ở 
đăng ký thủ tục đầu tư chứ chưa thực sự gỡ bỏ các điều kiện tự do 
tham gia thị trường như kỳ vọng. 

Theo dantri.com.vn 

2. Người kinh doanh còn vướng các thủ tục vô lý 

Công chức tiếp xúc doanh nghiệp sẽ gây khó khăn, nhũng nhiễu, 
phiền hà, tham nhũng.  

Doanh nghiệp (DN) và cơ quan chuyên môn kêu ca rất nhiều về thông 
tư làm khó và gây rất nhiều tốn kém cho người kinh doanh. Bộ Công 
Thương hứa sẽ bỏ nhưng đến nay vẫn chưa bỏ. 

Trên đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu ra tại hội 
thảo tổng kết năm năm thực hiện Nghị quyết 19 và giới thiệu Nghị quyết 
02 của Chính phủ sáng 22-1.  

Quy định cũ tốn 1 tỉ, quy định mới tốn 3 tỉ 

Phát biểu tại hội thảo, bà Trịnh Tú Anh, Giám đốc Công ty An Đô, đánh 
giá nhờ có Nghị quyết 19 về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cải 
thiện môi trường kinh doanh mà các DN được hưởng lợi nhiều. Tuy vậy, 
bà Tú Anh cho rằng việc cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh 
doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành vẫn rất chậm và chưa đồng bộ.  

“Giờ đã thực hiện hải quan điện tử rồi mà chúng tôi vẫn phải nộp hồ sơ 
giấy rất nhiều. Có khi thủ tục đã hủy trên hệ thống nhưng cán bộ vẫn bắt 
nộp hồ sơ giấy. Ngay cả thủ tục hoàn thuế đã điện tử hóa, DN đưa lên 
mạng hết rồi nhưng họ vẫn bắt nộp hồ sơ” - bà Tú Anh dẫn chứng. 

Bà Tú Anh nói tiếp: “Tôi làm hoàn thuế ở Hải quan Hải Phòng, bốn lần 
nộp hồ sơ để được áp mã, điều chỉnh thuế từ 2017 mà mãi mới đây mới 
được hoàn thuế. Dĩ nhiên là phải “có tác động” mới được hoàn thuế”. 

Tài trợ 

Nhưng điều mà bà Tú Anh đề cập sâu nhất là chi phí kiểm tra hàm 
lượng formaldehyde được quy định tại Thông tư 21/2017 của Bộ Công 
Thương. “Trước đây khi Bộ bãi bỏ Thông tư 37, cộng đồng DN rất vui. 
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang vì ngay sau đó Bộ lại ban hành 



Thông tư 21/2017. Thông tư này còn gây nhiêu khê, tốn kém hơn cả 
Thông tư 37. Trước chỉ tốn 1 tỉ thì giờ phải 3 tỉ. Khi cộng đồng DN kêu 
quá, Bộ ra thông tư tạm dừng thực hiện từ 1-5-2018 nhưng thực tế đến 
nay các DN vẫn đang phải thực hiện Thông tư 21. Do đó, Bộ Công 
Thương cần cải cách thủ tục để đừng gây tốn kém cho DN” - bà Tú Anh 
trình bày.  

Ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 
Trung ương (CIEM), thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, một 
trong những người được giao soạn thảo Nghị quyết 02, giải thích: Thực 
ra Bộ Công Thương đã thấy Thông tư 21 là vô lý. Hồi soạn Nghị quyết 
02, bộ này đề nghị ban soạn thảo không ghi đề nghị “bỏ Thông tư 21” 
vào nghị quyết, để bộ này tự bỏ. 

“Chúng tôi thấy cũng nhân văn nên đồng ý để họ tự bỏ. Nhưng nếu 
đúng là Thông tư 21 vẫn đang thực hiện thì Bộ Công Thương đã không 
giữ lời hứa. Chúng tôi đã quá tin họ” - ông Cung nói. 

 
Ông Nguyễn Đình Cung cho hay Bộ Công Thương đã hứa sẽ bỏ Thông 
tư 21/2017 nhưng không giữ lời. Bà Trịnh Tú Anh cho rằng Thông tư 
21/2017 nhiêu khê, gây tốn kém cho doanh nghiệp.  Ảnh: CHÂN LUẬN 



Tránh tiếp xúc trực tiếp để giảm tham nhũng vặt 

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhận định: Tuy việc cắt giảm và đơn 
giản hóa giấy phép con có nhiều tín hiệu tích cực nhưng thực tế xu 
hướng đang nặng về đơn giản hóa, còn cắt giảm thực chất chỉ mới 
khoảng 10% như nhận định của CIEM.  

“Điều tra của VCCI cho thấy hiện vẫn có 58% DN đang phải xin giấy 
phép kinh doanh có điều kiện; 42% DN trong số đó cho biết họ gặp khó 
khăn khi xin giấy phép” - ông Tuấn dẫn số liệu. 

Thanh tra, kiểm tra là ra “quà” 

Vấn đề thanh tra, kiểm tra cũng được các chuyên gia đề cập. Ông Đậu 
Anh Tuấn nói ông vẫn thấy các DN lớn bị thanh tra, kiểm tra thường 
xuyên. “DN phản ánh vẫn bị kiểm tra, thanh tra nhiều. Kiểm tra nhiều khi 
chả có gì đâu nhưng có “quà”. DN nào càng to càng đón thanh tra, kiểm 
tra nhiều. Điều này tăng chi phí cho DN” - ông Tuấn nói.  

Theo ông Tuấn, hiện nay việc cắt giảm điều kiện kinh doanh nảy sinh 
vấn đề chưa thống nhất về tiêu chí xác định quy định nào cắt bỏ hay giữ 
lại. “Có nghị định bỏ các điều kiện kinh doanh yêu cầu kinh nghiệm hoặc 
bằng cấp của nhân lực nhưng lại có nghị định khác vẫn duy trì. Có nơi 
sử dụng tiêu chí về lịch sử tuân thủ của một loại hàng hóa để giữ lại, 
loại bỏ trong danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành trong khi nơi 
khác lại không sử dụng biện pháp này” - ông Tuấn nêu và đề nghị Chính 
phủ cần có nghị định về công bố và kiểm soát điều kiện kinh doanh. 

Báo cáo của CIEM cho hay hải quan, thuế… đã có những bước tiến mới 
về thực hiện thủ tục điện tử nhưng cũng thực hiện thủ tục bằng giấy 
song song. “Nhiều chỗ không muốn bỏ giấy tờ, cố gắng yêu cầu có giấy 
tờ để làm khó DN” - Viện trưởng CIEM Nguyễn Đình Cung nói và đề 
nghị phải nhất quyết chuyển những thủ tục hành chính sang điện tử và 
thanh toán không dùng tiền mặt.  

Bởi theo ông Cung, trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt sẽ 
giảm tối đa tiếp xúc giữa người dân và công chức. “Thực tế những chỗ 
hay tiếp xúc là hay xảy ra đút lót, tham nhũng vặt; là chỗ để công chức 
cố tình gây phiền hà, khó khăn và vòi tiền DN” - ông Cung nói thẳng. 



Môi trường kinh doanh còn kém nhiều nước 

Bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Môi trường kinh doanh và Năng lực 
cạnh tranh, Viện CIEM, cho rằng: Sau năm năm, môi trường kinh doanh 
được cải thiện cả về điểm số và thứ hạng. So với năm 2015, thứ hạng 
của Việt Nam đã tăng 21 bậc. 

Có sáu chỉ số tăng hạng, bao gồm: tiếp cận điện năng, tăng 108 bậc, lên 
thứ 37; nộp thuế và bảo hiểm, tăng 42 bậc, lên thứ 131; bảo vệ nhà đầu 
tư, tăng 28 bậc, lên thứ 89; khởi sự kinh doanh, tăng 21 bậc, lên thứ 
104; tiếp cận tín dụng, tăng bốn bậc, lên thứ 32 và cấp phép xây dựng, 
tăng một bậc, lên thứ 21. 

Tuy nhiên, thứ hạng các chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam rất 
thấp. “Việt Nam hiện đứng thứ 69 thế giới và đứng thứ năm trong 
ASEAN. Con số này cách xa so với Singapore (đứng thứ hai), Malaysia 
(thứ 15) và Thái Lan (thứ 27), thậm chí còn kém Brunei (thứ 55) 14 bậc” 
- bà Thảo cho hay. 
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3. Chữ ký số trên di động sẽ được triển khai mở 
rộng trong năm 2019 
Hôm qua, ngày 21/01, Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia, Bộ 
Thông tin và Truyền thông phối hợp Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao 
dịch điện tử Việt Nam (VCDC) tổ chức hội thảo “Thúc đẩy ứng 
dụng chữ ký số và ký kết hợp tác phát triển chữ ký số trên nền 
tảng di động”. 

Trong khuôn khổ hội thảo diễn ra lễ ký kết hợp tác phối hợp triển khai 
công nghệ chữ ký số trên nền tảng di động giữa các nhà cung cấp chữ 
ký số công cộng tại Việt Nam. 

Theo Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia, sau 10 năm triển khai, 
một trong những kết quả đáng ghi nhận của chữ ký số là góp phần cải 
cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã 
hội… Đặc biệt trong lĩnh vực thuế, gần 100% doanh nghiệp đã thực hiện 
các thủ tục qua mạng sử dụng chữ ký số. 



 

 

Cũng theo Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia, hiện nay chữ ký số 
chủ yếu cung cấp cho doanh nghiệp. Số lượng thuê bao chữ ký số cá 
nhân còn rất hạn chế, chỉ chiếm khoảng 1% tổng chữ ký số được cấp 
phát và chỉ tập trung ở một số ứng dụng nội bộ. Thúc đẩy ứng dụng chữ 
ký số cá nhân là một trong những mục tiêu quan trọng của Bộ Thông tin 
và Truyền thông trong thời gian tới. 

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngay trong buổi hội thảo, với sự chứng 
kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông, các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ 
ký số tại Việt Nam ký kết hợp tác phối hợp triển khai công nghệ chữ ký 
số trên nền tảng di động. Thỏa thuận có sự tham gia của các đơn vị: 
Viettel CA, VNPT CA, FPT CA, CA2, Vina CA, EFY CA, Safe CA và 
Bkav CA. Theo thỏa thuận này, các đơn vị cam kết chia sẻ công nghệ, 
kiến thức triển khai; hỗ trợ kết nối liên thông các CA; cùng xây dựng tiêu 
chuẩn, phát triển ứng dụng và thúc đẩy chính sách phát triển thị trường 
cá nhân. 

Ông Phạm Quốc Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Chứng thực Điện tử 
Quốc gia cho biết: “Với người dùng cá nhân, chúng tôi xác định 2019 là 



năm khai vỡ để vượt qua những phần khó khăn nhất về hành lang pháp 
lý. Cụ thể, dự kiến trong Quý I/2019, chúng tôi sẽ hoàn thiện đầy đủ các 
văn bản pháp lý để tạo điều kiện thật sự thuận lợi cho việc triển khai mở 
rộng chữ ký số trên nền tảng di động”. 

Ông Ngô Tuấn Anh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện 
tử Việt Nam cho biết: “Kế hoạch trong năm 2019 của Câu lạc bộ là tập 
trung triển khai chữ ký số cho khách hàng cá nhân sử dụng trên các 
thiết bị di động. Hiện nay, các CA đã sẵn sàng về giải pháp và công 
nghệ. Với sự hỗ trợ về hành lang pháp lý đầy đủ từ Bộ Thông tin và 
Truyền thông, chúng tôi kỳ vọng chữ ký số cá nhân sẽ phát triển mạnh 
mẽ trong thời gian tới”. 

Cũng tại hội thảo, Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam 
đại diện cho các doanh nghiệp cung cấp chữ ký số công cộng đã có báo 
cáo và sáng kiến với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác 
quy hoạch để phát triển bền vững thị trường chữ ký số, liên thông hệ 
thống chứng thực số quốc gia với hệ thống quốc tế, xây dựng hệ thống 
xác thực thời gian chuẩn (Time Stamp)… 
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4. Tăng lực đẩy của hệ thống, giảm ‘lực kéo’ của 
Thủ tướng 
Người đứng đầu Chính phủ đặt vấn đề “làm sao để cán bộ, công 
chức trong toàn hệ thống hành chính phải chuyển động thực sự” 
với lực đẩy thôi thúc từ bên trong, giảm “lực kéo” của Thủ tướng. 



 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. 

Ghi nhận tinh thần làm việc quyết liệt của Tổ công tác của Thủ tướng, 
tạo dấu ấn trong chống trì trệ, lợi ích nhóm, Người đứng đầu Chính phủ 
đặt vấn đề “làm sao để cán bộ, công chức trong toàn hệ thống hành 
chính phải chuyển động thực sự” với lực đẩy thôi thúc từ bên trong, 
giảm “lực kéo” của Thủ tướng. 

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh điều này tại cuộc họp chiều 21/1 
sơ kết đánh giá những kết quả đạt được sau gần 3 năm hoạt động của 
Tổ công tác của Thủ tướng và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ trong thời 
gian tới. 

Tạo được dấu ấn chống trì trệ, lợi ích nhóm 

Thủ tướng nhắc lại tình hình đầu nhiệm kỳ khi số nhiệm vụ nợ đọng, 
quá hạn chiếm tới 25%, nhiều bộ ngành có sự trì trệ. Cùng với đó, nhiều 
cơ chế chính sách chưa đi vào thực tiễn cuộc sống hoặc có vướng mắc 
không được tháo gỡ kịp thời, nổi lên các vấn đề chậm trễ, lợi ích nhóm, 
tham nhũng chính sách, đặc biệt là về kỷ luật, kỷ cương hành chính 
trong cán bộ, công chức. 

“Tổ công tác của Thủ tướng ra đời đáp ứng đòi hỏi cấp bách là chống trì 
trệ, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao”, Thủ tướng phát 
biểu. 



Nhất trí với báo cáo của Tổ công tác, Thủ tướng nêu rõ, kết quả lớn 
nhất trong hoạt động của Tổ là đã  phát hiện nhiều khó khăn, vướng 
mắc do cơ chế chính sách. Vừa qua, việc cắt giảm 50% điều kiện kinh 
doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành đã được triển khai mạnh mẽ, đôn 
đốc quyết liệt, kết quả đáng mừng. Cùng với đó, phát hiện nhiều khoảng 
trống pháp lý cần điều chỉnh.   

Thông qua hoạt động của Tổ công tác, nhiều vấn đề bức xúc được tập 
trung tháo gỡ, các phiên họp Chính phủ mang hơi thở cuộc sống, ban 
hành nhiều nghị quyết quan trọng để thực thi, liên quan tới các vấn đề 
lớn như cắt giảm điều kiện kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, cải 
cách hành chính… 

Thủ tướng cho biết ông đánh giá rất cao cách làm của Tổ công tác, của 
Thường trực Tổ công tác, như việc ứng dụng công nghệ thông tin, huy 
động sự tham gia của các hiệp hội, doanh nghiệp, các chuyên gia, sự 
vào cuộc của các cơ quan báo chí, truyền thông. Tinh thần là tạo áp lực 
cho các cơ quan hành chính để cải cách, đổi mới, chống trì trệ, đặc biệt 
là chống tham nhũng chính sách, chống thể chế lạc hậu, lợi ích nhóm, 
chống cửa quyền, hách dịch, xa dân. 

“Tổ tuy không phải cơ quan hành chính nhưng đã tạo được niềm tin xã 
hội, tạo dấu ấn trong việc chống trì trệ. Những kết quả của Tổ công tác 
tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, 
Thủ tướng giao, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính”, Thủ tướng 
phát biểu và ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, tinh thần 
trách nhiệm làm việc quyết liệt, chủ động, không né tránh, không ngại va 
chạm, “đúng sai rõ ràng” của Tổ công tác, nhất là của đồng chí Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác. 

 



Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng báo cáo Thủ tướng tại cuộc họp 

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nhấn mạnh một số tồn tại, hạn chế trong 
việc thực hiện các nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương để làm tốt 
hơn nữa. 

Trước hết, vẫn còn tình trạng nể nang trong thực thi nhiệm vụ, vẫn còn 
bộ chưa hoàn thành đúng thời gian các nhiệm vụ được giao, vẫn báo 
cáo xin lùi thời hạn. Đây là vấn đề kỷ luật, kỷ cương công vụ cần kiên 
quyết khắc phục. “Nói chung đã thẳng thắn, nhưng cần mạnh tay hơn, 
thẳng thắn hơn với Bí thư, Chủ tịch tỉnh, với các Bộ trưởng, chúng ta vô 
tư khách quan vì trách nhiệm chung của Chính phủ, mạnh dạn không 
được né tránh”, Thủ tướng phát biểu. 

Bên cạnh đó, việc kiểm tra chủ yếu mới chỉ dừng lại ở kiểm tra theo đầu 
việc, kiểm đếm công việc theo tiến độ mà chưa đánh giá chất lượng 
công việc; còn vướng mắc chưa được phát hiện, các kiến nghị của các 
cơ quan đôi lúc chưa được giải quyết thoả đáng. Một số bộ chưa kịp 
thời cung cấp thông tin số liệu trong phạm vi quản lý một cách đầy đủ 
cho Tổ công tác. 

Chống tham nhũng vặt – một trọng điểm kiểm tra 

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Tổ công tác, Thủ tướng 
nhắc lại phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2019 là “kỷ 



cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Người 
đứng đầu Chính phủ yêu cầu Tổ công tác vào cuộc mạnh mẽ hơn. 

“Tổ công tác sẽ bứt phá thế nào để thực hiện phương châm công tác 
của Chính phủ? Tôi đồng ý là Tổ không làm thay cơ quan quản lý nhà 
nước mà tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, 
do tổ chức thực hiện hay thể chế lạc hậu”, Thủ tướng nhấn mạnh và 
cho rằng Tổ cần bám sát chương trình, kế hoạch để đôn đốc các bộ, cơ 
quan, địa phương, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ năm 2019. 

Tổ công tác cần tăng tốc kiểm tra việc hoàn thiện thể chế chính sách, 
theo dõi, đôn đốc mạnh mẽ hơn việc xây dựng các luật, nghị định, tinh 
thần là sớm chấm dứt tình trạng chậm ban hành các đề án, dự án, nhất 
là các dự án luật. 

Thủ tướng bày tỏ đồng tình với Tổ công tác là phải tiếp tục đổi mới 
phương thức làm việc, “làm sao để cán bộ, công chức trong toàn hệ 
thống hành chính phải chuyển động thực sự” với lực đẩy thôi thúc từ 
bên trong, giảm “lực kéo” của Thủ tướng. 

Đánh giá cao sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông trong hoạt 
động của Tổ công tác, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu “khen chê đúng 
mức, rõ ràng” đối với việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, địa 
phương. Truyền thông đóng vai trò rất quan trọng, nhất là với tinh thần 
làm việc không ngại va chạm, dám phê bình, “cái gì cũng thông cảm cả 
thì không được”. 

Thủ tướng nêu một số trọng tâm kiểm tra trong năm 2019, đây đều là 
những vấn đề, vụ việc nổi cộm, mà trước hết là chống tham nhũng vặt. 
Cùng với đó là việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế; giải ngân 
vốn đầu tư công; việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất để 
vửa đáp ứng yêu cầu sản xuất, vừa bảo đảm an toàn cho môi trường…. 

“Nhân đây, tôi lưu ý Tổ công tác về kiểm tra công vụ do Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng cần hoạt động mạnh mẽ hơn. Cuộc 
sống mong chờ hoạt động của hai Tổ công tác này để phục vụ nhân 
dân, đất nước. Cái gì nhân dân kỳ vọng thì phải ủng hộ mạnh mẽ hơn”, 
Thủ tướng phát biểu. 



  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng khen cho các thành viên và 
nguyên thành viên Tổ công tác 

Tổ công tác sẽ bứt phá hơn năm 2018 

Báo cáo Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ 
trưởng Tổ công tác cho biết gần 3 năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp 
của Thủ tướng, Tổ đã hoạt động rất tích cực, hiệu quả, tiến hành 61 
cuộc kiểm tra. 

“Mới đây nhất, ngày 16/1, Tổ công tác làm việc về vướng mắc trong thủ 
tục nhập khẩu phế liệu của Công ty Cổ phần Alutec Vina, thì ngày 17, 
phía Hải quan đã có văn bản cho thông quan luôn”, Bộ trưởng Mai Tiến 
Dũng báo cáo Thủ tướng.   

Đến nay, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp 
lệnh đã được khắc phục về cơ bản và có chuyển biến tích cực. Năm 
2017, có 51/60 văn bản được ban hành, đạt 85%, năm 2018 có 118/122 
văn bản được ban hành, đạt gần 97%. 

Cùng với đó, kịp thời phát hiện những rào cản liên quan đến thể chế, 
chính sách, những khoảng trống, lỗ hổng pháp lý cần khẩn trương xử lý. 
Tổ cũng đã phát hiện nhiều vấn đề thực tiễn đang đòi hỏi nhưng bị ràng 
buộc, hạn chế bởi các chế định pháp lý hiện hành cần khẩn trương tháo 



gỡ, như kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng cho thực hiện thí điểm tập 
trung, tích tụ đất đai, thí điểm xây dựng chính quyền điện tử tại địa 
phương… 

Vấn đề trì trệ trong cải cách hành chính, bất cập, yếu kém trong cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh được kịp thời chấn chỉnh, khắc 
phục. Đặc biệt, kết quả ban hành các văn bản cắt giảm điều kiện kinh 
doanh và cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đã khẳng định sự 
hoạt động hiệu quả, nỗ lực, quyết liệt, quyết tâm, trách nhiệm của Tổ 
công tác. 

Nhiều vấn đề tồn tại, bất cập chậm được xử lý, giải quyết, dư luận quan 
tâm, bức xúc đã được Tổ công tác chỉ ra và được các bộ, cơ quan khắc 
phục, chấn chỉnh kịp thời. Nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách liên 
quan đến hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty đã được tháo gỡ. 

Hoạt động của Tổ công tác đã có tác động lan tỏa mạnh mẽ đến việc 
tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của các bộ, cơ quan, địa 
phương. Đến năm 2018, tỉ lệ nhiệm vụ quá hạn chỉ còn 1,15%, giảm 
23,85% so với trước khi Tổ công tác được thành lập… 

 

Trao bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho 
các đồng chí có thành tích xuất sắc trong tham mưu, phục vụ hoạt động 



của Tổ công tác.  

Trong nhiều bài học kinh nghiệm, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh 
yêu cầu công khai minh bạch với sự tham gia rộng rãi của các cơ quan 
báo chí trong các buổi kiểm tra, tạo sức ép công luận để các cơ quan 
thực hiện. 

Phát biểu tại cuộc họp, các ý kiến đều khẳng định việc thành lập Tổ 
công tác là sáng kiến quan trọng, hết sức cần thiết, đạt kết quả tích cực 
và kiến nghị nhiều giải pháp, đề xuất các nội dung kiểm tra trong thời 
gian tới. 

“Như tình trạng nợ đọng văn bản chuyển biến rất tốt. Trước đây Bộ Tư 
pháp cũng đã làm, nhưng khi Tổ công tác vào cuộc thì chuyển biến khác 
hẳn”, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng phát biểu. 

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, “Tổ đã truyền lửa từ 
Thủ tướng tới các bộ, cơ quan, địa phương, nhất là về cải cách thể chế, 
cắt giảm thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử”. 

Thay mặt Tổ công tác, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng 
khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, 
tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao. 

“Xin hứa với Thủ tướng sẽ bứt phá hơn năm ngoái, nhất là kiểm tra đội 
ngũ cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ”, Tổ trưởng Tổ công tác 
phát biểu.   

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Bằng khen của 
Thủ tướng cho các thành viên Tổ công tác: Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác; Thứ trưởng Bộ Tư pháp 
Trần Tiến Dũng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa; đồng chí 
Vũ Thiện Vương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp VPCP, đồng chí Nguyễn 
Thị Loan, chuyên viên chính Vụ Tổng hợp VPCP, Thư ký Tổ công tác; 
và đồng chí Đinh Dũng Sĩ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật (VPCP), nguyên 
thành viên Tổ công tác./. 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 

 
 

 



5. Huy động các nguồn lực đầu tư cho KH&CN, 
ĐMST 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, cần có sự thay đổi trong 
nhận thức về vai trò của KH&CN và đầu tư cho KH&CN, không chỉ 
ở các bộ ngành trung ương mà còn cả địa phương để “KH&CN 
thực sự là động lực, là yếu tố quan trọng bậc nhất để chúng ta có 
thể thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình hay có thể phát triển nhanh 
và bền vững”. 

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị 

Tại hội nghị Triển khai công tác ngành KH&CN năm 2019 diễn ra vào 
sáng ngày 21/1/2019, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, cần có sự 
thay đổi trong nhận thức về vai trò của KH&CN và đầu tư cho KH&CN, 
không chỉ ở các bộ ngành trung ương mà còn cả địa phương để 
“KH&CN thực sự là động lực, là yếu tố quan trọng bậc nhất để chúng ta 
có thể thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình hay có thể phát triển nhanh và 
bền vững”. 

Nhìn lại năm 2018, thay mặt Bộ KH&CN, Thứ trưởng Phạm Công Tạc 
đã nêu một số kết quả nổi bật: sự quan tâm từ trung ương đến địa 
phương đã tạo động lực cho phát triển KH&CN, lan tỏa phong trào khởi 
nghiệp sáng tạo trong xã hội; cơ chế chính sách về KH&CN tiếp tục 



được hoàn thiện, tạo điều kiện ngày càng thuận lợi cho doanh nghiệp 
hoạt động kH&CN, đưa doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ thống 
sáng tạo quốc gia; hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phát triển, tạo điều 
kiện cho sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp hoạt động 
theo những mô hình kinh doanh tiên tiến; nghiên cứu và nâng cao năng 
lực tiếp cận CMCN4 được quan tâm triển khai ở các bộ, ngành, địa 
phương; hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN được mở rộng để phối 
hợp giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt tận dụng các thành tựu 
của CMCN 4. 

Đánh giá cao những kết quả đó nhưng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho 
rằng đây là nỗ lực không chỉ của những nhà quản lý khoa học, các nhà 
nghiên cứu ở các cơ sở nhà nước mà còn là những người ở trong các 
đơn vị ngoài công lập, “những người không có học hàm học vị nhưng 
vẫn nỗ lực trực tiếp và gián tiếp góp phần cho sự phát triển của KHCN 
nước nhà”, đồng thời ông cũng chỉ ra những bất cập vẫn còn tồn tại 
trong ngành KH&CN, thể hiện trong các lĩnh vực cơ chế tài chính đầu tư 
cho khoa học, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp…, do đó vai trò của 
KH&CN trong xã hội và nền kinh tế vẫn chưa được nhìn nhận đúng 
mức. 
 

 

Hội nghị triển khai công tácngành KH&CN năm 2019 diễn ra vào sáng 
ngày 21/1/2019. 

Cần cái nhìn rộng và tổng thể để thấy vai trò của KH&CN 

Nhắc đến báo cáo của Diễn đàn kinh tế Thế giới (WEF) về sự sẵn sàng 
cho nền sản xuất tương lai, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, 



chỉ số xếp hạng 90/100 về khoa học và nhân lực trình độ cao của Việt 
Nam không chỉ liên quan đến KH&CN mà còn liên quan đến cả các vấn 
đề chính sách, môi trường kinh doanh… Do đó, nói đến chỉ số này cũng 
như “nói đến năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia mà chỉ nói đến Bộ 
KH&CN, không biết đằng sau đấy còn là cả các bộ ngành. Bộ KH&CN 
không chỉ làm việc một mình mà còn là cơ quan đầu mối, tham mưu cho 
các cấp ủy chính quyền để điều phối công việc”. 

Nhìn rộng ra, vấn đề về khoa học không chỉ liên quan đến Bộ KH&CN 
mà còn liên quan rất mật thiết đến các bộ ngành khác. Trong khi đó, có 
một tình trạng phổ biến hiện nay trong các chính sách về KH&CN là sự 
nhìn nhận một cách riêng rẽ của từng bộ ngành, “chính sách liên quan 
đến đầu tư là Bộ Kế hoạch và đầu tư tự nhận thức, kế hoạch tài chính là 
Bộ Tài chính nhận thức”, Phó Thủ tướng nêu ví dụ. 

Để có được cái nhìn tổng thể và đúng đắn về KH&CN, ông cho rằng giải 
pháp cần xuất phát từ những người trong cuộc, “Bộ KH&CN và tôi là 
những người phải có trách nhiệm đầu tiên, mình cũng phải nói rõ hơn, 
phân tích kỹ hơn… Cứ nói nhận thức đúng mà tổ chức [công việc, tư 
vấn chính sách] lại không đúng, thì suy cho cùng là nhận thức các anh 
chưa tới”. Có như vậy, ngành KH&CN mới có thể thuyết phục được các 
cơ quan bộ ngành trung ương đến doanh nghiệp cùng hiểu rõ được vấn 
đề và đầu tư cho khoa học một cách đúng đắn. 

Mặt khác, các sở KH&CN các địa phương cũng cần phát huy sáng tạo 
vai trò của mình trong việc tham mưu cho lãnh đạo địa phương về thực 
thi chính sách cũng như triển khai các chương trình KH&CN. Vì vậy 
theo Phó Thủ tướng, "câu chuyện làm KH&CN ở địa phương vẫn loay 
hoay quanh chuyện dùng kinh phí phần nhiều liên quan đến chính công 
tác, nhiệm vụ của các sở và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới trong 
nông nghiệp", rất ít việc ứng dụng công nghệ thông tin. Trong bối cảnh 
hiện nay, một trong những giải pháp thiết thực để nêu bật được vai trò 
của KH&CN là “anh em cần tham mưu cho địa phương, mời các sở ban 
ngành ở địa phương cùng đến thảo luận, thuyết trình, nói chuyện một số 
bộ chỉ số về đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh quốc gia mà Bộ 
KH&CN được giao để làm sao cải thiện môi trường kinh doanh, tránh 
tình trạng cứ nói CMCN 4 không biết cụ thể là cái gì”, Phó Thủ tướng 
nói. Do vậy ông lưu ý, “từng đồng chí giám đốc sở phải là đầu mối theo 
dõi bộ tiêu chí mà Bộ KH&CN được chỉ định phụ trách”. 



Khi nhận thức đúng đắn về KH&CN lan tỏa trong xã hội, không chỉ ở các 
cấp trung ương và địa phương, không chỉ ở các cơ quan nhà nước mà 
ở khối doanh nghiệp tư nhân sẽ đầu tư cho KH&CN thích đáng hơn. 
Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, “nếu hiểu được bản chất của hoạt 
động khoa học là phải có rủi ro”, không chỉ có lợi là ngành KH&CN áp 
dụng được những cách thức quản lý khoa học của các quốc gia phát 
triển, có những cởi mở về cơ chế tài chính, thủ tục hành chính - “vẫn 
còn vô cùng nhiêu khê” mà còn giúp cho “tất cả nguồn lực trong xã hội 
được phân phối cho KH&CN một cách minh bạch hơn, thuận lợi hơn, 
cho những doanh nghiệp doanh nhân phát huy đầu tư cho R&D một 
cách đúng đắn”. 

Phát huy vai trò trung tâm của doanh nghiệp 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ KH&CN năm 2019 là khởi 
thông các nguồn lục, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội đầu tư 
cho KH&CN, ĐMST, nhất là từ doanh nghiệp, đồng thời tái cơ cấu các 
chương trình KH&CN quốc gia theo hướng xác định doanh nghiệp là 
trung tâm của hệ thống sáng tạo quốc gia. 

Nhìn lại các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Phó Thủ tướng cho 
rằng, có thực tế là “tất cả các cơ chế của chúng ta đã có nhưng hầu như 
vẫn còn chưa đủ để các doanh nghiệp tự nguyện đầu tư cho KH&CN”. 
Lấy ví dụ nhiều quốc gia trên thế giới có những chính sách khuyến 
khích bằng việc cho hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn 
với những doanh nghiệp đạt các mốc đầu tư cho R&D, ông thẳng thắn 
nhận định, “chúng ta chưa có điều đó”. 

Các bộ, ngành cần “tiếp tục có cơ chế chính sách tạo môi trường thuận 
lợi để doanh nghiệp thực sự là trung tâm của ĐMST, có nhiều viện 
nghiên cứu tư nhân và DN chủ động đầu tư vào KH&CN, sao cho các 
công bố quốc tế - nhất là những phát minh, sở hữu công nghiệp – chủ 
yếu phải từ khối này”. Cần rà soát, tái cơ cấu các chương trình KH&CN 
quốc gia theo hướng xác định doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống 
ĐMST của Bộ KH&CN trong năm 2019, Phó Thủ tướng cho rằng, cần 
có “một cơ chế, không chỉ để doanh nghiệp đầu tư vào KH&CN mà còn 
để cho những sản phẩm có hàm lượng KH&CN cao có thể thâm nhập 
thị trường trong nước và quốc tế” với sự hỗ trợ thực sự của Chính phủ. 

Theo khoahocphattrien.vn 

 



6. Loại bỏ tham nhũng chính sách 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: "Phải chống trì trệ trong bộ 
máy hành chính và tránh tình trạng bắn chỉ thiên, tức là việc ông 
nói, ông cứ nói, nhưng đi vào cuộc sống hay không, thực hiện hay 
không thì tùy" 

Chiều 21-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp tổng kết 
năm 2018, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019 của Tổ công tác của 
Thủ tướng (Tổ công tác). 

Cắt bỏ giấy phép con 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết 
sau gần 3 năm hoạt động, Tổ công tác đã tiến hành 61 cuộc kiểm tra tại 
20/22 bộ ngành, 1 cơ quan thuộc Chính phủ; 13 địa phương; 10 tập 
đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Trong đó, 27 cuộc kiểm tra việc 
thực hiện nhiệm vụ được giao và 34 cuộc kiểm tra chuyên đề… "Tổ 
công tác đã quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng trong xây dựng và hoàn 
thiện thể chế phải từ bỏ tư tưởng "cài cắm", "tham nhũng chính sách", 
phải rà soát, cắt bỏ tất cả những gì là rào cản, giấy phép con gây phiền 
hà cho người dân, doanh nghiệp" - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn 
mạnh. 

Đồng thời, Tổ công tác kịp thời phát hiện những rào cản liên quan đến 
thể chế, chính sách… như việc thay đổi chính sách thuế cho vải nhập 
khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được doanh nghiệp ngành dệt may 
Việt Nam đồng tình. 



 

Việc thay đổi kịp thời chính sách thuế cho vải nhập khẩu để sản xuất 
hàng xuất khẩu được doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam đồng tình 

Cũng theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, sự trì trệ trong cải cách hành 
chính, những bất cập, yếu kém trong cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh được kịp thời khắc phục, chấn chỉnh. Cụ thể, có 49 văn bản về 
thực hiện cải cách hành chính đã ban hành, các bộ, ngành đã rà soát và 
trình Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa 1.066 thủ tục hành 
chính, giấy tờ công dân không cần thiết… Trong năm 2018, xếp hạng về 
môi trường kinh doanh của Việt Nam đã được cải thiện 13 bậc. 

Đến nay, các bộ đã trình ban hành và ban hành được 49 văn bản quy 
phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh. Cắt 
giảm 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành và 3.345/6.191 
điều kiện kinh doanh đã được đơn giản, cắt giảm. Từ đó giúp tiết kiệm 
gần 17,5 triệu ngày công/năm, tương đương gần 6.600 tỉ đồng… 

Vẫn còn nể nang 

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu lại đầu nhiệm kỳ 
số nợ đọng những chủ trương, quyết định quan trọng của Chính phủ 
quá lớn (1/4 số nhiệm vụ nợ đọng). Cơ chế, chính sách nhiều nhưng 
chưa đi vào thực tiễn cuộc sống hoặc không tháo gỡ kịp thời nên vấn đề 
lợi ích nhóm, thực thi pháp luật, tham nhũng chính sách, ách tắc, chậm 



trễ trong thực thi… nổi lên. Kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, công chức 
còn nhiều bất cập. 

Trước thực tế này, tháng 8-2016, Thủ tướng đã quyết định thành lập Tổ 
công tác để kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vấn đề trên. "Phải chống 
trì trệ trong bộ máy hành chính và tránh tình trạng bắn chỉ thiên, tức là 
việc ông nói, ông cứ nói nhưng đi vào cuộc sống hay không, thực hiện 
hay không thì tùy. Tổ công tác ra đời đã giải quyết những việc cấp bách, 
chống trì trệ" - Thủ tướng biểu dương. 

Thủ tướng đánh giá kết quả lớn nhất của tổ công tác sau 3 năm là góp 
phần cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh. Theo Thủ tướng, cứ sinh ra 
thủ tục, sinh ra cơ chế xin - cho, sinh ra sự rườm rà là tạo điều kiện cho 
tham nhũng. Tổ công tác cùng các bộ, ngành, địa phương đã phát hiện 
chồng lấn thì cắt bỏ, cái gì trống thì phải ban hành thể chế, chính sách 
để quản lý tốt hơn. Nhiều vấn đề bức xúc trong chỉ đạo, điều hành của 
bộ, ngành, Chính phủ đã được tập trung tháo gỡ. "Tôi đánh giá cao 
cách làm của Tổ công tác như kiểm tra những việc nổi cộm… Sự độc 
lập, không ngại va chạm của các thành viên Tổ công tác là vấn đề rất 
quan trọng. Phong bì đưa tới thì ngại nói lắm" - Thủ tướng nói. 

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra tình trạng nể nang 
trong thực thi nhiệm vụ, còn bộ, cơ quan, địa phương được kiểm tra 
chưa hoàn thành nhiệm vụ theo đúng thời gian, vẫn báo cáo xin lùi thời 
gian, nhiều đề án lùi từ tháng này sang tháng khác. Đây là vấn đề kỷ 
cương, kỷ luật công vụ, cần kiên quyết khắc phục. Nói chung đã triển 
khai tốt nhưng vẫn có trường hợp còn nể nang. "Cần mạnh tay hơn, 
thẳng thắn hơn với các chủ tịch, bộ trưởng, thứ trưởng trong vấn đề 
thực thi nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Mất lòng 
trước thì đỡ mất lòng sau, ông bà ta vẫn nói như vậy. Cần mạnh dạn 
hơn nữa, không được né tránh" - Thủ tướng nhắc nhở. 

Mặt khác, theo Thủ tướng, việc kiểm tra các bộ, cơ quan địa phương 
mới dừng ở theo đầu việc, theo dõi tiến độ mà chưa kiểm tra, đánh giá 
chất lượng kết quả thực hiện công việc được giao. Thủ tướng đề nghị 
Tổ công tác phải vào cuộc mạnh mẽ hơn trong nhiệm vụ được giao, 
tăng cường đi cơ sở để nghe, tháo gỡ những vấn đề đặt ra.  

Trong 2 năm 2017-2018, có 14.906 phản ánh, kiến nghị của người dân, 
doanh nghiệp được tiếp nhận, trong đó 2.464 phản ánh, kiến nghị được 
chuyển đến các bộ, ngành, địa phương và đã trả lời, đăng tải công khai 
được 2.024 phản ánh, kiến nghị.  



Theo nld.com.vn 

7. Để bộ đừng quên lời hứa 

 
Các bộ phải đơn giản hóa và cắt giảm giấy phép con, giấy phép cháu để 

tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp làm ăn. 

Sau khi nghe một doanh nghiệp phản ánh việc vẫn phải tốn tới 3 tỉ đồng 
cho một lô hàng để kiểm tra nồng độ formaldehyte, TS Nguyễn Đình 
Cung chốt: “Bộ Công Thương không giữ lời hứa!”. 

Nguồn cơn nằm ở đâu? Theo lời TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), thành viên tổ tư 
vấn về kinh tế của Thủ tướng, thì giữa năm 2018, khi cuộc chiến cắt 
giảm điều kiện kinh doanh đang vào cao trào, Thông tư 21/2017 của Bộ 
Công Thương là một đối tượng được nhắm đến vì nhiều quy định làm 
khó người kinh doanh. Khi đó, chính Bộ Công Thương cam kết rằng “để 
bộ này tự bỏ”. Trước đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng đã ký Thông tư 
07/2018 dừng thực hiện Thông tư 21/2017 nhưng rồi các doanh nghiệp 
đến giờ vẫn đang phải tiếp tục khốn đốn với Thông tư 21. 



Công bằng mà nói, Bộ Công Thương chính là cơ quan đã đi đầu trong 
việc cắt giảm điều kiện kinh doanh. Điển hình như vào tháng 9-2017, Bộ 
trưởng Trần Tuấn Anh tuyên bố cắt giảm 675 điều kiện thuộc thẩm 
quyền của bộ này. Đến cuối năm 2018, việc cắt giảm lại tiếp tục được 
tuyên bố sẽ tiến hành. Dù còn nhiều băn khoăn nhưng nhiều chuyên gia 
cũng thấy rõ ràng: Bộ Công Thương có vẻ đã rất biết cách tiến hành 
việc cắt giảm điều kiện kinh doanh.  

Việc không bãi bỏ Thông tư 21 về công bố hợp quy, trong đó có giới 
hạn về hàm lượng formaldehyde dấy lên những nghi ngại. Phải chăng 
Bộ Công Thương chỉ cắt bỏ những điều kiện kinh doanh ít tác động nhất 
đến quyền lợi cốt lõi, cục bộ của mình? Băn khoăn này không phải là 
không có lý khi nhiều doanh nghiệp đến nay vẫn chưa thoát khỏi vòng 
kiềm tỏa của quy định về dán nhãn năng lượng, dù được Bộ Công 
Thương công bố là đã đơn giản hóa nhiều.  

Báo cáo “Dòng chảy pháp luật kinh doanh” được Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam công bố mới đây cho thấy việc cắt giảm điều 
kiện kinh doanh là một cuộc chiến cam go, rất khó khăn cho cải cách.  

“Con số chỉ là con số” - báo cáo nói trên đã nhận định “chua chát” như 
vậy. Bởi mục tiêu của Chính phủ là phải cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 
50% điều kiện kinh doanh và bộ nào cũng tuyên bố vượt chỉ tiêu trên. 
Tuy nhiên, khi phân tích sâu thì nhiều trường hợp cắt giảm chỉ mang 
tính hình thức, bảo đảm được yêu cầu về số lượng nhưng ít ý nghĩa 
thực tế.  

Người ta vẫn thấy những quy định về bằng cấp trong ngành in, những 
quy định chung chung trong giáo dục, hay các chứng chỉ đào tạo trong 
các ngành nghề khác. Đáng nói, những quy định hay điều kiện kinh 
doanh này nằm rải rác ở hầu hết các bộ và nó là nguồn cơn để các thủ 
tục hành chính, chuyên ngành tiếp tục sinh sôi, nảy nở. Thậm chí có cả 
tình trạng bộ này bỏ ra thì bộ kia nhặt vào, bỏ quy định cũ nhưng ban 
hành thêm quy định mới khó hơn.  

Nghĩ lại thời cố Thủ tướng Phan Văn Khải, sau một đêm Thủ tướng 
quyết định cắt phăng hàng trăm giấy phép con, mở đường cho phát 
triển. Liệu bây giờ có cần những quyết định “sắt đá” như thế để các bộ 
không còn hứa rồi “quên” nữa hay không? 

Theo plo.vn 

 



8. Giáo viên chính thức thoát cảnh “è cổ” vì hồ sơ, 
sổ sách 
Bộ GD&ĐT vừa có chỉ thị chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ 
sách trong nhà trường, qua đó giúp giáo viên giảm việc, tập trung 
nhiều hơn cho chuyên môn dạy học. 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký ban hành Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT về việc 
chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường. Chỉ thị 
nhấn mạnh, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã triển khai các biện pháp chấn 
chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong các trường mầm non, trường 
tiểu học, trường THCS, trường THPT và các trung tâm GDTX, trung tâm 
kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp (gọi chung là nhà trường). 

Nhưng đến nay vẫn còn tình trạng giáo viên phải sử dụng các loại hồ 
sơ, sổ sách ngoài quy định tại Điều lệ hoặc Quy chế nhà trường, làm 
mất nhiều công sức, gây áp lực và ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc 
của giáo viên. 

 

Giáo viên sắp được loại bỏ các loại sổ sách, hồ sơ không cần thiết.  

Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu: Giám 
đốc Sở GD&ĐT, Trưởng phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng nhà trường 
tuyệt đối không được quy định thêm hoặc yêu cầu giáo viên có thêm các 



loại hồ sơ, sổ sách ngoài những loại hồ sơ, sổ sách theo quy định tại 
Điều lệ hoặc Quy chế nhà trường do Bộ GD&ĐTban hành. 

Giáo viên được phép chọn hình thức trình bày, viết tay hoặc đánh máy 
khi sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định. Từng bước sử dụng 
hồ sơ, sổ sách điện tử thay cho các loại hồ sơ, sổ sách hiện hành theo 
lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường và khả năng 
thực hiện của giáo viên. 

Việc sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử của giáo viên và nhà trường là 
minh chứng đánh giá tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin theo Điều 8 
Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng 
cơ sở giáo dục phổ thông và Điều 8 Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT 
ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ 
thông. 

Ngoài ra, theo yêu cầu của Bộ, các cơ quan quản lý giáo dục tuyệt đối 
không chỉ đạo phát hành hoặc trực tiếp phát hành các loại hồ sơ, sổ 
sách của nhà trường và của giáo viên. Việc sử dụng hồ sơ, sổ sách 
trong nhà trường là minh chứng đánh giá tiêu chí quản trị tổ chức, hành 
chính nhà trường theo Điều 5 Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ban 
hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. 

Về công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ GD&ĐT chỉ đạo rõ, Chánh Thanh tra 
Bộ hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra đối với các sở giáo dục và 
đào tạo và tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. Giám đốc 
Sở GD&ĐT chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý kịp thời các hành vi 
vi phạm quy định về hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; báo cáo về Bộ 
(qua Vụ Giáo dục Trung học) trước ngày 15 tháng 6 hằng năm. 

Theo Bộ GD&ĐT, Chỉ thị trên được phổ biến đến tất cả cán bộ, công 
chức, viên chức ở các cấp quản lý giáo dục, nhà giáo ở các nhà trường 
và các đơn vị liên quan để quán triệt và thực hiện nghiêm túc, kịp thời. 

Theo giadinh.net.vn 

 

9. Giảm sổ sách, giáo án cho giáo viên: Cần chỉ đạo 
tinh gọn hơn nữa! 
“Các thầy cô giáo như tháo được cái “gông” bao nhiêu năm nay 
cặm cụi viết tay sau những giờ lên lớp. Cũng chẳng phải nơm nớp 
lo sợ mình viết sai, viết xấu, viết thiếu mỗi khi thanh tra của phòng, 



sở GD&ĐT về kiểm tra mỗi năm…Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cần chỉ 
đạo tinh gọn hơn nữa”  

Đó là tâm sự của nhiều thầy cô giáo trước quy định mới trong Chỉ thị số 
138/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh làm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà 
trường vừa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục -  Đào tạo ban hành. 

Bước đi tích cực của giảm áp lực cho giáo viên 

Theo Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám 
đốc Sở GDĐT, trưởng phòng GDĐT và hiệu trưởng nhà trường tuyệt 
đối không được quy định thêm hoặc yêu cầu giáo viên (GV) có thêm các 
loại hồ sơ, sổ sách ngoài quy định. 

Giáo viên được phép chọn hình thức trình bày, viết tay hoặc đánh máy 
khi sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định. Từng bước sử dụng 
hồ sơ, sổ sách điện tử thay cho các loại hồ sơ, sổ sách hiện hành theo 
lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường và khả năng 
thực hiện của giáo viên. 

Giáo viên vui mừng khi được gỡ bỏ các loại sổ sách, giáo án viết tay. 

Cô giáo Đinh Thu Thủy, trường chuyên THPT Hưng Yên (Hưng Yên) 
cho biết, với quy định mới này, giáo viên (GV) sẽ bớt được cảnh cặm 
cụi chép tay giáo án mỗi tối, bớt được những thủ tục rườm rà về hàng tá 



các loại sổ chủ nhiệm để tập trung vào chuẩn bị giờ giảng được tích cực 
và đổi mới nhiều hơn. 

Cô Thủy đã chỉ ra sự vất vả, thời đại 4.0 GV vẫn phải làm việc thủ công, 
máy móc như việc ngồi chép danh sách học sinh lớp mình chủ nhiệm 
vào sổ, trong khi đã có danh sách được đánh máy và in ra. Như vậy quá 
bất hợp lý và mất nhiều thời gian cho GV, do đó tôi thấy thay đổi đưa 
hết các hồ sơ lên máy tính để lưu trữ và quản lí sẽ dễ dàng hơn rất 
nhiều. 

Thầy giáo Lê Mạnh Hòa, Hiệu trưởng trường tiểu học Tân Phượng (Phú 
Thọ) chia sẻ, vậy là từ nay tôi sẽ không phải thúc giục các thầy cô nộp 
sổ chủ nhiệm, sổ sinh hoạt Đội, giáo án… thường xuyên hàng tháng, 
hàng quý. Những buổi hợp giao ban đầu tuần, đầu tháng có lẽ sẽ dễ thở 
hơn và GV cũng được chuyên tâm vào dạy các em học sinh nhiều hơn. 
Hy vọng trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ có nhiều tín hiệu tích cực 
hơn, thấu hiểu những nỗi vất vả của giáo viên chúng tôi hơn. 

Cô giáo Nguyễn Hồng Anh, trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) 
tâm sự, sau gần 40 năm gắn bó với nghề giáo thì sáng nay tôi đã có 
một buổi giao ban đầu tuần thật nhẹ nhàng, các thầy cô giáo đều vui vẻ 
khi biết được những thông tin chỉ đạo quyết liệt, kịp thời từ Bộ trưởng 
Bộ GD&ĐT. 

“Các thầy cô giáo như tháo được cái “gông” bao nhiêu năm nay cặm cụi 
viết tay sau những giờ lên lớp. Cũng chẳng phải nơm nớp lo sợ mình 
viết sai, viết xấu, viết thiếu mỗi khi thanh tra của phòng, sở GD&ĐT về 
kiểm tra mỗi năm. Tôi kiến nghị, các quy định sẽ sớm được áp dụng 
ngay lật tức và có phương án quản lý sổ sách trên hệ thống điện tử gọn 
nhẹ hơn” - cô Hồng Anh bày tỏ. 

Nên mở rộng các loại sổ sách điện tử 

Cô giáo Nguyễn Hồng Anh cũng đề nghị, Bộ GD&ĐT tiếp tục nghiên 
cứu và điều chỉnh việc dạy học, chấm điểm, xét thi đua của học sinh 
được nghiêm túc hơn. Để GV chúng tôi được sống đúng với thực lực 
của học trò mình, không phải chạy theo chỉ tiêu thi đua, duy trì sĩ số, 
đảm bảo tỉ lệ % học sinh giỏi, khá, trung bình… 

“Có những khi, chúng tôi ước được như các giảng viên đại học, nhẹ 
nhàng lên lớp dạy, chấm điểm theo của năng lực sinh viên, minh bạch, 
nhẹ nhàng khâu thủ tục sổ sách. Không phải chịu quá nhiều điều tiếng, 



những cái nhìn dò xét từ xã hội, từ cha mẹ học sinh là điều tất cả giáo 
viên bậc THPT chúng tôi mong muốn được thay đổi”. 

Đồng quan điểm, cô Đinh Thu Thủy mong rằng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 
sẽ tiếp tục chỉ đạo cải cách về mặt sổ sách hành chính tinh gọn hơn 
nữa. Nếu có thể, Bộ GD&ĐT nên quy định các trường trong bậc học 
THPT đồng loạt tiến hành quản lí học sinh theo công nghệ thông tin 
như: lập mã học sinh, cung cấp tài khoản cá nhân để xem điểm, xem 
lịch học, lịch thi… cho học sinh và phụ huynh tiện theo dõi con em 
thường xuyên. 

“Khi đó, GV sẽ bớt được cảnh thức đêm cần mẫn lấp đầy các sổ khổ A3 
cho đủ, cho sạch đẹp chỉ để thanh tra về nghe báo cáo và làm việc. 
Chưa kể đến, những quyển sổ ấy sau khi kết thúc năm học sẽ được đắp 
đống, cất vào xó tủ đầy bụi, rồi khi nào muốn tìm thông tin thì GV lại 
phải giành cả buổi ngồi lật từng đống sổ cũ kĩ”. 

Thầy Đinh Mạnh Hòa đề xuất thêm, đã bỏ bớt được các thủ tục hồ sơ 
hành chính rườm rà thì cũng mong Bộ GD&ĐT “thừa thắng xông lên” 
tiếp tục chỉ đạo cải cách việc viết sáng kiến kinh nghiệm hàng năm cho 
các thầy cô giáo. Dù đây là tiêu chí đánh giá GV hàng năm nhưng thực 
tế đa số GV đều ngao ngán mỗi khi đến hẹn nộp; bởi nó giống như sự 
ép buộc hơn là sự tự nguyện đóng góp chia sẻ. 

Do đó, quy định này rất dễ xảy ra tiêu cực, các thầy cô viết qua loa, lặp 
đi lặp lại hết năm này đến năm khác, chưa thực sự phát huy được ý 
nghĩa của việc nâng cao sự sáng tạo, tích cực trong thay đổi phương 
pháp dạy của GV. 

Theo dantri.com.vn 

 
10. Sửa đổi chính sách để thực thi CPTPP, áp lực 
không lớn? 
Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) có ngưỡng mở cửa cao và rộng hơn nhiều so với các hiệp 
định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia trước đó, đòi hỏi phải 
sửa đổi, bổ sung chính sách, hướng dẫn kịp thời để đảm bảo thực 
thi Hiệp định. 



 

Đảm bảo tiến độ sửa đổi chính sách, hướng dẫn thực thi để tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp nắm bắt cơ hội từ CPTPP. 

Áp lực sửa đổi chính sách 

Để đảm bảo thực hiện Hiệp định, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành 
hữu quan rà soát, đề xuất Danh mục các luật, pháp lệnh, nghị định cần 
sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để phù hợp với các cam kết trong 
CPTPP. Kết quả, kiến nghị sửa đổi, bổ sung 12 văn bản gồm: 8 luật, 4 
nghị định; kiến nghị ban hành mới 7 văn bản, gồm 6 nghị định, 1 quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ; kiến nghị gia nhập 3 điều ước quốc tế. 
Đồng thời, trong quá trình thực hiện Hiệp định, Chính phủ sẽ tiếp tục rà 
soát các văn bản quy phạm pháp luật, nếu phát sinh văn bản quy phạm 
pháp luật chưa tương thích, cần sửa đổi, bổ sung kịp thời. 

8 luật dự kiến sửa đổi, bổ sung bao gồm: Luật Tố cáo; Luật Phòng, 
chống tham nhũng; Bộ luật Lao động; Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng 
hình sự; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật An toàn 
thực phẩm. Trong đó, một số luật  được Quốc hội thông qua mới đây 
đáp ứng được cam kết trong CPTPP. 

Ông Hoàng Mạnh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế thuộc Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư nhìn nhận, những nội dung sửa đổi, bổ sung 8 luật 
đảm bảo thực thi CPTPP không phải quá lớn. “Xét ra, 8 luật là nhiều, 
nhưng thực ra sửa đổi không nhiều, chỉ là 1 - 2 điều của Luật Sở hữu trí 
tuệ, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Lao động… Trong quá trình đàm 
phán đều đã được phân tích, đánh giá cẩn trọng. Với CPTPP, ngưỡng 



mở cửa cao và rộng hơn nhiều, song đây là mức Việt Nam hoàn toàn có 
thể chịu đựng và kiểm soát được. Vấn đề lớn nhất bây giờ là quy định 
thực thi Hiệp định”, ông Phương nói.  

Về sự chuẩn bị của Việt Nam để thực thi cam kết trong CPTPP, ông 
Phương cho rằng, trên thực tế, tất cả những cam kết của Việt Nam 
trong CPTPP đều đã được chúng ta chuẩn bị khá kỹ. “Chẳng hạn, với 
cam kết về đầu tư, không phải bây giờ mới làm mà trong quá trình đàm 
phán (ngay từ năm 2014), chúng tôi đã tính sửa luật để cho tương thích 
như đàm phán mở cửa theo hướng tiếp cận chọn bỏ…”. 

Trả lời báo chí mới đây, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm 
WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
cho rằng, CPTPP bao gồm nhiều cam kết mới về quy tắc, thể chế, 
những cam kết tác động tới hệ thống pháp luật trong nước. Do đó, khi 
thực thi CPTPP, hệ thống các văn bản pháp luật của chúng ta trong 
nhiều lĩnh vực sẽ cần được điều chỉnh cho phù hợp với cam kết. Tuy 
nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả các lĩnh vực pháp luật nội địa 
liên quan tới các khía cạnh có cam kết đều sẽ phải sửa đổi. Có những 
cam kết có lộ trình, Việt Nam chỉ phải thực hiện sau một vài năm.  

Hướng dẫn kịp thời, đảm bảo thực thi 

Thông tin với Báo Đấu thầu ngày 21/1/2019, ông Ngô Chung Khanh, 
Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên thuộc Bộ Công 
Thương cho biết, đến thời điểm này, Bộ Công Thương đã hoàn thiện và 
trình Dự thảo Kế hoạch thực hiện Hiệp định. “Dự kiến trong tuần tới, 
Chính phủ sẽ sớm ban hành Kế hoạch hành động để thực thi Hiệp định 
CPTPP đảm bảo quá trình thực thi hiệu quả”, ông Khanh nói. 

Về việc sửa đổi, bổ sung 8 luật, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công 
Thương chủ trì xây dựng Luật sửa một số luật thực thi CPTPP để trình 
Quốc hội cho phép thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn và trình Quốc 
hội thông qua tại kỳ họp tháng 5/2019.  

Đến thời điểm hiện tại, nhiều văn bản hướng dẫn thực thi cam kết của 
Việt Nam trong CPTPP về mua sắm chính phủ; sở hữu trí tuệ đã được 
các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn. Bộ Tài chính đang dự thảo 
Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giai đoạn 2019 - 2022… 

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, các chuyên gia kinh tế tin tưởng, việc 
sửa đổi chính sách để thực thi CPTPP hoàn toàn đáp ứng được yêu 



cầu về tiến độ, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp Việt Nam 
nắm bắt được cơ hội từ Hiệp định. 

Theo baodauthau.vn 

 

11. Niềm tin kinh doanh đang thôi thúc 
Số lượng doanh nghiệp (DN) thành lập mới trong mấy năm gần đây 
liên tục gia tăng, xác lập những kỷ lục ấn tượng. Tuy nhiên, bên 
cạnh mảng sáng của bức tranh về doanh nghiệp, vẫn còn những 
vấn đề khiến chúng ta trăn trở.  
 

 
2018 là năm thứ tư liên tiếp Việt Nam có số lượng DN mới và số vốn 

đăng ký đạt cao nhất trong lịch sử. 

Báo Đấu thầu đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Hồng Minh, Cục 
trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
xoay quanh câu chuyện “sức khỏe” của DN. 

Thưa bà, bà có thể điểm một số nét chính về hoạt động đăng ký thành 
lập DN năm qua? 

 2018 là năm thứ tư liên tiếp Việt Nam có số lượng DN mới và số vốn 
đăng ký đạt cao nhất trong lịch sử. Cụ thể, cả nước có 131.275 DN 
thành lập mới với số vốn đăng ký gần 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 3,5% về số 
DN và tăng 14,1% về số vốn đăng ký.  



Ấn tượng hơn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 
2018 đạt 3,8 triệu tỷ đồng, tăng 22,8% so với năm 2017, bao gồm vốn 
của DN đăng ký thành lập mới và vốn tăng thêm của các DN đang hoạt 
động. Sự thuận lợi của môi trường kinh doanh là chất xúc tác quan 
trọng để biến cơ hội đầu tư kinh doanh trở thành sự phát triển thực sự. 
Chính vì vậy, việc những DN đang hoạt động tiếp tục bổ sung một 
lượng vốn lớn vào nền kinh tế là một minh chứng rõ nét cho thấy niềm 
tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư kinh doanh hiện nay. 

Những con số trên đã cho thấy rằng, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, 
những chính sách, giải pháp của Chính phủ trong việc xây dựng môi 
trường thuận lợi, tháo gỡ những rào cản trong kinh doanh thời gian qua 
đã tạo dựng niềm tin trong cộng đồng DN, giúp tăng cường cả về số 
lượng lẫn quy mô của khối DN tư nhân. 

 

Bà Trần Thị Hồng Minh 

Ngoài những niềm vui như bà vừa chia sẻ, năm 2018 vẫn còn một góc 
khuất khi số lượng DN phải ngừng hoạt động, giải thể không nhỏ. 
Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này do đâu, thưa bà? 

Năm 2018 cả nước có 27.126 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có 
thời hạn (tăng 25,1%), 63.525 DN ngừng hoạt động, không đăng ký 
hoặc chờ giải thể (tăng 63,4%). Nếu trừ đi 18.100 DN chờ giải thể hoạt 
động do rà soát dữ liệu thì năm 2018 có 45.425 DN ngừng hoạt động 
không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 16,9% so với năm 2017. 

Một nguyên nhân rất quan trọng dẫn đến tình trạng này là sự hạn chế về 
năng lực nội tại của DN nhỏ và vừa Việt Nam. Các điểm yếu về năng 



lực cạnh tranh, năng lực đổi mới sáng tạo; một số hạn chế về môi 
trường kinh doanh vẫn chưa được giải quyết triệt để, tạo nên rào cản 
đối với sự phát triển của DN. 

Tuy nhiên, nhìn chung tình hình DN giải thể, ngừng hoạt động trong 
năm 2018 vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Sau khi trừ đi 18.100 DN chờ 
giải thể do rà soát, làm sạch dữ liệu thì tỷ lệ DN rút lui trên DN gia nhập 
thị trường thực tế của năm 2018 là 53,8%, tương đương với năm 2016 
(53,5%) và thấp hơn khá nhiều so với các năm 2015 (69,5%) và năm 
2014 (75,1%).  

Chính phủ đặt mục tiêu sẽ có 1 triệu DN hoạt động vào năm 2020. Mục 
tiêu này liệu có đạt được khi đang có không ít khó khăn, thách thức, 
thưa bà? 

Trên cơ sở khớp nối dữ liệu giữa cơ quan đăng ký kinh doanh với cơ 
quan thuế, hiện nay có khoảng 710 nghìn DN đang hoạt động trên cả 
nước.  

Để đạt mục tiêu đến năm 2020 có 1 triệu DN hoạt động, Chính phủ đã 
chỉ đạo thực hiện các giải pháp khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi 
thành DN. Tuy nhiên, thực tế, tình hình triển khai đến nay không mấy 
khả quan. Nguyên nhân quan trọng nhất có lẽ xuất phát từ nhu cầu. Hộ 
kinh doanh đang hoạt động hiệu quả với mô hình hiện tại thì đương 
nhiên sẽ không có nhu cầu chuyển đổi thành DN để phải đáp ứng các 
yêu cầu khắt khe hơn của pháp luật. Thực tế thì, DN hay hộ kinh doanh 
cũng đều là những bộ phận tất yếu của một nền kinh tế. Họ lựa chọn mô 
hình tối ưu nhất, phù hợp với khả năng của mình để phát triển, và tất cả 
họ đều có sự đóng góp cho nền kinh tế. Lựa chọn đó là không thể ép 
buộc.  

Theo tôi, có hai việc cần thiết phải thực hiện. Thứ nhất là, chấn chỉnh sự 
tuân thủ pháp luật trong hoạt động của hộ kinh doanh. Cụ thể, cần rà 
soát và yêu cầu những hộ kinh doanh sử dụng từ mười lao động trở lên 
phải đăng ký chuyển đổi thành DN theo quy định; đồng thời, yêu cầu 
các hộ kinh doanh đang hoạt động trong khu vực phi chính thức phải 
đăng ký thành lập với cơ quan quản lý nhà nước. Thứ hai, tiếp tục cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tích cực triển khai các giải pháp hỗ 
trợ để tạo động lực cho hộ kinh doanh có tiềm năng chủ động chuyển 
đổi sang mô hình DN. Chỉ có chuyển đổi một cách tự nhiên, xuất phát từ 
nhu cầu và năng lực, DN mới có thể bảo đảm được sự phát triển lâu 
dài.  



Thành lập DN không khó, nhưng để DN ấy “sống” và có dấu ấn trên thị 
trường thì không phải dễ. Bà đánh giá thế nào về đội ngũ doanh nhân 
Việt trong thời kỳ mới? 

Tôi từng tiếp xúc với nhiều doanh nhân, nhất là các nữ doanh nhân như 
bà Hà Thị Thu Thanh - Chủ tịch HĐTV Công ty Tư vấn và Kiểm toán 
Deloitte Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam; bà 
Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk)… 
Qua tiếp xúc, trò chuyện, tôi thấy rất tự hào về họ, bởi họ nắm bắt được 
các kỹ năng quản trị hiện đại của thế giới để ứng dụng trong công tác 
quản trị DN. Hơn nữa, họ cũng là những doanh nhân làm việc với cái 
tâm, không những vì lợi ích của DN mà còn có trách nhiệm xã hội… 
Nhìn tổng thể, cái tâm và cái tầm của đội ngũ doanh nhân Việt Nam 
đang từng bước được nâng cao. Đây sẽ là lực lượng quan trọng đóng 
góp cho sự thịnh vượng của đất nước.  

Tuy nhiên, bên cạnh đội ngũ doanh nhân vừa có tâm vừa có tầm ấy, 
vẫn còn tình trạng không ít doanh nghiệp thành lập nhưng chưa trang bị 
đủ hành trang về kiến thức quản trị DN, khả năng tìm hiểu thị trường và 
cả vốn liếng… nên đã sớm thất bại khi vừa chân ướt chân ráo gia nhập 
thị trường. Một số DN khác lại chỉ coi trọng lợi ích của DN mình mà 
chưa chú ý đến vấn đề xã hội, hay quyền lợi của người lao động… đã 
gây bức xúc trong dư luận. Những hạn chế này cần được khắc phục để 
tới đây, chúng ta có một đội ngũ doanh nhân ngày càng hùng mạnh, giỏi 
về quản trị, nhanh nhạy về khả năng nắm bắt cơ hội, và có trách nhiệm 
với xã hội, cộng đồng. 
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12. Đây là điều kiện kinh doanh du lịch rất vô lối 

Bộ VHTTDL ban hành Thông tư 06/2017 quy định: Từ đầu năm 
2019, người phụ trách kinh doanh các Cty lữ hành nội địa, quốc tế 
như chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, giám đốc… phải có bằng cấp 
cao đẳng chuyên ngành lữ hành. 

Thông tư này được ban hành, vì theo Luật Du lịch 2017, kể từ ngày 
1.1.2019 nếu muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh, tất cả lãnh đạo phụ 
trách kinh doanh lữ hành của các Cty du lịch phải có bằng cấp chuyên 
môn về du lịch. 



Các giám đốc doanh nghiệp có nhiều năm trong nghề vô cùng bức xúc 
trước quy định này. Họ đều là những người tốt nghiệp đại học thuộc 
nhiều ngành khác nhau, trưởng thành trong nghề, tự học và bổ sung 
nhiều kiến thức để điều hành doanh nghiệp du lịch, nhưng họ lại phải 
cắp cặp đi học để thỏa mãn quy định trên trời. 

Kể cả những người không có bằng đại học, nhưng họ có tài năng kinh 
doanh, họ vẫn có thể thành công. Trên thế giới này không thiếu những tỉ 
phú hàng đầu nhưng lại không tốt nghiệp đại học. Cho nên, việc bắt 
buộc Chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, giám đốc… phải có bằng cấp cao 
đẳng chuyên ngành lữ hành là tư duy quá cũ. 

Thực tế cho thấy, chưa chắc có bằng cấp đã làm việc giỏi và càng 
không chắc là kinh doanh giỏi. Đối với quy định học để lấy chứng chỉ du 
lịch, các vị giám đốc các công ty du lịch thừa biết cũng chẳng học được 
gì ngoài việc bổ sung bằng cấp cho đúng luật. Mất thời gian và tốn kém 
vô ích. 

Đối với kinh doanh du lịch và nhiều ngành nghề khác, chủ DN bỏ tiền ra 
và họ biết họ phải làm gì. Chủ tịch HĐQT hay tổng GĐ biết họ phải thuê 
các chuyên gia, nhân viên có chuyên môn về ngành nghề mà họ kinh 
doanh để bảo đảm thành công, chẳng chờ ai lo giúp. 

Các DN đang rối như tơ thì Tổng cục Du lịch có Công văn 182 gửi các 
sở Du lịch,  

VHTTDL… đề nghị chưa kiểm tra điều kiện người phụ trách kinh doanh 
lữ hành cho tới hết quý II/2019. Nguyên nhân do phải chờ sửa đổi, bổ 
sung một số điều tại Thông tư 06/2017 của Bộ VHTTDL liên quan đến 
vấn đề này. 

Tổng cục Du lịch muốn sửa đổi bổ sung nội dung gì trong Thông tư 06 
thì tùy, nhưng có một điều căn bản nhất, đó là xóa bỏ ngay quy định bắt 
buộc như đã nêu và phân tích trên. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần kêu gọi xóa bỏ điều kiện 
kinh doanh, giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện tự do kinh doanh tối đa 
cho doanh nghiệp, thì quy định này đi ngược lại với tinh thần của Chính 
phủ kiến tạo. 

Bắt giám đốc các DN du lịch có bằng cấp cao đẳng chuyên ngành lữ 
hành là đặt ra điều kiện kinh doanh vô lối. 
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13. Cải thiện môi trường kinh doanh: "Thay đổi 
quan trọng nằm trên… báo cáo 
Đó là "than thở" của ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện 
CIEM khi nói đến môi trường kinh doanh Việt Nam thời gian qua. 

Ông Nguyễn Đình Cung còn đặc biệt lo ngại khi hai chỉ số mà theo ông 
là cực kỳ quan trọng nhưng đang được xếp hạng rất thấp, trong 5 năm 
vừa rồi về căn bản không có thay đổi gì. Đó là chỉ số phá sản doanh 
nghiệp đã giảm 29  bậc sau 5 năm và chỉ số giải quyết tranh chấp hợp 
đồng giảm 15 bậc. 

Nếu không tập trung cải thiện hai chỉ số này để vượt được ngưỡng cần 
có thì mức độ thị trường của nền kinh tế sẽ không thể lên được, ông 
Cung nhấn mạnh. 

Có thật sự bi quan? 

Tại hội thảo Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 và giới thiệu Nghị 
quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Môi trường kinh doanh và 
Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 
(CIEM) cho rằng: “Sau 5 năm, môi trường kinh doanh được cải thiện cả 
về điểm số và thứ hạng, so với năm 2015, thứ hạng của Việt Nam đã 
tăng 21 bậc”. 

Có 6 chỉ số tăng hạng bao gồm: Tiếp cận điện năng tăng 108 bậc, lên 
thứ 37; Nộp thuế và bảo hiểm tăng 42 bậc lên thứ 131; Bảo vệ nhà đầu 
tư tăng 28 bậc lên thứ 89; Khởi sự kinh doanh tăng 21 bậc lên thứ 104; 
Tiếp cận tín dụng tăng 4 bậc lên thứ 32 và Cấp phép xây dựng tăng 1 
bậc lên thứ 21. 

Ngược lại, 4 chỉ số giảm bậc là: Đăng ký tài sản giảm 17 bậc từ thứ 33 
xuống 60; Thương mại qua biên giới giảm 7 bậc theo cách tính cũ, giảm 
25 bậc theo cách tính mới xuống thứ 100; Giải quyết tranh chấp hợp 
đồng giảm 15 bậc xuống thứ 62 và Giải quyết phá sản doanh nghiệp 
giảm 29 bậc xuống thứ 133. 



 

Bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Môi trường kinh doanh và Năng lực 
cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương sau 5 năm, môi 
trường kinh doanh được cải thiện cả về điểm số và thứ hạng, so với 
năm 2015, thứ hạng của Việt Nam đã tăng 21 bậc 

Bên cạnh đó, đổi mới sáng tạo của Việt Nam cũng tăng 26 bậc sau 5 
năm với 6/7 chỉ số tăng hạng, chỉ duy nhất chỉ số Trình độ phát triển của 
doanh nghiệp giảm 7 bậc. 

Tuy nhiên, bà Thảo cho rằng, thứ hạng các chỉ số môi trường kinh 
doanh của Việt Nam rất thấp. 

“Việt Nam hiện đứng thứ 69 thế giới và đứng thứ 5 trong ASEAN, cách xa so với 
Singapore (đứng thứ 2), Malaysia (thứ 15) và Thái Lan (thứ 27), thậm chí còn 
kém Brunei (thứ 55) 14 bậc”, bà Thảo thông tin thêm. 

Thừa nhận những cải thiện của môi trường kinh doanh trong thời gian 
qua nhưng khi tiếp lời bà Thảo, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương lại cho rằng trên thực tế 
là doanh nghiệp vẫn chưa cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ của 
môi trường kinh doanh. 

“Những thay đổi chủ yếu vẫn nằm trên báo cáo mà thôi”, ông Cung than thở. 

Vẫn còn tình trạng... bớt một thêm hai 



Theo bà Thảo, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19, môi trường kinh 
doanh của Việt Nam vẫn bộc lộ những hạn chế như: Chủ yếu tập trung 
vào các vấn đề được doanh nghiệp phản ánh thường xuyên, liên tục; 
các chỉ tiêu gián tiếp chưa được chú trọng cải thiện; một số chỉ tiêu 
không có chuyển biến. 

Bên cạnh đó, "sự phối hợp giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp với địa 
phương còn chưa chặt chẽ, chủ động và một số cải cách còn mang tính 
hình thức, chưa thực chất, thái độ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ 
chưa tích cực", bà Thảo nhận định. 

Cũng đăng đàn tại hội thảo, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết vẫn có tình trạng 
“bỏ cũ thêm mới” trong cắt giảm điều kiện kinh doanh. 

“Một số sửa đổi tại các nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh gây 
nên sự mâu thuẫn giữa mục tiêu và hành động khi có một số điều kiện kinh 
doanh được sửa đổi gây khó khăn hơn cho doanh nghiệp hoặc có tình trạng bỏ 
giấy phép này nhưng lại “đẻ” thêm giấy phép khác, và việc ban hành các loại 
giấy phép mới cũng không được xem xét, tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo tiêu 
chí tạo thuận lợi cho doanh nghiệp”, ông Tuấn nói. 

Dẫn chứng cụ thể, ông Tuấn nêu ví dụ về điều kiện để được cấp chứng 
chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng tại Nghị định 100/2018/NĐ-
CP còn “khó” hơn so với quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP khi cá 
nhân nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ phải đảm bảo “đã làm giám sát 
trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trình” thay vì “đã trực tiếp giám sát thi 
công” như trước đây. 

Do đó, để quá trình cắt giảm điều kiện kinh doanh trong năm 2019 đạt 
kết quả như kỳ vọng, ông Tuấn đưa ra khuyến nghị: "Năm 2019 và những 
năm tới, cần làm bài bản hơn trong việc rà soát các điều kiện gây khó khăn, 
cản trở thị trường. Phải làm rõ tiêu chí cách nào đặt ra điều kiện kinh doanh, 
hiện Luật Đầu tư khá chung chung. Tiêu chuẩn quốc phòng, sức khỏe mới nên 
đặt điều kiện. 

Bên cạnh đó, cần có cơ chế kiểm soát điều kiện kinh doanh, Luật Đầu tư có từ 
lâu nhưng quy định này chưa được thực hiện. Bên cạnh đó, điều kiện gia nhập 
thị trường của Việt Nam được WB đánh giá tăng bậc nhưng còn hạn chế, hiện 
nay chủ yếu Việt Nam chỉ được đánh giá tốt ở đăng ký thủ tục đầu tư chứ chưa 
thực sự gỡ bỏ các điều kiện tự do tham gia thị trường như kỳ vọng", ông Tuấn 
nêu quan điểm. 
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14. Hải quan Bắc Ninh: Ưu tiên cải cách, tạo thuận 
lợi cho xuất nhập khẩu 
Là tỉnh đứng đầu trong các cục hải quan trên toàn quốc về kim 
ngạch XNK, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã tập trung đẩy mạnh 
thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK hàng hóa của các doanh 
nghiệp (DN) trên địa bàn quản lý. 

 

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên (Cục Hải quan 
Bắc Ninh). 

Gần 4.000 DN tham gia thủ tục hải quan 

Theo ông Nguyễn Bắc Hải – Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh, 
năm 2018, đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý hàng hóa xuất nhập 
khẩu (XNK), các thủ tục hải quan được thực hiện đảm bảo đúng quy 
trình, nhanh chóng, chính xác. Có 1.054.073 tờ khai hải quan được làm 
thủ tục tại Cục Hải quan Bắc Ninh đúng quy trình thủ tục, không có sai 
sót về chính sách mặt hàng. 



Với tinh thần tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, đồng hành và chia sẻ 
cùng DN nên trong năm 2018 tổng số DN đã tham gia thủ tục hải quan 
là 3.961 DN, tăng 19% so với năm 2017. Tổng kim ngạch XNK trong 
năm đạt hơn 157,22 tỷ USD, tăng 28% so với năm 2017; thu ngân sách 
đạt hơn 10.200 tỷ đồng, tăng 9%.   

Hàng hóa nhập khẩu (NK) làm thủ tục tại đơn vị chủ yếu là máy móc 
thiết bị tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư, nguyên liệu sản xuất, 
nguyên liệu gia công như linh kiện điện tử, vải, điện thoại di động... Các 
mặt hàng xuất khẩu (XK) chủ yếu là các sản phẩm sản xuất, gia công từ 
nguyên phụ liệu nhập khẩu và khoáng sản, nông lâm sản… Kết quả này 
đã giúp Cục Hải quan Bắc Ninh tiếp tục giữ vị trí đứng đầu trong các cục 
hải quan trên toàn quốc về kim ngạch XNK. 

Để đạt kết quả này, theo ông Nguyễn Bắc Hải, Cục Hải quan Bắc Ninh 
xác định công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan là nhiệm 
vụ quan trọng xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng 
như chuyên môn của đơn vị. Vì vậy, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã nỗ 
lực, ưu tiên tập trung nguồn lực cải cách, hiện đại hóa, nhằm đẩy mạnh 
hơn nữa công tác hỗ trợ và đồng hành cùng DN. 

"Trong đó, đáng chú ý là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 
thực hiện hiệu quả hệ thống thông quan điện tử tự động và Cơ chế một 
cửa quốc gia (VNACCS/VICS), dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4... nên 
đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho DN thực hiện các thủ tục hành 
chính về thuế, hải quan. Theo đó, năm 2018, đơn vị đã thực hiện tiếp 
nhận và giải quyết  6.329 bộ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 4. 
100% tờ khai hải quan được thực hiện trên VNACCS/VICS", ông Hải 
chia sẻ. 

Ngoài ra, Cục Hải quan Bắc Ninh thường xuyên tổ chức hội nghị đối 
thoại DN và tham gia các Hội nghị đối thoại với DN do các tỉnh Bắc 
Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên tổ chức nhằm tuyên truyền, thu hút 
DN làm thủ tục hải quan và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng 
mắc cho DN. Đặc biệt, "trong giải quyết thủ tục hải quan, đơn vị luôn 
quán triệt, thực hiện nghiêm túc “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”, giải 
quyết kịp thời các vướng mắc của DN từ đó việc thông quan hàng hóa 
XNK được nhanh chóng, thuận lợi, chính xác được cộng đồng DN đánh 
giá cao", ông Hải cho biết thêm. 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 



Tuy nhiên, ông Nguyễn Bắc Hải  cũng cho hay, do tác động của chính 
sách cắt giảm thuế quan theo lộ trình gia nhập các Hiệp định thương 
mại nên mặc dù Hải quan Bắc Ninh đã làm tốt công tác quản lý tạo 
thuận lợi thương mại, đồng hành cùng DN, thu hút và nuôi dưỡng 
nguồn thu song trong năm 2018 số thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 
10.200,383 tỷ đồng, bằng 109% so với số thu năm 2017, và chỉ đạt 
98,08% chỉ tiêu thu NSNN được giao. 

Ông Nguyễn Bắc Hải khẳng định, năm 2019, Cục Hải quan tỉnh Bắc 
Ninh tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, Nghị quyết của Chính phủ về giải 
pháp điều hành thu NSNN; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 
phấn đấu thu đạt chỉ tiêu được giao.  

Đồng thời, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành 
chính và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020 và thực hiện kết nối 
một cửa quốc gia theo lộ trình và triển khai của Tổng cục Hải quan. 
"Trong đó tập trung thực hiện tự động hóa các thủ tục hải quan và dịch 
vụ công trực tuyến. Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành 
chính, tuyên truyền chính sách pháp luật của hải quan đến cộng đồng 
DN", ông Hải cho biết. 

Bên cạnh đó, đơn vị này thực hiện nghiêm túc “Tuyên ngôn phục vụ 
khách hàng”; tiếp tục tổ chức tốt các hội nghị đối thoại DN, hiệp hội DN, 
qua đó kịp thời xử lý các vướng mắc và có các giải pháp tạo thuận lợi, 
hỗ trợ tối đa cho các DN hoạt động XNK, đầu tư.  

Song song đó, Cục Hải quan Bắc Ninh sẽ tăng cường công tác kiểm tra 
sau thông quan, thanh kiểm tra việc gian lận trốn thuế và thu hồi nợ 
đọng thuế; đẩy mạnh công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, 
tập trung vào các mặt hàng trọng điểm như: Dược phẩm, mỹ phẩm, 
thực phẩm chức năng, thiết bị y tế nhập khẩu, thuốc lá, xe máy điện, 
phân bón... 

Năm  2018, Cục Hải quan Bắc Ninh đã phát hiện, xử lý 
gần 760 vụ vi phạm pháp luật hải quan, phạt hành chính 
hơn 13,6 tỷ đồng; hoàn thành kiểm tra sau thông quan 49 
vụ, lập 39 biên bản vi phạm hành chính hải quan với các vi 
phạm chủ yếu về quản lý nguyên liệu gia công, sản xuất 
xuất khẩu, khai sai mã số hàng hoá, sai giá trị hàng hoá... 
với số tiền phạt gần 2,9 tỷ đồng. 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 



 

 

15. Đà Nẵng: Hành động hướng đến đô thị xanh 

Đà Nẵng sớm quan tâm đến phát triển công trình tiết kiệm năng 
lượng với nhiều giải pháp khuyến khích chủ đầu tư tham gia, đặc 
biệt phải kể đến những ưu đãi trong giải quyết thủ tục hành chính. 

 

Bám sát QCVN09 

Theo đánh giá của tổ chức ICF, Đà Nẵng là một trong các đô thị lớn đã 
và đang tích cực thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các 
công trình sử dụng năng lượng hiệu quả (QCVN09). Từ 5 năm trước, 
khi Bộ Xây dựng chính thức áp dụng phiên bản 2013 của QCVN09, TP 
đã tích cực tham gia với công trình FPT Complex trở thành một trong 
những công trình thí điểm áp dụng QCVN09:2013. Đối với phiên bản 
2017, ngày 24/5/2018, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có văn bản triển khai 
áp dụng QCVN 09 trong quá trình kiểm tra sự phù hợp của thiết kế và 
thi công của công trình. 

Từ năm 2014 - 2015, TP Đà Nẵng phối hợp IFC thực hiện thẩm tra, 
thẩm định 1 dự án trình diễn Văn phòng làm việc FPT tại P.Hòa Quý, 
Q.Ngũ Hành Sơn. Đây là tòa nhà 6 tầng với hệ thống nước nóng năng 
lượng mặt trời (công suất 1.500l) và tấm PV (12KWh/ngày). 



Trong công tác thẩm định, Sở Xây dựng khuyến nghị các chủ đầu tư áp 
dụng một số giải pháp chính như: Sử dụng vật liệu xây không nung theo 
quy định tại Thông tư số 09/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng, Chỉ thị số 
03/CT-UBND ngày 04/3/2013 của UBND TP Đà Nẵng; Lựa chọn loại 
kính có hệ số truyền nhiệt thấp; Sử dụng đèn hiệu suất cao: LED, T5, 
T8,...; Sử dụng hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời; Sử 
dụng thiết bị tiết kiệm nước cho hệ thống cấp nước (bồn cầu xả kép, 
trộn khí,...); Ưu tiên sử dụng thang máy có bộ điều khiển VVVF; Sử 
dụng thiết bị điều hòa tiết kiệm điện (VRV, cảm biến nhiệt). 

Từ năm 2016 đến nay, Đà Nẵng tiếp tục phối hợp IFC tập huấn chuyên 
sâu về QCVN 09:2013/BXD; tăng cường yêu cầu các chủ đầu tư áp 
dụng một số giải pháp chính như giai đoạn 2014 - 2015 trong công tác 
thẩm tra, thẩm định; phối hợp IFC trong công tác kiểm tra, thẩm định sự 
tuân thủ QCVN 09:2013/BXD đối với khách sạn Ecogreen, khách sạn 
Như Minh và Trung tâm Tim mạch TP Đà Nẵng. 

Ưu đãi trong giải quyết thủ tục hành chính 

Đặc biệt, TP thực hiện thí điểm chính sách ưu đãi trong giải quyết thủ 
tục hành chính đối với các chủ đầu tư tuân thủ QCVN09 như: Rút ngắn 
thời gian thẩm định hồ sơ sau khi phối hợp IFC đánh giá sự tuân thủ 
QCVN 09:2013 giai đoạn thiết kế; cho phép tăng chiều cao công trình 
thêm khoảng 3m so với công trình tương tự để lắp đặt hệ thống pin và 
nước nóng năng lượng mặt trời; hỗ trợ chủ đầu tư rút ngắn thời gian 
thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng, đã 
hoàn thành thủ tục này đối với khách sạn Ecogreen; phối hợp IFC cấp 
chứng chỉ EDGE giai đoạn hoàn thành đối với khách sạn Ecogreen. 

Kết quả, khách sạn Ecogreen tiết kiệm 60% đối với sử dụng năng 
lượng, 26% đối với sử dụng nước và 34% năng lượng hàm chứa trong 
vật liệu với các giải pháp được Sở Xây dựng tư vấn như: Hệ thống bóng 
đèn tiết kiệm điện, hệ thống điều hòa VRV có COP cao, bơm nhiệt dùng 
cho nước nóng, pin năng lượng mặt trời, hệ thống vòi tiết kiệm nước và 
toilet tiết kiệm nước. 

Khách sạn Như Minh khả năng tiết kiệm 56% đối với sử dụng năng 
lượng, 25% đối với sử dụng nước, 20% năng lượng hàm chứa trong vật 
liệu, với các giải pháp như: Giảm diện tích kính/diện tích tường tới mức 
14,5%, với các giải pháp được Sở Xây dựng tư vấn như: Điều hòa VRV 
với COP = 3.5, bóng đèn sử dụng: LED, T5, Compact, tấm pin NL mặt 
trời với công suất 108.2 KWp, giảm lưu lượng vòi sen và vòi rửa, bồn 



cầu xả kép 3l-6l, vòi nước tự động ngắt hoặc có cảm biến, sử dụng 
gạch xi măng cốt liệu có lỗ rỗng cho tường, khung cửa sổ uPVC. 

Trung tâm Tim mạch Đà Nẵng khả năng tiết kiệm 25% đối với sử dụng 
năng lượng, 23% đối với sử dụng nước, 24% năng lượng hàm chứa 
trong vật liệu, với các giải pháp được Sở Xây dựng tư vấn như: Giảm 
diện tích kính/tường tới mức 16,6%, triển khai thiết bị che nắng cho 
kính, cách nhiệt mái bằng xốp dày 50mm, Điều hòa VRV với COP = 3.2, 
sử dụng bóng đèn LED, T5, Compact, giảm lưu lượng vòi sen và vòi 
rửa, bồn cầu xả tiết kiệm nước (4,5l), bồn tiểu tiết kiệm nước/sensor, sử 
dụng gạch bê tông đặc cho tường, lát sàn vinyl. 

Bà Trần Thị Kim Huế - Phòng Quản lý xây dựng (Sở Xây dựng Đà 
Nẵng) cho biết, trong 3 năm 2015 - 2017, Sở Xây dựng Đà Nẵng thực 
hiện thẩm định tổng số 154 công trình tiết kiệm năng lượng. Và con số 
các công trình sử dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tăng rõ rệt, 
nếu như năm 2015 chỉ dừng lại ở con số 20 thì đến năm 2016, 2017 con 
số này đã tăng lên đến gần 70 công trình. 

Cần chế tài đủ mạnh 

Mới đây, sau khi Bộ Xây dựng ban hành mới QCVN 09:2017/BXD, ngày 
14/5/2018 Sở Xây dựng Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 4571/SXD-
QLXD yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động đầu 
tư xây dựng mới hoặc cải tạo đối với các công trình công cộng (gồm 
văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học, thương mại và dịch vụ, 
chung cư) triển khai thực hiện các nội dung quy định tại QCVN 
09:2017/BXD. 

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, việc thực hiện QCVN 
09:2017/BXD đang gặp một số hạn chế và vướng mắc trong quá trình 
thực hiện như: Các chuyên gia tư vấn thiết kế, thẩm tra thực hiện tham 
khảo QCVN 09:2013/BXD còn ít, hoặc năng lực còn hạn chế; Số lượng 
Bảng kiểm ứng với các tiêu chí của QCVN 09:2013/BXD khá nhiều và 
hình thức thể hiện còn phức tạp, đòi hỏi sự nghiên cứu hồ sơ tổng thể 
và chuyên sâu trong khi thời gian thẩm định hồ sơ ít và Sở Xây dựng 
phải thực hiện nhiều công việc khác do UBND TP giao, số lượng biên 
chế bị hạn chế; Chế tài chưa đủ mạnh để kiểm tra, giám sát và xử lý 
việc không tuân thủ quy chuẩn. 

Sở Xây dựng Đà Nẵng kiến nghị: Tăng cường công tác truyền thông, 
xây dựng hệ thống tài liệu hướng dẫn áp dụng quy chuẩn đơn giản, dễ 



tiếp cận, các chương trình tính toán miễn phí, dễ cài đặt và áp dụng; 
Xây dựng và phổ biến các chính sách ưu tiên, ưu đãi và trợ giá đối với 
việc áp dụng Quy chuẩn; Do phần lớn các yêu cầu của QCVN 
09:2017/BXD liên quan đến hệ thống thiết bị điện, vì vậy, cần thiết đưa 
vào chương trình giảng dạy tại các trường đại học có các ngành học 
liên quan, đồng thời tăng cường năng lực cho các cán bộ thẩm định cả 
về số lượng; Ban hành chế tài đủ mạnh đối với việc không tuân thủ quy 
chuẩn từ khâu thiết kế, thẩm tra đến thẩm định, nghiệm thu đưa vào sử 
dụng. 

Đà Nẵng đạt danh hiệu TP bền vững về môi trường 
ASEAN (năm 2011), TP phát thải các-bon thấp (năm 
2012), TP xanh - sạch - đẹp (năm 2013). Từ năm 2014 
đến nay TP tham gia “Chương trình 100 TP có khả năng 
chống chịu”. 

Theo baoxaydung.com.vn 

 
16. Quảng Trị cần thu hút, tạo điều kiện tốt cho 
doanh nghiệp 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Tỉnh Quảng 
Trị cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện ba phong trào thi đua 
yêu nước mà Chính phủ đã phát động. Đặc biệt, tỉnh tập trung thu 
hút, tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp của tỉnh  



 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà Tết một số đơn vị tại 
tỉnh Quảng Trị 

Ngày 22/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị 
Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng 
Trị. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã báo cáo với Phó Chủ 
tịch nước và đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm 
bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 
trong năm 2018. Theo đó, về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018, 
tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả vượt bậc, hoàn thành 24/24 
chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra; tăng trưởng kinh tế đạt 7,12%, GRDP bình 
quân đầu người đạt 43,6 triệu đồng, tăng 8,1% so với năm 2017. Tỉnh 
Quảng Trị hiện có 206 km biên giới đường bộ, tiếp giáp các tỉnh 
Savanakhet và Salavan của nước bạn Lào, có hai cửa khẩu quốc tế là 
Lao Bảo và La Lay, có tuyến đường chiến lược số 9 nối liền Hành lang 
kinh tế Đông - Tây đi qua. 

Bên cạnh đó, tại Quảng Trị, trong năm 2018, an ninh - chính trị, trật tự 
an toàn xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường, 
không để xảy ra các vụ việc phức tạp, điểm nóng trên địa bàn. 

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị hiện có 10 Đảng 
bộ huyện, thị, thành phố và  sáu Đảng bộ trực thuộc, 556 tổ chức cơ sở 



Đảng, 2.513 chi bộ trực thuộc với 45.726 đảng viên. Toàn tỉnh có 10 
huyện, thị, thành phố được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu 
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hai đơn vị cấp huyện được công 
nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới là huyện Hướng 
Hóa và huyện Vĩnh Linh. Đảng bộ tỉnh Quảng Trị xác định nhiệm vụ xây 
dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, chính vì vậy đã tập trung lãnh đạo 
toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều điểm mới, điểm sáng trên 
các mặt xây dựng Đảng. 

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tỉnh Quảng Trị có hơn 29.000 
người có công và gia đình người có công với cách mạng được nhận 
quà của Chủ tịch nước với số tiền trên sáu tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh cũng 
trích ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng để tổ chức đi thăm, tặng quà các đối 
tượng chính sách xã hội, các đơn vị, cá nhân. Đồng thời, các ngành, 
đoàn thể tiếp tục kêu gọi, huy động từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp 
để tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp đỡ những người nghèo, người có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón Tết. Đặc biệt, chương trình “Nối vòng 
tay nhân ái” của tỉnh tổ chức đã huy động hơn 9,3 tỷ đồng để hỗ trợ các 
hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đồng bào đón Tết yên vui, đầm ấm hơn. 
Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội đã vận động 
4,2 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động hướng về người nghèo, người 
có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết... 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng nêu một số kiến nghị 
như: tạo thuận lợi, tháo gỡ những khó khăn cho tỉnh trong phát triển 
kinh tế - xã hội; tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh triển khai các chính sách 
xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm cho người dân vùng biên giới, vùng 
đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh… 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc 
Thịnh đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong 
thời gian qua; đồng thời tin tưởng rằng tỉnh sẽ sớm vượt qua những khó 
khăn, thách thức để hoàn thành những chỉ tiêu đã đề ra trong năm 
2019. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Trị 
cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện ba phong trào thi đua yêu nước 
mà Chính phủ đã phát động. Đặc biệt, tỉnh tập trung thu hút, tạo điều 
kiện tốt cho các doanh nghiệp của tỉnh để kinh tế tư nhân, kinh tế đầu tư 
nước ngoài cùng với kinh tế nhà nước trở thành động lực đưa kinh tế 
ngày càng phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong thời gian tới. Bên 



cạnh đó, tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách xóa đói giảm 
nghèo; tuyên truyền, vận động người dân quan tâm vận động người dân 
có ý thức tự vươn lên, tự thoát nghèo. 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công 
tác cũng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc 
gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị./. 
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