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1. Công bố tài liệu hướng dẫn về chỉ số hiệu quả 
logistics 
Để cung cấp những thông tin chính thống và sâu sắc hơn về chỉ số 

hiệu quả logistics (LPI), Bộ Công Thương đã tổ chức biên soạn và công 

bố tài liệu hướng dẫn về chỉ số LPI. 

Đây cũng là nhiệm vụ được giao cho Bộ này trong Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến 

năm 2021. 

LPI là từ viết tắt của Logistics Performance Index (chỉ số hiệu quả 

logistics). Đây là một chỉ số do Ngân hàng Thế giới đưa ra để xếp hạng 

hiệu quả, năng lực hoạt động logistics của các quốc gia. Chỉ số này 

được xác định hai năm một lần, vào các năm chẵn. 

Cho đến nay đã có 6 lần xếp hạng LPI trong các năm 2007, 2010, 

2012, 2014, 2016 và 2018. Chỉ số LPI bình quân của Việt Nam qua 4 

lần xếp hạng gần nhất đứng thứ 45 thế giới. Năm 2018, 5 nước có chỉ 

số LPI cao nhất là Đức, Thụy Điển, Bỉ, Áo và Nhật Bản. Việt Nam xếp 

thứ 39/160 nước tham gia khảo sát, tăng 25 bậc so với năm 2016 

(64/160). Trong ASEAN, Việt Nam đứng sau hai nước là Singapore 

(thứ 7) và Thái Lan (thứ 32). Một số nước khác đáng quan tâm là Hoa 

Kỳ (thứ 14), Australia (thứ 18), Hàn Quốc (thứ 25), Trung Quốc (thứ 

26), Malaysia (thứ 41), Ấn Độ (thứ 44), Indonesia (thứ 46), Nga (thứ 

75). 

Được biết, khảo sát về LPI được WB tiến hành trực tuyến bằng bảng 

hỏi, trong khoảng thời gian từ  khoảng tháng 9 năm trước đến tháng 02 

năm sau. 

Đối tượng tham gia khảo sát đối với LPI quốc tế là các chuyên gia 

logistics đến từ các công ty chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa trên 

khắp thế giới: các hãng giao nhận vận tải đa quốc gia và các doanh 

nghiệp vận tải lớn, đại lý giao nhận và các công ty chuyển phát. 

Đối với LPI trong nước, người đánh giá là các doanh nghiệp và chuyên 

gia của nước sở tại tự đánh giá về môi trường hoạt động logistics của 

nước mình. 

Trong cuộc khảo sát về LPI năm 2018, số lượng người tham gia khảo 

sát là 869 người đến từ 108 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số đó, 62 



% đến từ các nước có thu nhập thấp (3%) hoặc thu nhập trung bình 

(59%). 

Năm 2018, tổng cộng 6.000 đánh giá về các quốc gia đã được đưa ra 

bởi các chuyên gia logistics, chấm điểm 160 quốc gia trên thế giới đối 

với LPI quốc tế và 100 quốc gia đối với LPI trong nước. 

Về nội dung và phương pháp tính toán LPI, Ngân  hàng  Thế  giới  bắt  

đầu  bằng  việc  đo  lường  thời  gian  và  chi  phí  liên  quan  đến  các 

quy trình logistics như quá trình xử lý tại cảng, thủ tục hải quan, vận 

chuyển và các hoạt động liên quan. Đây là các thông tin có thể định 

lượng được và thường là đã được thu thập trước đó. 

Tuy nhiên, do cấu trúc của chuỗi cung ứng ở mỗi quốc gia có sự khác 

biệt, việc tổng hợp các thông tin trên thành một hệ cơ sở dữ liệu thống 

nhất và phù hợp giữa các nước là rất khó khăn.  Bên cạnh đó, rất nhiều 

yếu tố quan trọng của logistics (như tính minh bạch của quy trình, chất 

lượng dịch vụ, khả năng dự đoán và mức độ tin cậy) không thể đánh 

giá bằng cách chỉ sử dụng số liệu về thời gian và chi phí. 

Mặc dù chỉ là chỉ số do một tổ chức đưa ra, nhưng cho đến nay LPI của 

Ngân hàng Thế giới được đông đảo các nước thừa nhận như một chỉ 

số đánh giá năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của ngành dịch 

vụ logistics mỗi nước. LPI đã được các nhà hoạch định chính sách, các 

chuyên gia thương mại, các nhà nghiên cứu sử dụng trong việc đánh 

giá và so sánh sự phát triển logistics. Qua đó, LPI cho phép các chính 

phủ, các doanh nghiệp và các bên có liên quan đánh giá lợi thế cạnh 

tranh tạo ra từ hoạt động logistics và có biện pháp để cải thiện logistics 

- mạch máu của kinh tế toàn cầu. 

Việc đưa ra kế hoạch nâng cao LPI và tài liệu hướng dẫn về chỉ số LPI 

cho thấy quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong cải thiện môi trường 

kinh doanh nói chung và môi trường kinh doanh dịch vụ logistics nói 

riêng. 

Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, Bộ Công Thương đã ban hành kế 

hoạch cải thiện chỉ số hiệu quả logistics của Việt Nam, với Quyết định 

số 708/QĐ-BCT ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương. 

 Theo baochinhphu.vn 

 

2. Doanh nghiệp có tiếng nói quan trọng trong phát 
triển bền vững 



Trước thềm Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2019 (VBF),  

chiều 25/6, bà Virginia B. Foote và ông Vũ Tiến Lộc, đồng Chủ tịch 

Diễn đàn chia sẻ một số thông tin với báo chí. 

 

2 đồng chủ tịch Diễn đàn VBF 2019  tại buổi họp báo.  

Diễn đàn giữa kỳ 2019 dự kiến diễn ra vào ngày 26/6, với sự tham dự 

của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam tập trung vào chủ đề vai trò của cộng 

đồng doanh nghiệp trong phát triển nhanh gắn với bền vững. 

Bà Virginia B. Foote, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN Hoa Kỳ (AmCham), 

đồng Chủ tịch Diễn đàn cho biết, các nhóm công tác đã có sự phối hợp 

chặt chẽ với nhau và với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) để đưa ra nhiều khuyến nghị chính sách nhằm cải thiện môi 

trường kinh doanh, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy 

sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, đặc 

biệt là căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. 

“Phát triển bền vững sẽ không phải là gánh nặng mà là cơ hội tăng 

trưởng cho doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ, 

nhỏ và vừa, cũng như người dân. Qua đó, tất cả các doanh nghiệp, 

người dân cùng chung tay phát triển nền kinh tế bền vững của Việt 

Nam”, bà Virginia B.Foote chia sẻ. 

Bà Virginia B.Foote cho rằng, năm nay là năm quan trọng của Việt Nam 

khi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương có 

hiệu lực (CPTPP), Hiệp định tự do thương mại Việt Nam – EU (EVFTA) 

cũng đang trong những giai đoạn cuối cùng để phê chuẩn… 



”Những hiệp định này là cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội 

đầu tư, tăng cường giao lưu thương mại, tuy nhiên mặt khác đây cũng 

chính là cơ hội để Việt Nam hoàn thiện thể chế, môi trường đầu tư 

ngày càng tốt hơn”, bà Virginia B.Foote nói. 

Theo tổng hợp các ý kiến trước VBF, nhìn chung cộng đồng doanh 

nghiệp nước ngoài vẫn quan ngại về một số vấn đề chính sách như 

yêu cầu kiểm định từng lô đối với ngành kinh doanh ô tô; việc chứng 

nhận các phụ tùng ô tô và thuế nhập khẩu; quyền sở hữu trí tuệ đối với 

mẫu xe máy.  

Về nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực hải quan – thuế như đánh giá 

hải quan, quy trình thông quan và áp dụng mã HS, hàng hóa sản 

xuất/gia công/xuất khẩu tại chỗ, thanh tra thuế, hoàn thuế giá trị gia 

tăng…  

Các doanh nghiệp cho rằng, môi trường đầu tư và thương mại tại Việt 

Nam sẽ được cải thiện đáng kể, đưa Việt Nam trở thành một điểm đến 

đầu tư hấp dẫn cho kinh doanh và thương mại.  

Ông TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, đồng Chủ tịch VBF đánh giá: Mặc 

dù việc gia nhập thị trường của doanh nghiệp đã trở nên thuận lợi hơn 

trước nhiều, song gánh nặng hậu thủ tục đăng ký kinh doanh vẫn còn 

rất lớn.  

Chủ tịch VCCI cũng cho biết đang phối hợp cùng AmCham và nhiều 

hiệp hội doanh nghiệp khác thực hiện các sáng kiến để thúc đẩy kinh tế 

tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch ở 

Việt Nam… 

Là đồng chủ tịch các  Diễn đàn trước, ông Vũ Tiến Lộc cũng cho biết, 

đã có khoảng 60% kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tại Diễn đàn 

trước đã được Chính phủ tiếp thu, giải quyết tích cực, song có nhiều 

vấn đề cần có thời gian để tiếp tục xử lý.  

Ví dụ như các quy định về nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng, Chính 

phủ đã tiếp thu, sửa đổi thời hạn sử dụng của thiết bị được phép nhập 

khẩu từ 10 năm lên 20 năm… 

Theo ông Vũ Tiến Lộc, có nhiều vấn đề liên quan tới sửa đổi luật tại 

Quốc hội, do đó chưa thể thực hiện sửa đổi ngay như vấn đề giờ làm 

thêm, lương tối thiểu… đang được Quốc hội thảo luận. 

“Mặc dù vậy, vẫn còn những vấn đề cần phải làm thường xuyên liên 

tục, không có điểm dừng như vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh”, 

ông Vũ Tiến Lộc nói. 



Việt Nam trong 2 năm gần đây cho thấy đang trở thành nền kinh tế thu 

hút đầu tư hàng đầu trong APEC.  

“Hiện dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam lớn nhưng chủ yếu ở 

lắp ráp, do đó cần tăng chất lượng nguồn đầu tư bằng cách nâng chất 

lượng lao động, thu hút đầu tư vào nền kinh tế ở mức độ gia tăng và 

chất lượng cao hơn”, TS Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh. 

Đại diện VCCI cho rằng, Việt Nam vẫn là thị trường thu hút đầu tư lớn 

bởi giá nhân công, vị trí địa chính trị, quy mô thị trường và tính kết nối 

của thị trường. Tuy nhiên nhìn sâu vào môi trường kinh doanh có thể 

thấy sức thu hút này còn có thể lớn hơn nhiều nếu chính sách ra nhập 

thị trường thuận lợi hơn nữa. 

Việt Nam cần khẩn trương gỡ vướng về  thủ tục kinh doanh và các chi 

phí hành chính hiện cao, quy hoạch, đất đai và môi trường.  

Theo baochinhphu.vn 

 

3. Luật Thư viện được ban hành sẽ góp phần 
truyền bá tri thức nhân loại, giữ gìn bản sắc văn 
hóa của dân tộc 
Luật Thư viện nếu được thông qua sẽ phát huy đầy đủ các chức 

năng của thư viện trong bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, hưởng 

thụ văn hóa và học tập suốt đời của công dân, góp phần truyền bá 

tri thức nhân loại, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. 

Pháp lệnh Thư viện đã "làm tròn" sứ mệnh 

Pháp lệnh Thư viện được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 

28/12/2000 đã mở ra một thời kỳ phát triển mới của sự nghiệp thư viện 

Việt Nam. 

Triển khai thi hành Pháp lệnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các 

bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật ; các địa 

phương đã chủ động triển khai thực hiện trên địa bàn tạo khuôn khổ 

pháp lý, khẳng định vị thế của thư viện, góp phần nâng cao dân trí và 

có nhiều tác động tích cực đối với việc ổn định chính trị và phát triển 

kinh tế, xã hội của đất nước. 

Và sau gần 18 năm triển khai Pháp lệnh, sự nghiệp thư viện Việt Nam 

đã có những bước tiến đáng ghi nhận, mạng lưới thư viện công lập 

phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng với hơn 31.000 thư 

viện và hơn 21.000 tủ sách, phòng đọc cơ sở. 



Pháp lệnh cũng đã tạo ra sự chuyển biến lớn về nhận thức và quản lý, 

phát triển thư viện. Từ chỗ chỉ là nơi giữ gìn di sản thư tịch của dân tộc, 

thu thập, tổ chức khai thác và sử dụng vốn tài liệu dùng chung, đến nay 

thư viện đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa, không gian học tập sáng 

tạo của cộng đồng góp phần không nhỏ vào việc xây dựng nền tảng 

văn hóa phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

 

Một góc Thư viện Quốc gia trưng bày các nhạc cụ dân tộc và dành cho 

trẻ em. 

Đáng chú ý, hơn 10 năm gần đây, các thư viện đã từng bước hiện đại 

hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,  xây dựng thư viện điện 

tử, thư viện số nhằm cung cấp thông tin cho người sử dụng được dễ 

dàng hơn. 

Tuy nhiên, hoạt động thư viện ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế  chưa 

đáp ứng được nhu cầu đọc, sử dụng và khai thác thông tin của các 

tầng lớp nhân dân. Nhiều thư viện ở Việt Nam đã phải đối mặt với nguy 

cơ tụt hậu do ngân sách đầu tư cho thư viện hạn hẹp. 

Theo tờ trình của Chính phủ, đối mặt với nhiều khó khăn lớn, các thư 

viện đang thiếu nguồn lực để phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại 

hóa; người làm công tác thư viện thụ động, chưa được quan tâm, tạo 

điều kiện để phát huy hết khả năng và sáng tạo trong công tác. Trước 

tình hình đó, việc nâng cao năng lực hội nhập quốc tế và tham gia 

Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, cải thiện đời sống của đội ngũ nhân 

lực thư viện, tạo sức hút của thư viện đối với người sử dụng là những 

vấn đề cấp bách phải giải quyết ngay trong thời gian tới. 

Pháp lệnh chưa điều chỉnh thư viện tư nhân 

Mặc dù đã làm tròn sứ mệnh của mình nhưng Pháp lệnh Thư viện mới 

chỉ điều chỉnh hệ thống thư viện công lập, chưa điều chỉnh thư viện tư 



nhân, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập và hoạt động 

tại Việt Nam. 

Đồng thời, Pháp lệnh mới đề cập đến thư viện theo phương thức 

truyền thống - thư viện sách, báo in, mà chưa đề cập đến thư viện số, 

gắn với ứng dụng công nghệ thông tin  đang trở thành xu thế phát triển 

tất yếu; việc tạo lập và phát triển bộ sưu tập số, sử dụng phần mềm 

quản trị thư viện tích hợp, phần mềm mã nguồn mở đã được nhiều thư 

viện ở Việt Nam triển khai; việc hình thành các hệ thống siêu dữ liệu 

cho phép tra cứu, khai thác nguồn lực thông tin nhanh và chính xác mọi 

lúc, mọi nơi; việc liên thông giữa các thư viện để đáp ứng ngày càng tốt 

hơn nhu cầu của người sử dụng cũng chưa được quy định. 

 

Thư viện Quốc gia có nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo để thu hút 

những bạn đọc nhỏ tuổi tới tìm hiểu. 

Năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 02 quy định về tổ chức và 

hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. Đến nay đã có 

hơn 100 thư viện tư nhân ra đời và hoạt động, góp phần cung cấp và 

phổ biến kiến thức ở cơ sở, căn cứ để điều chỉnh thư viện tư nhân là 

Nghị định, hạn chế về giá trị pháp lý, nên chưa khuyến khích được 

những người có kinh tế và vốn tài liệu thành lập thư viện để phục vụ 

cộng đồng. 

Bên cạnh đó, nước ta đang trong thời kỳ hội nhập quốc tế các tổ chức, 

cá nhân nước ngoài có nhu cầu thành lập thư viện để phục vụ nhu cầu 

học tập, làm việc của người nước ngoài tại Việt Nam và nhu cầu của 

người Việt Nam. Nhưng, căn cứ pháp lý để thành lập không có nên 



chưa tận dụng và khai thác được nguồn lực nước ngoài để phát triển 

sự nghiệp thư viện. 

Lĩnh vực thư viện đang có dấu hiệu chậm phát triển hơn so với 

các lĩnh vực văn hóa khác 

Ngoài ra, Pháp lệnh đã quy định một số chính sách, nhưng chưa có 

văn bản quy định cụ thể nên việc triển khai trong thực tế gặp nhiều khó 

khăn. Ví dụ: Thư viện là đơn vị hoạt động sự nghiệp, ngân sách nhà 

nước cấp cho thư viện còn thiếu. Lượng sách xuất bản và nhập khẩu 

hàng năm tăng nhưng số lượng sách được mua bổ sung cho thư viện 

chưa tương xứng. Vì thế khả năng đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập, 

nghiên cứu của người sử dụng chưa đạt kết quả tốt; Quy định chính 

sách "ưu tiên giải quyết đất xây dựng thư viện" không khả thi trên thực 

tế, không chỉ đối với thư viện tư nhân mà còn với các thư viện công lập 

(nhiều thư viện công lập ở vị trí đẹp đã bị di dời, chuyển đến nơi xa 

trung tâm khó tiếp cận)... 

Thêm vào đó, việc Quốc hội ban hành Hiến pháp mới năm 2013 và 

nhiều đạo luật quan trọng đã tạo hành lang pháp lý phục vụ cho việc 

quản lý và phát triển trong từng lĩnh vực. Các lĩnh vực điện ảnh, di sản 

văn hoá, sở hữu trí tuệ, báo chí, xuất bản đã có luật điều chỉnh; lĩnh 

vực thư viện - một bộ phận không thể thiếu của lĩnh vực văn hóa - rất 

cần được quan tâm, đầu tư phát triển, nhưng vẫn áp dụng quy định tại 

Pháp lệnh được ban hành từ năm 2000 đã phát sinh nhiều bất cập, làm 

cho việc thực hiện mục tiêu phát triển của thư viện gặp nhiều khó khăn. 

Lĩnh vực thư viện đang có dấu hiệu chậm phát triển hơn so với các lĩnh 

vực văn hóa khác. 



 

Các em nhỏ thích thú khám phá thư viện. 

Nhiều đạo luật quan trọng cũng được Quốc hội ban hành, sửa đổi, bổ 

sung: Luật Sở hữu trí tuệ (2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009), Luật 

Công nghệ thông tin (2006), Luật Di sản văn hóa (2001, sửa đổi, bổ 

sung năm 2009), Luật Xuất bản (2012), Luật Giáo dục đại học (2012, 

sửa đổi, bổ sung năm 2018), Luật Khoa học và công nghệ (2013), Luật 

Ngân sách nhà nước (2015), Luật Tiếp cận thông tin (2016)  , Luật Báo 

chí (2016), Luật Quản lý và sử dụng tài sản công (2017), Luật An ninh 

mạng (2018)...  và các quy định về tự chủ của đơn vị sự nghiệp . 

Các văn bản pháp lý này đã tác động không nhỏ đến hoạt động thư 

viện và quản lý nhà nước về thư viện, dẫn tới việc không đồng bộ của 

hệ thống văn bản pháp luật và hạn chế hiệu lực thi hành của Pháp 

lệnh. Một số điểm về thẩm quyền, thủ tục hành chính quy định trong 

Pháp lệnh không phù hợp với chủ trương cải cách hành chính hiện nay 

; việc thực hiện quy định các Bộ, ngành phối hợp với Bộ Văn hóa-

Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trong quản lý nhà 

nước về thư viện chưa thực sự hiệu quả… 

Để khắc phục những bất cập trên, điều chỉnh những vấn đề mới phát 

sinh và hoàn thiện thế chế, tăng cường pháp chế về thư viện, việc xây 

dựng dự án Luật Thư viện là hết sức cần thiết. 

“Luật Thư viện được ban hành sẽ góp phần tạo hành lang pháp lý, điều 

kiện phát triển sự nghiệp thư viện; thiết lập cơ chế pháp lý bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước 

ngoài hoạt động thư viện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 



nước về thư viện; tạo hành lang pháp lý nâng cao năng lực, phát huy 

đầy đủ các chức năng của thư viện trong bảo đảm quyền tiếp cận 

thông tin, hưởng thụ văn hóa và học tập suốt đời của công dân, góp 

phần truyền bá tri thức nhân loại, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc” 

- Trích tờ trình của Chính phủ về dự thảo Luật Thư viện tại kỳ họp thứ 7 

Quốc hội khóa XIV. 

“Luật Thư viện được ban hành cũng sẽ mở rộng và khuyến khích xã hội 

hóa, góp phần làm tăng số lượng thư viện, nâng cao chất lượng phục 

vụ; tạo được sự kết nối, liên thông đồng bộ giữa các thư viện, người 

dân có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin, thu hút số lượng người đến với 

thư viện nhiều hơn, góp phần xây dựng xã hội học tập.” - Trích tờ trình 

của Chính phủ về dự thảo Luật Thư viện tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội 

khóa XIV. 
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4. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp 
Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất sửa đổi 53 điều, bãi bỏ 02 điều và 

bổ sung 7 điều để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động thành 

lập doanh nghiệp; cắt giảm chi phí, thời gian khởi sự kinh doanh 

và thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư kinh doanh. 

 

Đối với ”Nội dung về đăng ký doanh nghiệp” (Chương I và II), dự thảo 

sửa đổi Điều 1 để bổ sung hộ kinh doanh vào đối tượng điều chỉnh của 

Luật Doanh nghiệp; sửa đổi Điều 3 để áp dụng thống nhất trình tự, thủ 



tục đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp. Trường hợp luật 

chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ 

chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp 

dụng quy định của Luật đó, trừ thủ tục đăng ký doanh nghiệp. 

Đồng thời bãi bỏ các thủ tục không còn cần thiết trong đăng ký doanh 

nghiệp, gồm: thủ tục đăng ký mẫu dấu trước khi sử dụng (bãi bỏ khoản 

2 và khoản 5 Điều 44); thủ tục báo cáo thay đổi thông tin người quản lý 

doanh nghiệp (bãi bỏ Điều 12); thủ tục gửi thông tin cho cơ quan đăng 

ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính khi thành lập chi 

nhánh, đặt địa điểm kinh doanh mới (bãi bỏ khoản 1 Điều 34, khoản 4 

Điều 46); bãi bỏ yêu cầu phải nộp Điều lệ doanh nghiệp khi đăng ký 

thành lập công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ 

phần (các Điều 21, 22 và 23). 

Đối với ”Công ty trách nhiệm hữu hạn” (mục 1 và 2 Chương III),  dự 

thảo sửa đổi khoản 1, 2 Điều 78 theo hướng chuyển từ bắt buộc thành 

lập Ban kiểm soát sang cơ chế giao quyền cho chủ sở hữu quyết định 

và lựa chọn cơ chế giám sát, phù hợp với trường hợp cụ thể của doanh 

nghiệp; sửa đổi khoản 1 Điều 67 theo hướng mở rộng phạm vi người 

có liên quan, diễn giải rõ hơn các quy định này nhằm đảm bảo dễ áp 

dụng và áp dụng thống nhất trên thực tế. 

Quy định về ”Doanh nghiệp nhà nước” (Chương IV): Việc sửa đổi các 

quy định có liên quan về doanh nghiệp nhà nước để thể chế hóa đầy 

đủ Nghị quyết trung ương 5 đòi hỏi không chỉ sửa đổi tại Chương IV về 

doanh nghiệp nhà nước, mà còn sửa đổi, bổ sung các quy định có liên 

quan tại các chương III và V, cụ thể như sau: Bổ sung Điều 87a về 

doanh nghiệp nhà nước, theo hướng liệt kê rõ những doanh nghiệp mà 

Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có cổ phần, phần 

vốn góp chi phối của Nhà nước. 

Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thì áp dụng quy 

định về tổ chức quản lý theo Chương IV Luật doanh nghiệp. Đồng thời, 

đổi tên Chương từ ‘doanh nghiệp nhà nước’ thành “doanh nghiệp mà 

Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ’. Doanh nghiệp có cổ phần, phần 

vốn góp chi phối của Nhà nước thì tùy vào hình thức pháp lý sẽ áp 

dụng quy định về tổ chức quản lý tương ứng áp dụng chung cho các 

doanh nghiệp. 

Đối với Công ty cổ phần (Chương V): Bổ sung quy định về Chứng chỉ 

lưu ký không có quyền biểu quyết (Điều 113). Đồng thời, bổ sung 

khoản 6 Điều 144 về quyền biểu quyết đối với cổ phần phổ thông đã 



được lưu ký để phát hành Chứng chỉ ký quỹ không có quyền biểu quyết 

để tương thích với nội dung được sửa đổi tại Điều 113. Bổ sung khoản 

4 Điều 115 quy định rõ trách nhiệm của cổ đông trong việc bảo mật các 

thông tin mà cổ đông có quyền được xem xét, tra cứu, trích lục từ công 

ty. 

Hộ kinh doanh: Bổ sung Chương VIIa về hộ kinh doanh (bao gồm Điều 

187b, 187c) theo hướng tiếp tục thừa nhận sự tồn tại của ‘hộ kinh 

doanh’ bên cạnh các loại hình pháp lý khác là doanh nghiệp tư nhân, 

công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; là 

hình thức kinh doanh phù hợp với hoạt động kinh doanh nhỏ, siêu nhỏ, 

đơn giản, nhanh nhạy; tạo điều kiện gia đình có cơ hội kinh doanh nâng 

cao đời sống; xóa bỏ tất cả các hạn chế đối với hộ kinh doanh; không 

ép buộc hành chính hộ kinh doanh phải chuyển thành doanh nghiệp 

hoặc xóa bỏ hình thức hộ kinh doanh. 
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5. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp nhằm cải thiện, 

nâng cao sức cạnh của môi trường kinh doanh Việt Nam. 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, mặc dù đã có nhiều cải cách theo 

hướng tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh nhưng một số 

quy định của Luật Đầu tư còn thiếu tính khả thi, minh bạch và hiệu quả; 



cụ thể là: Quy định của Luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện còn một số nội dung chưa đầy đủ, dẫn đến cách hiểu không thống 

nhất trong quá trình thực hiện; chưa có cơ chế giám sát chặt chẽ việc 

đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 

để bảo đảm tuân thủ nguyên tắc quy định tại Khoản 1 và 3 Điều 7 của 

Luật. 

Các lĩnh vực, ngành, nghề ưu đãi đầu tư còn dàn trải, thiếu tính chọn 

lọc. Các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động 

sản, môi trường chưa được quy định thống nhất, đồng bộ giữa Luật 

Đầu tư và các Luật có liên quan đã dẫn đến sự trùng lặp, chồng chéo 

về mục tiêu, nội dung quản lý, cơ quan thẩm định, phê duyệt, đồng thời 

không có sự kế thừa, công nhận kết quả của nhau. 

Sửa đổi 30 điều, bổ sung 03 điều của Luật Đầu tư 

Dự thảo Luật này sửa đổi 30 điều, bổ sung 03 điều của Luật Đầu tư. 

Theo đó, những nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư được phân 

thành các nhóm sau đây: 

Nhóm các quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, 

nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: Bổ sung ngành “kinh doanh dịch 

vụ đòi nợ” vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy 

định tại Điều 6 để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với dịch vụ 

này, hạn chế tình trạng một số cá nhân, tổ chức lợi dụng hoạt động đòi 

nợ thuê gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự. 

Bãi bỏ 17 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời sửa 

đổi 6 ngành, nghề và bổ sung 3 ngành, nghề để phù hợp với yêu cầu 

thực tiễn quản lý nhà nước đối với các ngành, nghề này và bảo đảm 

tính thống nhất với các luật có liên quan. 

Nhóm các quy định về ngành, nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư: Bổ sung 

quy định về nguyên tắc, điều kiện áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư để 

bảo đảm hiệu quả, chất lượng của việc thực hiện chính sách này (như: 

áp dụng ưu đãi có thời hạn, theo giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ; 

nhà đầu tư phải bảo đảm đáp ứng điều kiện ưu đãi trong thời gian 

được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật; không được bảo đảm 

ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 13 Luật Đầu tư trong trường hợp 

ưu đãi đầu tư được cấp hoặc kê khai trái quy định của pháp luật…). Bổ 

sung điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu 

tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên để thống nhất với điều kiện ưu đãi thuế thu 

nhập doanh nghiệp quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 



Nhóm các quy định về đầu tư nước ngoài: Trên cơ sở những mục tiêu, 

quan điểm, giải pháp quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài theo Dự 

thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị, Dự thảo Luật này đã sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung sau: 

Một là, bổ sung quy định về Danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường 

có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo cách tiếp cận chọn bỏ. 

Danh mục này bao gồm: Ngành, nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa 

được tiếp cận thị trường; ngành, nghề nhà đầu tư nước ngoài được 

tiếp cận thị trường có điều kiện.  Ngoài Danh mục này, nhà đầu tư 

nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định 

đối với nhà đầu tư trong nước. 

Hai là, sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục đầu tư của nhà đầu 

tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn ĐTNN theo hướng: Không yêu 

cầu nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư và cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp 

sáng tạo và quỹ khởi nghiệp sáng tạo nhằm áp dụng thủ tục thuận lợi, 

đơn giản nhất phù hợp với những yêu cầu đặc thù trong hoạt động mô 

hình kinh doanh mới đầu tư dựa trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, 

công nghệ… 

Bổ sung quy định về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối 

với nhà đầu tư nước ngoài (gồm các điều kiện: không thuộc ngành, 

nghề cấm đầu tư kinh doanh; bảo đảm phù hợp với quy hoạch; đáp 

ứng các tiêu chí, định mức về sử dụng đất đai, lao động...).  

Bãi bỏ thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong 

trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp không làm tăng 

tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp. 

Theo baochinhphu.vn 

 

6. Nhiều giải pháp mở rộng đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện 
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là chính sách an sinh xã hội dài hạn 

hướng tới BHXH toàn dân, để mọi người dân đều có lương hưu khi hết 

tuổi lao động. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chính 

sách BHXH tự nguyện, con số người tham gia vẫn thấp hơn nhiều so 

với kỳ vọng. 



 

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tại phường An Hải Đông 

(Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng). 

Mới có trên 360.000 người tham gia bhxh tự nguyện 

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, hiện toàn quốc có trên 360.000 

người đang tham gia BHXH tự nguyện. Đây là con số khá khiêm tốn so 

với dư địa trên 30 triệu người thuộc đối tượng tham gia BHXH tự 

nguyện tiềm năng. Việc phát triển BHXH tự nguyện gặp nhiều khó khăn 

một phần do những đặc điểm riêng của nhóm đối tượng lao động thuộc 

khu vực phi chính thức (công việc không ổn định, chưa hiểu rõ về chính 

sách BHXH tự nguyện, chỉ quan tâm tới tiền lương và lợi ích trước 

mắt…) và một phần do những hạn chế ngay từ trong chính sách (chỉ có 

2 chế độ hưu trí và tử tuất, thời gian đóng còn dài, chưa linh hoạt nên 

không thu hút được người dân). 

Từ góc độ cơ quan thực hiện chính sách, bà Đinh Mai Hạnh - Phó 

Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam) cho biết, trong hơn 10 năm qua, 

theo từng giai đoạn, BHXH Việt Nam đã có những giải pháp phù hợp 

để phát triển BHXH tự nguyện. Đặc biệt, kể từ sau Nghị quyết số 28-

NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách BHXH, với định hướng 

chính trị thực hiện “BHXH toàn dân”, BHXH Việt Nam đã, đang và sẽ 

tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt. Cụ thể, BHXH 

đã đề xuất với Chính phủ tăng mức hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự 

nguyện; hoặc linh hoạt hơn về mức hỗ trợ, như mức hỗ trợ tối thiểu 

bằng 30%, 25%, 10% để địa phương nào có điều kiện, kinh tế phát 

triển thì có thể hỗ trợ thêm một phần mức đóng cao hơn cho người 

tham gia BHXH tự nguyện.  



Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh, thành phố giao chỉ tiêu phát triển đối 

tượng tham gia BHXH tự nguyện trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương theo Nghị quyết số 102/2018/NQ-CP của Chính 

phủ về giao chỉ tiêu phát triển BHXH. Bên cạnh đó, BHXH thường 

xuyên sơ kết, tổng kết, đánh giá, kiểm điểm những tồn tại, hạn chế 

nguyên nhân chậm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; đưa 

ra các giải pháp nhằm tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH tự 

nguyện. 

Ngoài ra, BHXH Việt Nam đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành, tổ 

chức… tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng chính 

sách BHXH tự nguyện để nhiều người dân hiểu, từ đó chủ động tham 

gia BHXH tự nguyện. Đặc biệt là việc mở rộng hệ thống mạng lưới đại 

lý thu BHXH tự nguyện, phấn đấu mỗi thôn, bản, tổ dân phố đều có 

điểm thu BHXH tự nguyện, có nhân viên đại lý thu. Đồng thời, giao chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đối với 

BHXH cấp huyện và từng đại lý thu. Cơ quan BHXH cũng thực hiện đa 

dạng các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền 

đóng, chuyển tiền đóng vào quỹ, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với 

người tham gia BHXH tự nguyện. 

Phấn đấu hết năm 2019 có 450.000 người tham gia  

Trước thực trạng hiện nay, trong tháng 6, Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội (LĐ-TB&XH) cũng đã ban hành kế hoạch phát triển đối tượng 

tham gia BHXH tự nguyện năm 2019. Theo đó, mục tiêu là tốc độ gia 

tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm sau so với năm trước ít 

nhất bằng 50%; phấn đấu hết năm 2019, số người tham gia BHXH tự 

nguyện đạt trên 450.000 người (tăng hơn 200.000 người so với năm 

2018). 

Để thực hiện được mục tiêu này, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tăng cường sự phối 

hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước về BHXH (Bộ LĐ-TB&XH, 

sở LĐ -TB&XH các địa phương) với cơ quan tổ chức thực hiện chính 

sách BHXH (BHXH Việt Nam, BHXH các địa phương) trong việc chia 

sẻ dữ liệu về quản lý lao động. Bên cạnh đó, thống kê, rà soát số lao 

động làm việc tại các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể, người 

lao động trong các làng nghề, lao động tự do… những đối tượng hiện 

đang có nguồn thu nhập ổn định mà không thuộc diện tham gia BHXH 

bắt buộc để tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện. 

Tiếp đó là đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật 

về BHXH tự nguyện, đa dạng hóa các hình thức, mở rộng về phạm vi 



đối tượng và phù hợp với tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, 

vùng miền. Trước mắt, việc tuyên truyền sẽ tập trung vào các đối tượng 

có điều kiện và khả năng tham gia, các đối tượng thuộc diện chính 

sách ưu tiên hỗ trợ tiền đóng từ ngân sách nhà nước. Song song với 

đó, cơ quan này sẽ tổ chức đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ 

một phần tiền đóng của nhà nước từ ngày 1/1/2018 đối với người tham 

gia BHXH tự nguyện để từ đó kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn 

thiện; nghiên cứu, xây dựng và triển khai thí điểm các gói BHXH ngắn 

hạn linh hoạt đối với người tham gia BHXH tự nguyện; đồng thời, tiếp 

tục khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH 

cho người tham gia BHXH tự nguyện. 

Bộ LĐ-TB&XH cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện cải thiện cải cách 

thủ tục hành chính, cải thiện quy trình, thủ tục tham gia và thụ hưởng 

chính sách BHXH tự nguyện để tạo thuận lợi nhất cho người dân tiếp 

cận tham gia và thụ hưởng các chế độ. Bộ LĐ-TB&XH cũng sẽ thực 

hiện việc đánh giá định kỳ hằng quý, sơ kết 6 tháng và tổng kết cả năm 

trong quá trình triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 

để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung các giải pháp thực 

hiện… 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 

 

7. TP Vinh (Nghệ An): Chủ tịch phường tự đưa ra 
quy định “bất thường” để “hành” dân trong cấp 
phép xây dựng 

Thời gian gần đây, Báo điện tử Xây dựng nhận được phản ánh của 

người dân trên địa bàn TP Vinh, Nghệ An về việc UBND TP Vinh và 

Chủ tịch UBND phường Hồng Sơn đã đưa ra những quy định bất 

thường để “làm khó” nhân dân trong việc làm hồ sơ cấp phép xây 

dựng nhà ở riêng lẻ. Những quy định bất thường này đã khiến 

người dân rất bất bình. 



 

Bản cam kết kèm theo hồ sơ cấp phép xây dựng của người dân 

phường Hồng Sơn mang lên xin xác nhận của phường nhưng ông Đạt - 

Chủ tịch phường không ký vì chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. 

Theo người dân phường Hồng Sơn, TP Vinh đã phản ánh, cứ mỗi lần 

đi làm giấy phép xây dựng (GPXD) lại một phen “mướt mồ hôi” bởi 

những quy định bất thường này. 

Một người dân trú tại phường Hồng Sơn, TP Vinh (xin được giấu tên) 

cho biết: “Chúng tôi là những người dân đã và đang sinh sống trên địa 

bàn phường Hồng Sơn hàng chục năm nay, luôn tuân thủ luật pháp và 

quy định Nhà nước đã đề ra. Chính vì vậy, khi gom góp được số tiền 

cộng với vay mượn anh em, bạn bè đủ số tiền để xây nhà, tôi đã rất 

cẩn thận chú trọng đến việc cấp phép xây dựng. Ngoài việc thuê công 

ty lập bản vẽ thiết kế tôi còn hợp đồng xây dựng với một công ty xây 

dựng có uy tín trên địa bàn để thi công nhà cho gia đình tôi. Thế nhưng 

khi đi làm hồ sơ cấp phép xây dựng tôi lại gặp khó từ chính quyền sở 



tại vì không trình được biên lai nộp thuế xây dựng theo quy định của 

Chủ tịch phường đưa ra”. 

Một người dân khác đang xây dựng nhà tại khối 12, phường Hồng Sơn 

chia sẻ: “Cách đây 3 tháng tôi cũng đã đi làm GPXD, tôi đã mang hồ sơ 

xin cấp GPXD đến phường Hồng Sơn để ký xác nhận theo quy định 

của UBND thành phố nhưng anh Đạt - Chủ tịch phường không ký và 

nói rằng phải hoàn thành nghĩa vụ thuế xây dựng rồi mới ký. Ngày, giờ 

động thổ khởi công làm móng đã chọn được mà Chủ tịch phường 

không ký xác nhận thì tôi làm sao mà kịp để có GPXD đúng ngày động 

thổ được. Không chỉ riêng trường hợp của gia đình tôi mà nhiều nhà 

khác trên địa bàn phường Hồng Sơn cũng nằm vào hoàn cảnh bị Chủ 

tịch Đạt “hành” bắt lên, xuống nhiều lần những vẫn không ký xác nhận 

nếu không trình được hóa đơn nộp thuế xây dựng. Chẳng còn cách 

nào khác, chúng tôi đành phải lên nộp tiền thuế để phường ký xác nhận 

cho kịp nhận GPXD đúng ngày khởi công. Tuy nhiên theo như tôi tìm 

hiểu thì nộp thuế xây dựng phía công ty ký hợp đồng xây dựng với tôi 

phải nộp chứ sao lại ép chúng tôi phải nộp”. 

Theo phản ánh của người dân, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã có 

buổi làm việc với ông Nguyễn Tiến Đạt - Chủ tịch UBND phường Hồng 

Sơn, TP Vinh. Tại cuộc làm việc này ông Đạt thừa nhận: “Việc không 

ký xác nhận vào bản cam kết hồ sơ cấp phép xây dựng khi chưa nộp 

thuế xây dựng là có. Tuy nhiên, quy định phải thu thuế xây dựng trước 

khi ký xác nhận là tôi thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành 

phố”. 



 

Trụ sở UBND phường Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An đang là nơi người 

dân ngại đến nhất khi đi làm thủ tục cấp phép xây dựng. 

Khi phóng viên hỏi phường Hồng Sơn thực hiện quy định này theo quy 

định của luật nào và văn bản nào của TP Vinh ban hành, ông Đạt lại 

không trình được văn bản chỉ đạo nào. 

Trong khi đó, trao đổi với ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND TP 

Vinh, ông Chiến cho biết: “UBND thành phố không chỉ đạo các phường, 

xã ép người dân phải nộp thuế xây dựng mới được ký xác nhận vào 

bản cam kết. Quy định đó UBND phường Hồng Sơn tự đưa ra để thu 

thuế xây dựng trong dân thôi”. 

Ông Nguyễn Thế Phiệt - Trưởng phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất 

động sản Sở Xây dựng Nghệ An cho biết: “Khi làm hồ sơ thủ tục cấp 

GPXD, nhà ở riêng lẻ (nhà, cá nhân) không có quy định phải xin ký xác 

nhận của cấp phường (xã) vào bản cam kết. Và khi đi làm GPXD nhà ở 

riêng lẻ, không có quy định người dân phải nộp thuế xây dựng mới 

được cấp GPXD”. 

Theo quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng, ngày 

30/6/2016 thì hồ sơ đề nghị cấp GPXD đối với nhà ở riêng lẻ không có 

quy định phải có xác nhận của chính quyền phường, xã trong bản cam 

kết. Thế nhưng, ngoài những giấy tờ quy định tại Điều 11, Thông tư số 

15/2016/TT-BXD thì UBND TP Vinh lại đưa ra quy định bắt buộc người 



dân phải có xác nhận của chính quyền phường, xã vào bản cam kết để 

“làm khó” khi người dân đi làm hồ sơ cấp phép xây dựng. 

Không dừng lại đó, cực chẳng đã người dân đành ngậm ngùi “vác” hồ 

sơ cấp phép xây dựng đến UBND cấp phường, xã để xin xác nhận của 

chính quyền địa phương với hy vọng được ký xác nhận để hoàn tất hồ 

sơ, nhanh chóng nộp vào một cửa cho kịp thời gian nhận GPXD đúng 

như dự kiến ngày khởi công xây nhà. Nhưng không, lại một lần nữa 

người dân lại được “ăn hành” từ lãnh đạo phường. Chủ tịch phường 

Hồng Sơn, TP Vinh lại tiếp tục đưa ra quy định từ “trên trời rơi xuống” 

yêu cầu người dân phải hoàn thành nghĩa vụ thuế xây dựng mới ký vào 

bản cảm kết. 

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, hiện tại trên tất cả các phường xã 

của TP Vinh, Nghệ An đã và đang áp dụng những quy định bất thường 

để thu thuế xây dựng từ nhân dân bằng mọi giá như UBND phường 

Hồng Sơn đang thực hiện. Thế nhưng, qua tham khảo ý kiến của các 

chuyên gia ngành Thuế thì thuế xây dựng chỉ phát sinh khi công trình 

hay sản phẩm xây dựng được hình thành. Việc áp dụng thu thuế xây 

dựng khi người dân đi làm GPXD là không đúng thời điểm. Giả sử thu 

thuế xây dựng trước từ người dân với GPXD là 3 tầng, nhưng khi tiến 

hành thi công người dân mới chỉ xây xong phần móng và chưa xoay sở 

được tiền để lên khung nhà hoàn thiện 3 tầng thì phường và thành phố 

tính thuế xây dựng như thế nào? Và tiền thuế thu của dân 3 tầng trước 

đó có trả lại cho dân không? 

 



Một hồ sơ cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại phường Hồng Sơn, TP 

Vinh, Nghệ An. 

Trong khi đó, năm 2019 là năm được UBND tỉnh Nghệ An chọn là năm 

bản lề cho công tác cải cách hành chính. Thế nhưng UBND TP Vinh, 

điển hình ở đây là Chủ tịch UBND phường Hồng Sơn lại ban hành 

những quy định bất thường trong vấn đề cấp GPXD để “làm khó” dân 

khiến nhân dân và dư luận bất bình thì liệu đã đúng như cải cách hành 

chính mà UBND tỉnh đã đặt ra hay lại “hành dân là chính”? 

Theo baoxaydung.com.vn 

 
8. TPHCM: Sẽ kết nối camera tại các điểm nhạy cảm 

Trong nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính 6 tháng cuối năm 2019, 

TPHCM sẽ thực hiện kết nối camera tại các điểm nhạy cảm; nâng cao 

chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

 

Cơ quan Hải quan đã ứng dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

UBND TPHCM vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận-

huyện, phường-xã, thị trấn kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 

(CCHC), tránh tình trạng không hoàn thành đúng tiến độ; nâng cao vị trí 

xếp hạng 3 bộ chỉ số CCHC, công bố quy trình, thời gian xử lý hồ sơ 



công việc của UBND TP; thống nhất phương án ghi nhận sự hài lòng 

của người dân, doanh nghiệp các cấp. 

Dự kiến vào ngày 2/7, UBND TPHCM sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ 

kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2019. 

Hội nghị này sẽ tập trung đánh giá các chuyên đề: giải pháp khắc phục 

điểm hạn chế của 3 bộ chỉ số CCHC; đánh giá sự hài lòng của người 

dân, doanh nghiệp gắn với tăng thu nhập theo Nghị quyết số 

03/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố; đánh giá việc sử dụng ứng 

dụng nhận, xử lý, phản hồi thông tin phản ánh của người dân, doanh 

nghiệp; công khai minh bạch tiến độ pháp lý các dự án xây dựng; công 

bố thông tin về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc; hoạt động của Tổ công tác 

đầu tư; hoạt động cấp giấy chứng nhận trong lĩnh vực đất đai của Văn 

phòng Đăng ký đất đai và 24 quận-huyện. 

Để kịp thời vận hành các quy trình nghiệp vụ liên thông nhóm thủ tục 

hành chính, UBND TPHCM yêu cầu đến ngày 15/7/2019, có ít nhất 20 

quy trình phải được duyệt và vận hành thử nghiệm trên hệ thống liên 

thông điện tử; đến ngày 31/7/2019 các quy trình còn lại phải được 

duyệt và vận hành thử nghiệm trên hệ thống liên thông điện tử. 

Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM được giao báo cáo số lượng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đang được cung cấp trên 

địa bàn thành phố; tình hình, kết quả thực hiện thanh toán trực tuyến 

đối với dịch vụ công mức độ 3, 4; dự kiến việc đáp ứng các tiêu chí liên 

quan đến dịch vụ công trực tuyến trong các chỉ số CCHC năm 2019; 

báo cáo thực trạng triển khai các ứng dụng tiếp nhận, xử lý thông tin 

phản ánh của người dân, doanh nghiệp tại các quận-huyện, sở-ngành; 

tình hình, kết quả thực hiện của hệ thống tiếp nhận thông tin sự cố hạ 

tầng kỹ thuật. 

Từ nay đến cuối năm, tất cả quận, huyện sẽ triển khai ứng dụng nêu 

trên, đảm bảo thực hiện tiếp nhận, xử lý, phản hồi phản ánh của người 

dân một cách thuận tiện và nhanh chóng. 

Đối với nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm, Sở Nội vụ TPHCM được 

giao tham mưu giải pháp thực hiện cam kết hoàn thành thắng lợi các 

mục tiêu, nhiệm vụ công tác CCHC năm 2019; kết nối camera tại các 

điểm nhạy cảm; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4; phương pháp phù hợp để ghi nhận khách quan sự hài 

lòng của người dân, doanh nghiệp, công bố định kỳ kết quả hài lòng 

của người dân, doanh nghiệp; công bố quy trình phối hợp giữa các sở 



với quận, huyện có thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính liên quan 

đến người dân và doanh nghiệp. 

Văn phòng UBND TPHCM cũng sẽ tham mưu triển khai thực hiện có 

hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, đánh giá hài lòng việc giải 

quyết thủ tục hành chính tại 3 cấp theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ; việc gửi nhận văn bản điện tử; chế độ họp; thử nghiệm 

2 mô hình “Phòng họp không giấy”, “Ứng dụng giao việc tức thời và 

nhắc việc thông minh”; chế độ báo cáo; xây dựng chính quyền điện tử 

của TPHCM 

Theo baohaiquan.vn 

 

9. Doanh nghiệp sản xuất vẫn kêu khó nhiều bề 
Khó khăn mà các DN hiện nay vẫn là thuế, vốn, thủ tục hành chính 

(TTHC)... Đó là những ghi nhận vừa được Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP 

Hà Nội (Hanoisme) tổng hợp gửi tới các bộ, ngành, địa phương trong 

đó có TP Hà Nội để cùng đẩy mạnh hơn việc tháo gỡ các rào cản, thúc 

đẩy DN sản xuất, kinh doanh. 

Các đại biểu chia sẻ tại sự kiện kết nối giao thương do Hanoisme tổ chức.  

Thuế, vốn vẫn là mối lo của nhiều doanh nghiệp 



Theo phản ánh của các DN thuộc Chi hội DN Kim Chung và La Phù 

(Hoài Đức), khó khăn lớn nhất của các DN nơi đây là thiếu mặt bằng 

sản xuất và khó tiếp cận vốn vay do thiếu tài sản đảm bảo (số ít DN tiếp 

cận được vốn thì phải chịu mức lãi suất cao ngất ngưởng), không có 

vốn DN không thể đầu tư mở rộng sản xuất. Còn Chủ tịch HĐQT Công 

ty CP 22 Trương Ngọc Toán cho rằng, DN còn gặp nhiều phiền toái 

trong khi làm TTHC, riêng trong lĩnh vực đất đai, thuế đất để sản xuất, 

kinh doanh hiện còn cao đã làm đội chi phí của DN.  

Đồng quan điểm, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn SUNHOUSE 

Nguyễn Đại Thắng kiến nghị chính sách về tiền thuế đất còn tồn tại 

nhiều bất cập. DN này hiện đã nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền 

với đất thuê để thực hiện dự án. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất thủ tục 

nhận chuyển nhượng, DN lại không được hưởng các chính sách ưu đãi 

từ tiền thuê đất. Cụ thể, đơn giá đất định giá tại thời điểm nhận chuyển 

giao luôn cao hơn đơn giá đất của các DN cùng khu vực, cùng mục 

đích sử dụng đã được xác định trước đó; Tỷ lệ phần trăm để tính thuế 

cao hơn so với các DN cùng khu vực, cùng mục đích sử dụng, chẳng 

hạn, DN bên cạnh được xác định là 1,6 triệu đồng/m2, trong khi DN 

nhận chuyển nhượng tài sản lại được định giá đất cho vị trí tương tự là 

3,6 triệu đồng/m2. “Trước đây các DN đầu tư cùng khu vực, ngành 

nghề, mục đích thì hệ số áp dụng là 0,5%, nhưng với DN nhận chuyển 

nhượng lại phải chịu hệ số là 1%, hoặc cao hơn. Điều này đã ảnh 

hưởng đến sức cạnh tranh, giá thành sản phẩm của các DN có nhu cầu 

mở rộng sản xuất, kinh doanh” – ông Thắng nói. 

Ông Thắng cũng thông tin thêm, SUNHOUSE đã nhận chuyển giao tài 

sản gắn liền với đất thuê của một công ty (Cụm Công nghiệp Ngọc 

Liệp, huyện Quốc Oai) được UBND TP Hà Nội chấp thuận từ cuối năm 

2014, nhưng đến nay DN vẫn vướng trong khâu hoàn tất các thủ tục 

pháp lý vì chưa có văn bản hướng dẫn của Sở TN&MT. Trong khi đó, 

cơ quan thuế lại truy thu tiền thuế đất khi chưa có cơ sở xác định đơn 

giá thuê đất theo đúng quy định.  

Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp 

Là đơn vị tập hợp các ý kiến phản ánh của các DN trên địa bàn TP Hà 

Nội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hanoisme Mạc Quốc Anh cho 

rằng, để tạo điều kiện cho DN hoạt động, thứ nhất nên khuyến khích 

các DN đầu tư vào những lĩnh vực có đóng góp cho xã hội. Thứ hai, 

cần nghiên cứu đồng bộ hoá cơ chế chính sách và giải quyết các bất 

cập trong cơ sở pháp lý, thống nhất việc hướng dẫn thực hiện của các 

cơ quan nhằm hỗ trợ DN về khuyến công, khuyến nông, xúc tiến 



thương mại… Thứ ba, bám sát, cập nhật, đưa ra các thông tin dự báo 

thị trường trong nước cũng như xuất khẩu, góp phần giúp DN có định 

hướng sản xuất phù hợp, nhất là trong sản xuất nông nghiệp. Thứ tư, 

tăng cường hỗ trợ DN mới trong việc định hướng chiến lược, tầm nhìn 

dài hạn, khuyến khích DN sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công 

nghệ giá trị gia tăng cao, hướng đến việc mở rộng thị trường xuất khẩu. 

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trên mọi lĩnh vực, đổi mới 

tác phong phục vụ DN. Thứ sáu, đẩy mạnh phân cấp quản lý cho các 

sở, ngành chuyên ngành và quận, huyện trong giải quyết TTHC. Thứ 

bảy, tăng cường công tác kiểm tra giám sát các kiến nghị, đề xuất của 

DN và kết quả thực hiện công vụ. Cuối cùng, Hà Nội xem xét nghiên 

cứu giao một số dịch vụ công cho các tổ chức đủ điều kiện làm công 

tác dịch vụ mang tính chuyên ngành như an toàn hóa chất, an toàn 

điện lực, ATTP… Điều này sẽ giúp công chức có thời gian nghiên cứu 

và am hiểu chuyên sâu ngành nghề thuộc lĩnh vực quản lý để chủ 

trương, chính sách thực sự đi vào cuộc sống nhằm phát triển kinh tế 

Thủ đô và đất nước. 

Theo kinhtedothi.vn 

 

10. Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ làm 
việc với UBND tỉnh về kết quả kiểm tra thực hiện 
công tác kiểm soát TTHC 

Chiều 25/6, Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ do đồng chí 

Nguyễn Duy Hoàng - Phó Cục trưởng Cục kiểm soát Thủ tục hành 

chính - Văn phòng Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với 

UBND tỉnh về kết quả kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính, đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ và việc triển khai kết 

nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử tại tỉnh Yên Bái. 



 

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại 

buổi làm việc 

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng -

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị 

xã, thành phố trong tỉnh. 

Trong 2 ngày 24, 25/6, Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ đã 

làm việc với đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Sở 

Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông. Đoàn đã trực tiếp 

kiểm tra kết quả TTHC tại Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành 

phố Yên Bái và UBND phường Nguyễn Thái Học (thành phố Yên Bái). 

Kết quả kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã tổ chức thực hiện các văn bản 

chỉ đạo điều hành của tỉnh, của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về 

công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đơn giản hóa chế độ báo cáo 

định kỳ và việc triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử. 

Vì vậy, công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục 

hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của của tỉnh đã có nhiều kết 

quả tích cực thể hiện ở các chỉ số xếp hạng của tỉnh đều tăng trong 

năm 2018. 

Việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính (TTHC) đã được quan 

tâm, triển khai tương đối toàn diện. Hiện nay, tổng số TTHC áp dụng 

trên địa bàn tỉnh là 1.966 thủ tục, trong đó cấp tỉnh 1.542 thủ tục, cấp 

huyện 308 thủ tục, cấp xã 116 thủ tục. Việc công khai TTHC trên Cổng 

thông tin điện tử tỉnh đã được tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

TTHC theo đúng quy định. Tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai đồng bộ 



công khai theo hình thức điện tử đồng bộ, thống nhất tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công của tỉnh, các bộ phận phục vụ hành chính 

công cấp huyện, cấp xã tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, cập 

nhật của cán bộ, công chức cũng như việc tra cứu, tìm hiểu TTHC của 

người dân, doanh nghiệp. 

Tỉnh Yên Bái đã đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công vào hoạt 

động từ tháng 6/2018 và các Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp 

huyện, cấp xã vào hoạt động từ ngày 1/4/2019 theo hướng hiện đại với 

hệ thống một cửa điện tử đang được hoàn thiện để thực hiện thống 

nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã. Do vậy, việc kiểm soát, đánh giá quá trình 

tiếp nhận, giải quyết TTHC đã được thực hiện tương đối chặt chẽ, khắc 

phục tối đa tình trạng chậm chễ trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ 

chức. Công tác giải quyết TTHC đã được thực hiện theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông. Từ năm 2018 đến hết tháng 5/2019, tổng số 

hồ sơ tiếp nhận của tỉnh là 1.390.691 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 

1.329.209 hồ sơ. 

Công tác rà soát, đánh giá TTHC, công tác kiểm tra, tập huấn, truyền 

thông kiểm soát TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và quy định 

hành chính được tỉnh thực hiện thường xuyên, liên tục. Việc thực hiện 

gửi nhận văn bản điện tử được triển khai tương đối hiệu quả. 

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã chỉ ra một số khó khăn, hạn chế 

của tỉnh trong quá trình triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

đó là: trong quá trình giải quyết TTHC, thành phần hồ sơ còn có thêm 

một số giấy tờ ngoài nội dung công khai, quy định hoặc có yêu cầu làm 

phát sinh thêm TTHC; việc giải quyết còn có trường hợp trễ hẹn so với 

quy định; các sở, ngành địa phương còn chậm chễ trong báo cáo 

những khó khăn vướng mắc; việc sử dụng cán bộ đầu mối trong công 

tác tham mưu thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC ở một số đơn vị 

còn chưa thực sự hiệu quả… 



 

Đồng chí Nguyễn Duy Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục 

hành chính phát biểu tại buổi làm việc 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Hoàng - Phó Cục 

Trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ đánh 

giá cao kết quả công tác kiểm soát TTHC của tỉnh Yên Bái trong thời 

gian qua. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng chí đề 

nghị, thời gian tới, tỉnh Yên Bái cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các 

văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành 

chính; thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó lưu 

ý thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính kịp thời, đầy đủ, 

chính xác theo đúng quy định; tổ chức thực hiện tốt công tác giải quyết 

TTHC, hạn chế tình trạng giải quyết quá hạn; thực hiện tốt đánh giá sự 

hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc phục vụ hành chính 

công; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm 

soát TTHC…; Tổ chức triển khai xây dựng Chính phủ điện tử phải gắn 

kết chặt chẽ với cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành 

chính. Trước mắt tiếp tục triển khai có hiệu quả việc gửi nhận văn bản 

điện tử theo đúng quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg; rà soát 

lại việc tổ chức dịch vụ công trực tuyến hiện nay; kết hợp với việc rà 

soát TTHC, từ đó xây dựng lộ trình, giải pháp thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3,4 hiệu quả, tiết kiệm… 



Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu ý 

kiến của đoàn công tác, đồng thời mong muốn đoàn công tác xem xét 

các ý kiến của các sở, ngành tại buổi làm việc để báo cáo trung ương 

điều chỉnh một số thủ tục hành chính sao cho phù hợp với thực tiễn, 

đặc thù của địa phương. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tích cực chỉ 

đạo các đơn vị khắc phục những hạn chế cũng như tăng cường kiểm 

tra, hướng dẫn các đơn vị làm đúng quy định trong công tác kiểm soát 

TTHC. 

Theo yenbai.gov.vn 

 

 

 

 


