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1. PC Khánh Hòa: Vận hành một cửa liên thông giải 
quyết thủ tục hành chính cấp điện từ lưới trung áp 
từ 01/07/2019 
Kể từ ngày 01/07/2019, PC Khánh Hòa chính thức vận hành phần 
mềm một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính cấp điện từ 
lưới trung áp trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến 
tỉnh Khánh Hòa. 

 

Một số hình ảnh thi công lưới điện trung áp tại Khánh Hòa 

Theo đó, PC Khánh Hòa và các điện lực trực thuộc sẽ phối hợp với cơ 
quan liên quan giải quyết các thủ tục đầu tư cấp điện cho khách hàng 
có nhu cầu sử dụng điện qua công trình điện chuyên dùng trên địa bàn 
tỉnh Khánh Hòa theo cơ chế một cửa liên thông, bao gồm: Cấp điện 
qua lưới trung áp do điện lực đầu tư và cấp điện qua lưới trung áp do 
khách hàng đầu tư. 

Khách hàng có nhu cầu sử dụng điện đấu nối lưới điện trung áp có thể 
lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký mua điện qua các hình thức như: nộp trực 
tiếp tại Bộ phận một cửa của các đơn vị điện lực; nộp trực tuyến trên 
các website Tổng công ty Điện lực miền Trung EVNCPC: 
https://cskh.cpc.vn, website của PC Khánh Hòa: 
https://pckhanhhoa.cpc.vn hay website của Trung tâm Dịch vụ hành 
chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa:  
https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn. 



Khi nhận được yêu cầu của khách hàng, Bộ phận một cửa của đơn vị 
điện lực sẽ chủ động liên hệ và hướng dẫn khách hàng cụ thể thủ tục 
cấp điện, cách thức thực hiện. Sau khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ, đơn 
vị sẽ in biên nhận hồ sơ giao khách hàng. Thời hạn giải quyết hồ sơ 
cấp điện qua lưới trung áp do ngành điện đầu tư là 28 ngày và do 
khách hàng đầu tư sẽ là 15 ngày làm việc. 

Theo baodauthau.vn 

 

2. Ứng dụng công nghệ mới của cách mạng 4.0 là 
con đường ngắn nhất hiện thực hóa khát vọng Việt 
Nam hùng cường 
Theo nhận định của TS. Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát 
Thủ tục hành chính-Văn phòng Chính phủ (VPCP), việc ứng dụng 
các công nghệ mới trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 
chính là con đường ngắn nhất để hiện thực hóa khát vọng vì một 
Việt Nam hùng cường. 

Người đứng đầu Cục Kiểm soát TTHC cho rằng: “Phát triển Chính phủ 
điện tử là bước đi quan trọng của Chuyển đổi số quốc gia. Và việc ứng 
dụng các công nghệ mới trong bối cảnh CMCN 4.0 là con đường ngắn 
nhất để hiện thực hóa khát vọng vì một Việt Nam hùng cường” (Ảnh 

minh họa: Internet) 

Nhấn mạnh yêu cầu phải ứng dụng các công nghệ mới trong việc xây 
dựng, phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam, TS. Ngô Hải Phan, 



Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC)-Văn phòng 
Chính phủ cho hay, hiện nay chúng ta đã hình dung được những lợi ích 
mang lại từ việc ứng dụng các công nghệ mới của cuộc cách mạng 
công nghiệp (CMCN) 4.0. Nhiều quốc gia đi đầu phát triển thông qua 
việc ứng dụng các công nghệ của CMCN 4.0 đã giúp tăng trưởng kinh 
tế, tạo ra việc làm và làm gia tăng các giá trị. 

Với Việt Nam, theo ông Phan, trong phát biểu tại phiên đối thoại chủ đề 
“Việt Nam và thế giới” thuộc Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos 
hồi trung tuần tháng 1/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
đã khẳng định: “Tranh thủ CMCN 4.0 là con đường tốt nhất để Việt 
Nam phát triển nhanh và bền vững”. 

Trên cơ sở phân tích những nội dung, yếu tố chính trong khung khổ xây 
dựng Chính phủ số theo mô hình được Ngân hàng thế giới (WB) đưa 
ra, người đứng đầu Cục Kiểm soát TTHC cho rằng: “Phát triển Chính 
phủ điện tử là bước đi quan trọng của Chuyển đổi số quốc gia. Và việc 
ứng dụng các công nghệ mới trong bối cảnh CMCN 4.0 là con đường 
ngắn nhất để hiện thực hóa khát vọng vì một Việt Nam hùng cường”. 

Chia sẻ về tình hình ứng dụng các công nghệ mới trong việc triển khai 
các hệ thống nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, lãnh đạo Cục Kiểm 
soát TTHC cho biết, thời gian qua Văn phòng Chính phủ đã ứng dụng 
công nghệ điện toán đám mây trogn triển khai hạ tầng kỹ thuật và đến 
nay toàn bộ máy chủ đã được ảo hóa, quản lý tập tủng theo mô hình 
đám mây riêng. 

Các cán bộ, chuyên viên Văn phòng Chính phủ chỉ cần sử dụng thiết bị 
đầu cuối để truy cập các ứng dụng phục vụ chuyên môn, xử lý hồ sơ 
công việc trên môi trường mạng. Các lãnh đạo từ cấp Vụ trở lên đã sử 
dụng các thiết bị máy tính bảng (iPad) để phê duyệt hồ sơ, ký số các 
văn bản phát hành từ Văn phòng Chính phủ. 

Để sử dụng các thiết bị máy tính bảng, Văn phòng Chính phủ cũng đã 
triển khai mạng 4G dùng riêng, bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho 
các lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ truy cập vào hệ thống 
quản lý văn bản và hồ sơ công việc để xử lý công việc. 

Bên cạnh đó, Trục liên thông văn bản quốc gia đã được xây 
dựng, chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 12/3/2019, kết nối các phần 
mềm quản lý văn bản và điều hành của các bộ, ngành, địa phương để 
phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử. Công nghệ triển khai Trục liên 
thông văn bản quốc gia trên nền tảng công nghệ X-Road của Estonia. 

Thống kê của Văn phòng Chính phủ cho thấy, từ ngày 12/3/2019 đến 
trung tuần tháng 6/2019, đã có 95/95 bộ, ngành, địa phương đã kết nối, 
liên thông các phần mềm quản lý văn bản, thực hiện gửi hơn 46.200 



văn bản điện tử và đã có gần 131.000 văn bản điện tử được các cơ 
quan tiếp nhận trên Trung liên thông văn bản quốc gia. 

Đại diện Cục Kiểm soát TTHC cho biết thêm, dự kiến quý IV/2019, Văn 
phòng Chính phủ sẽ công bố nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc 
gia (VDXP) trên cơ sở phát triển Trục liên thông văn bản quốc gia ứng 
dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại của thế giới. 

Được biết, các công nghệ tiên tiến của cuộc CMCN 4.0 cũng đã và 
đang được ứng dụng trong việc triển khai các hệ thống thông tin phục 
vụ người dân, doanh nghiệp. Đơn cử, thực hiện các nhiệm vụ đã được 
phê duyệt tại Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia, trong thời gian qua, 
Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên 
cứu, ứng dụng các công nghệ mới để triển khai hệ thống như: ứng 
dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong trả lời tự động người dân, doanh 
nghiệp về tra cứu thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, trả lời 
phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. 

Đồng thời, học tập kinh nghiệm triển khai hệ thống FranceConnect của 
Pháp, Văn phòng Chính phủ đã nghiên cứu triển khai hệ thống xác 
thực và chia sẻ thông tin – VNConnect trên Cổng dịch vụ công quốc 
gia, xây dựng mô hình hệ thống đủ mềm dẻo để đáp ứng nhu cầu xác 
thực định danh theo hiện trạng của Việt Nam và sẵn sàng thích nghi 
trong tương lai để xác thực định danh cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến, áp dụng tối đa các công nghệ tiên tiến của CMCN 4.0 
như trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối… Dự kiến, tháng 11/2019, sẽ khai 
trương Cổng dịch vụ công quốc gia kết nối với Cổng dịch vụ công của 
Bộ GTVT cung cấp dịch vụ công trực tuyến về cấp đổi giấy phép lái xe 
cho người dân. 

 “Việc áp dụng ngay những thành tựu công nghệ của CMCN 4.0 vừa 
như chất xúc tác thúc đẩy phát triển vừa giúp định hướng cho quá trình 
chuyển đổi số ở các cơ quan nhà nước, từ đó nâng cao chất lượng 
phục vụ người dân, doanh nghiệp”, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC 
nhấn mạnh. 

Theo ictnews.vn 

 

3. Chống tham nhũng vặt, người đứng đầu phải có 
dũng khí 
Chính phủ đang tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng 
nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Tuổi Trẻ 
đăng các ý kiến hiến kế cho "cuộc chiến" chống tham nhũng của 
Chính phủ. 



 

Bà Nguyễn Thị Kim Anh - trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đang bị 
điều tra hành vi nhận hối lộ tại tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh tư liệu 

Dưới đây là ý kiến của đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa. Tựa và tít 
nhỏ do Tuổi Trẻ đặt.. 

Thoạt đầu, tham nhũng vặt (TNV) bắt nguồn từ thu nhập thấp, đời sống 
khó khăn của các cán bộ, công chức. Do đó họ hay hạch sách, nhũng 
nhiễu để được quà cáp, biếu xén. 

Tham nhũng vặt không còn vặt nữa! 

TNV dần dà trở thành nguồn thu nhập ngoài lương, thường xuyên và cao 
gấp nhiều lần thu nhập chính. Nhũng nhiễu, trì hoãn, vòi vĩnh hay hạch 
sách trở thành đặc tính cố hữu trong công vụ của nhiều cán bộ, công 
chức thoái hóa ở nhiều cấp, nhiều địa phương. 

TNV giờ đây không còn vặt nữa, bởi nó tác hại không kém gì tham nhũng 
to, nếu tính gộp thì số lượng tiền bẩn rất lớn, chưa kể tác hại nhiều chiều 
khác như tổn hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây mất niềm tin của 
nhân dân và doanh nghiệp, làm cho pháp luật bị méo mó, bị "lờn thuốc".  

Tôi từng gặp những giám đốc doanh nghiệp tóc bạc phơ, rớm nước mắt 
kể lại chuyện bị những quan chức hành hạ, bắt chi trả cho những cuộc 
ăn chơi, ra giá cho những khoản chung chi có khi hàng tỉ đồng, chà đi xát 
lại... rồi mới chịu giải quyết công việc. 

Không ít doanh nghiệp bị các cán bộ kiểm tra, thanh tra moi móc, phát 
hiện sai phạm và dùng nó để đe dọa "chuyển lên trên" hay "chuyển cho 



cơ quan chức năng", rồi ra giá và nhận chung chi rất khôn khéo, khó phát 
hiện, để giảm nhẹ hay bỏ qua các sai phạm đó. 

Lẽ ra không nên dùng từ TNV vì sẽ gây ngộ nhận là tác hại không đáng 
kể. Thực ra TNV gây hại rất nghiêm trọng và lâu dài. Hãy hình dung một 
công chức cấp thấp, liên tục nhũng nhiễu để nhận hối lộ nhưng không bị 
phát hiện.  

Vài năm sau, anh ta được vào Đảng, lên chức trưởng phòng, rồi vụ 
trưởng, thứ trưởng, hay giám đốc sở, phó chủ tịch tỉnh... Khi đã có vị trí 
cao, quyền lực lớn, để tham nhũng, anh ta sẽ không cưỡng được, thậm 
chí chủ trì hay bảo kê những vụ phạm pháp cực lớn, gây thiệt hại nặng 
nề cho dân, cho nước... 

 

Người đứng đầu phải có dũng khí, bản lĩnh để đứng vững, chống trả và 
vô hiệu hóa những cám dỗ, thủ đoạn, thậm chí đe dọa... của những 
đường dây chuyên mua chuộc cán bộ để phạm pháp. 

ĐBQH TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA 

Người đứng đầu "không thể" tham nhũng 

Chống TNV (tạm gọi thế) cực khó. Một nguyên tắc đầu tiên, bất di bất 
dịch là: tuy công chức không thể làm giàu bằng lương nhưng mọi cán bộ, 
công chức phải có thu nhập "đủ sống" ngay khi mới vào bộ máy nhà 
nước và càng thâm niên thì công chức phải có thu nhập của tầng lớp 
trung lưu. Không được để công chức nghèo trong nền kinh tế thị trường.  



Singapore còn chủ trương mạnh hơn: thu nhập của công chức phải bằng 
hoặc hơn viên chức khu vực tư nhân. Trong điều kiện kinh tế phát triển 
của nước ta hiện nay, điều này hoàn toàn khả thi, nếu chúng ta đạt hiệu 
quả cao trong chống tham nhũng, lãng phí và tinh giản biên chế. 

Trên nguyên tắc này, cần nỗ lực tuyển dụng những người trẻ có năng lực 
và phẩm chất tốt, chấp nhận làm "công bộc" với mức lương "đủ sống", 
vào bộ máy nhà nước vì lý tưởng phục vụ xã hội, không vì mục tiêu làm 
giàu hay trục lợi.  

Song song với việc đó phải chấm dứt mọi hành vi tham nhũng, tiêu cực 
trong thi cử, tuyển dụng, bổ nhiệm và quản lý nhân sự. Đồng thời phải 
kiểm soát nội bộ một cách chặt chẽ, phát hiện và thuyên chuyển ngay lập 
tức hay sa thải những "công bộc" thoái hóa, biến chất, kiên trì thanh lọc 
bộ máy. Để làm được điều này, vai trò người đứng đầu cực kỳ quan 
trọng. 

Muốn chống TNV phải có những người đứng đầu "không dám", "không 
thích", "không cần" và "không thể" tham nhũng. Người đứng đầu phải có 
dũng khí, bản lĩnh để đứng vững, chống trả và vô hiệu hóa những cám 
dỗ, thủ đoạn, thậm chí đe dọa... của những đường dây chuyên mua 
chuộc cán bộ để phạm pháp, hay những êkip chuyên nhũng nhiễu, bắt 
chẹt người dân và doanh nghiệp để trục lợi. 

Một yếu tố xuyên suốt, mang tính chiến lược là củng cố lực lượng phòng 
chống tham nhũng, đặc biệt là bộ máy tư pháp. 

* Luật sư Nguyễn Tri Thắng - Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ doanh 
nghiệp bất động sản TP.HCM: 

Hoàn thiện thể chế phòng ngừa tham nhũng 

Hiện nay, tình trạng TNV làm người dân, doanh nghiệp giảm lòng tin vào 
cán bộ, công chức. Nói riêng đối với những doanh nghiệp bất động sản 
như chúng tôi, tình trạng sách nhiễu, kéo dài thời gian giải quyết công 
việc... sẽ làm tăng chi phí cho dự án, giảm hiệu quả kinh doanh và ảnh 
hưởng phát triển kinh tế - xã hội. Một số biện pháp cụ thể nhằm ngăn 
chặn hiệu quả tình trạng TNV như: 

Thứ nhất, hoàn thiện chính sách, pháp luật để thống nhất, tránh kẽ hở. 
Rà soát để giảm bớt trình tự, thủ tục rườm rà, thiếu công khai, minh 
bạch. Nhất là tình trạng còn rất nhiều "giấy phép con" trong kinh doanh. 

Thứ hai, phải mô tả được chi tiết, cụ thể về trình tự, thủ tục liên quan 
công việc tương thích với vị trí của từng cán bộ, công chức, viên chức 
(nói chung cán bộ). Trên cơ sở đó tuyển dụng, bố trí con người cho phù 
hợp. Đồng thời cũng kiểm soát được hành vi công vụ của cán bộ. Đây 



cũng là cơ sở để trả lương, tính chế độ, đào tạo, bồi dưỡng, luân 
chuyển... cán bộ. Lưu ý đến việc bảo đảm đời sống cho cán bộ. 

Thứ ba, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết công 
việc và giám sát toàn bộ hành vi công vụ của cán bộ. Tăng cường việc 
thực hiện thủ tục hành chính qua mạng, hạn chế thấp nhất tiếp xúc giữa 
cán bộ và người dân, doanh nghiệp. 

Cuối cùng, hoàn thiện các cơ chế giám sát, phản biện và bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. 

Bà Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội: 

Công chức phải có đạo đức công vụ 

 

Kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy việc tiếp 
công dân của người đứng đầu - người có thẩm quyền giải quyết các thắc 
mắc của người dân - chưa thực hiện nghiêm. Chỉ khoảng 60% lãnh đạo 
cấp tỉnh, 75% lãnh đạo cấp huyện, 25% lãnh đạo cấp xã thực hiện đúng 
quy định tiếp công dân. 

Thực trạng này cần cải thiện, bởi thực hiện nghiêm việc tiếp công dân ở 
cơ sở giúp cho người dân, doanh nghiệp gặp trực tiếp người đứng đầu, 
phản ảnh những nhũng nhiễu, phiền hà, bức xúc họ gặp phải khi thực 
hiện các dịch vụ công như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
thành lập doanh nghiệp, cấp phép đầu tư.  

Từ đó lãnh đạo các cơ quan nắm được thực trạng nhũng nhiễu, phiền hà 
của công chức dưới quyền mình để đưa ra biện pháp xử lý, kịp thời chấn 



chỉnh. Đây là một giải pháp quan trọng để hạn chế phiền hà, nhũng 
nhiễu, tham nhũng vặt của cán bộ, công chức hiện nay. 

Nhưng quan trọng hơn vẫn là đạo đức công vụ, người công chức cần 
được rèn luyện các chuẩn mực đạo đức công vụ để họ không vin vào 
những kẽ hở pháp luật hay các quy định chồng chéo để gây phiền hà, 
nhũng nhiễu, trục lợi từ người dân, doanh nghiệp. Những công chức lợi 
dụng kẽ hở pháp luật để nhũng nhiễu, trục lợi cần loại bỏ khỏi bộ 
máy hành chính nhà nước. 

Làm sao để công chức không muốn, không thể và không dám tham 
nhũng? Muốn vậy, người công chức phải có đạo đức công vụ, từ phía cơ 
quan nhà nước phải cải cách tiền lương, tinh giản biên chế để công chức 
có thể sống bằng lương.  

Còn để công chức không thể tham nhũng, không có cách nào khác là 
các cơ quan Quốc hội, Chính phủ, UBND, HĐND, các cấp có thẩm 
quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải rà soát để không ban 
hành chồng chéo, không đẻ ra các điều kiện kinh doanh, bịt mọi kẽ hở để 
công chức không có cớ để trục lợi. Cần thực hiện rà soát, sửa đổi quy 
định pháp luật hiện nay dựa trên lợi ích người dân và doanh nghiệp. 

Đồng thời cần có chế tài đủ mạnh, xử lý nghiêm khắc để cán bộ, công 
chức không dám tham nhũng. Việc xử lý nghiêm các công chức tham 
nhũng sẽ có tính răn đe với tất cả đội ngũ công chức trong bộ máy. Cần 
thường xuyên luân chuyển vị trí công tác để đảm bảo hiện tượng này khó 
có thể xảy ra. Ứng dụng công nghệ trong giám sát và giám sát của người 
dân trong phòng chống tham nhũng. Càng minh bạch thì cơ hội để công 
chức có thể vòi vĩnh, nhũng nhiễu, tham nhũng vặt sẽ ít đi. 

Theo tuoitre.vn 

 

4. Dự thảo Thông tư về nông nghiệp hữu cơ không phù 
hợp tinh thần cải cách 
VCCI cho rằng quy định tại Dự thảo Thông tư về nông nghiệp hữu 
cơ không phù hợp tinh thần cải cách sẽ khiến việc thực hiện thủ 
tục hành chính trở nên rất phức tạp. 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa có văn bản trả lời 
Công văn số 3327/BNN-CBTTNS ngày 14/05/2019 của Bộ Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn về việc đề nghị góp ý đối với dự thảo 
Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 109/2018/NĐ-
CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ. 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ 



Điều 3.1 của Dự thảo hiện quy định tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt 
động tuỳ vào lĩnh vực mà nộp hồ sơ tại một trong bốn đơn vị gồm: (1) 
Tổng cục Thuỷ sản; (2) Tổng cục Lâm nghiệp; (3) Cục Trồng trọt; (4) 
Cục Chăn nuôi. 

Theo VCCI, việc chia thành 4 lĩnh vực với 4 cơ quan như vậy sẽ khiến 
việc thực hiện thủ tục hành chính trở nên rất phức tạp, không phù hợp 
với tinh thần cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh 
nghiệp. 

Ví dụ, một tổ chức xin phép cung cấp dịch vụ chứng nhận trong lĩnh 
vực trồng trọt có thể sẽ nộp nhầm đến Tổng cục Lâm nghiệp, hoặc khi 
có một lĩnh vực nào đó chưa rõ ràng, có nhiều cách hiểu khách nhau 
thì rất dễ dẫn đến tình trạng đùn đẩy, không cơ quan nào chịu nhận hồ 
sơ. 

Hơn nữa, 4 lĩnh vực được ghi trong Dự thảo lại không khớp với các lĩnh 
vực được ghi trong các tiêu chuẩn kỹ thuật. Cụ thể, Phần 4 của Tiêu 
chuẩn 11041 chỉ chia 3 lĩnh vực là chăn nuôi, trồng trọt và thuỷ sản, 
còn Tiêu chuẩn 12134 lại chia 4 lĩnh vực gồm chăn nuôi, trồng trọt, thuỷ 
sản và chế biến. 

 

VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo quy định theo hướng chỉ có một đầu 
mối nhận và trả hồ sơ. 

Nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo quy định theo hướng chỉ có 
một đầu mối nhận và trả hồ sơ (có thể phân công cho một cơ quan 
thuộc bộ như Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường hay Cục Chế biến 
và Phát triển thị trường Nông sản…). Toàn bộ việc gửi, lấy ý kiến giữa 



các cơ quan trong Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là công việc 
nội bộ của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp không cần phải thay đổi 
địa điểm nộp hồ sơ, trả kết quả. 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

Điều 3.3 của Dự thảo yêu cầu tất cả các tổ chức được cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ 
theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP trước khi Nghị định 109/2018/NĐ-CP 
phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo Nghị định 
109/2018/NĐ-CP. 

Quy định này, theo VCCI là không hợp lý vì đã đặt ra nghĩa vụ hành 
chính có tính hồi tố đối với các tổ chức đã được cấp phép. Do đó, VCCI 
đề nghị cơ quan soạn thảo quy định theo hướng, các Giấy phép đã 
được cấp theo Nghị định 107 trường ngày Nghị định 109 có hiệu lực thì 
vẫn có giá trị cho đến hết thời hạn của Giấy phép đó. 

Bảo đảm thời gian thủ tục hành chính 

Dự thảo đưa ra thủ tục hành chính tương đối phức tạp, với sự tham gia 
của nhiều đơn vị trong Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Kinh nghiệm thực hiện của nhiều thủ tục hành chính khác cho thấy, khi 
các cơ quan nhà nước phải lấy ý kiến lẫn nhau hoặc phụ thuộc vào cơ 
quan khác khi làm thủ tục sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng chậm, quá thời 
hạn xử lý thủ tục hành chính. Các cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận và 
trả hồ sơ vẫn lấy lý do là phải đợi cơ quan khác trả lời thì mới trả lời 
doanh nghiệp được. 

Để tránh nguy cơ này, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy 
định theo hướng: Quá thời hạn lấy ý kiến nếu cơ quan được lấy ý kiến 
không phản hồi thì được xem là đồng ý và phải chịu trách nhiệm liên 
đới; Toàn bộ việc phối hợp giữa các cơ quan trong Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn không được phép làm ảnh hưởng đến thời hạn xử 
lý thủ tục hành chính, trả lời doanh nghiệp; Không được phép lấy lý do 
chờ cơ quan khác trả lời để từ chối hoặc chậm trả lời kết quả thủ tục 
hành chính cho doanh nghiệp. 

Theo enternews.vn 

 

5. Kết cấu chính của các Hiệp định thương mại tự 
do EU 
Trong phân tích này, lựa chọn 4 Hiệp định Thương mại Tự do bởi 
tính mới và tương đồng về loại FTA sẽ được EU đề xuất và nhiều 



khả năng là chuẩn hữu ích để đánh giá các yêu cầu của EU đối với 
Việt Nam. 

Các Hiệp định đó là: 

 EU – Chile  

 EU – Hàn Quốc  

 EU – CARIFORUM  

 EU – Colombia và Peru 
 

EU – Hàn 
Quốc  

EU - Chile  EU –
Col/Peru  

EU -
CARIFORUM  

Thương mại 
hàng hóa  

CÓ CÓ CÓ CÓ 

Các biện pháp 
phòng vệ 
thương mại  

CÓ KHÔNG CÓ KHÔNG 

Các rào cản kỹ 
thuật đối với 
thương mại 
(TBT)  

CÓ KHÔNG CÓ CÓ 

Các biện pháp 
vệ sinh dịch tễ  

CÓ KHÔNG CÓ CÓ 

Thuận lợi hóa 
thương mại và 
thuế quan  

CÓ KHÔNG CÓ CÓ 

Thương mại 
dịch vụ và đầu 
tư  

CÓ CHỈ 
THƯƠNG 
MẠI TRONG 
DỊCH VỤ VÀ 
THÀNH LẬP 

CÓ CÓ 

Thanh toán và 
di chuyển vốn  

CÓ CÓ CÓ CÓ 

Mua sắm công  CÓ KHÔNG CÓ CÓ 

Sở hữu trí tuệ  CÓ KHÔNG CÓ CÓ 



Cạnh tranh  CÓ CÓ CÓ CÓ 

Minh bạch hóa  CÓ CÓ CÓ CÓ 

Phát triển bền 
vững  

CÓ KHÔNG CÓ CÓ 

Giải quyết tranh 
chấp  

CÓ CÓ CÓ CÓ 

Thương mại hàng hóa  

Cắt giảm thuế quan  

Cắt giảm thuế quan luôn là vấn đề then chốt trong một hiệp định 
thương mại tự do. Tùy thuộc vào đối tác thương mại của FTA và đặc 
biệt là với các quốc gia đang phát triển, việc cắt giảm thuế quan đối với 
“hầu hết thương mại” sẽ là trọng tâm của đàm phán. Tất nhiên, việc cắt 
giảm thuế quan đều phải từ hai phía nhưng gánh nặng nhất sẽ thuộc về 
quốc gia đối tác của EU. 

Thực tế, khi nhìn lại biểu thuế quan của EU đối với hàng hóa, chúng ta 
thấy rằng hầu hết các dòng thuế là rất thấp đối với tất cả các sản phẩm, 
ngoại trừ đối với hàng nông nghiệp và thủy hải sản. Trong các đàm 
phán, các nhà đàm phán thương mại của EU thường kiên quyết giữ 
các mức thuế bảo hộ trong lĩnh vực sản phẩm nông nghiệp và thủy hải 
sản cao trong khi có thể giảm mức thuế quan đối với tất cả các sản 
phẩm khác. 

Ngược lại, khi xem xét việc cắt giảm thuế quan của các nước là đối tác 
FTA của EU (sau đây gọi là PC), việc cắt giảm thuế quan là cao hơn 
trong dài hạn. Các quốc gia đối tác có thể không chấp nhận sự không 
đối xứng trong thỏa thuận và vì thế EU thường nhượng bộ các vấn đề 
khác để cân bằng trong đàm phán.  

Thông thường thậm chí ở PC, lĩnh vực nông nghiệp vẫn bị bỏ lại không 
mở cửa thị trường để ngăn cản hàng nông nghiệp được trợ cấp của EU 
xâm nhập thị trường nội địa. EU thường tránh hoặc hạn chế tối đa 
những nhượng bộ thuế quan đối với các sản phẩm như thịt bò, đường, 
các sản phẩm sữa, ngũ cốc và các sản phẩm từ ngũ cốc, gạo, một số 
loại trái cây tươi và rau, hoa và các sản phẩm thủy hải sản.  

Đối tác là quốc gia đang phát triển thường cũng không nhượng bộ thuế 
quan đối với các sản phẩm nông nghiệp để bảo vệ ngành nông nghiệp 
các nước này trước sự xâm nhập của hàng nông nghiệp được trợ cấp 
của EU như thịt bò, cá sản phẩm sữa và ngũ cốc. Kết quả như trong 
trường hợp hiệp định với Mexico, chỉ 62% thương mại song phương 



trong lĩnh vực nông nghiệp được mở cửa hoàn toàn, trường hợp hiệp 
định với Nam Phi 62% hàng nhập khẩu vào EU được cam kết mở cửa 
trong khi Nam Phi mở cửa hoàn toàn với 82% hàng nhập khẩu từ EU. 
Các nhà đàm phán EU cũng chấp nhận cho các quốc gia đối tác có 
nhiều thời gian hơn để đạt được lộ trình cam kết mở cửa hoàn toàn 
trong thương mại hàng hóa.  

Cụ thể, trong khi thông thường EU sẽ hoàn thành quá trình mở cửa 
trong 5 năm, các nước đối tác có thể kéo dài thời gian thời gian này từ 
5 đến 15 năm. Việc cắt giảm thuế sẽ được thực hiện dần dần trong 
khoảng thời gian chuyển đổi này, và vì vậy đây là cơ hội để các nhà 
sản xuất nội địa có thể dần thích nghi với việc cắt giảm các loại thuế 
quan.  

Người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi từ việc giá cả hàng hóa thấp hơn 
và các nhà xuất khẩu có khả năng cạnh tranh hơn. Mô hình giảm thuế 
ở các nước đang phát triển thường thực hiện theo thứ tự lần lượt :các 
loại thuế áp đặt lên vốn và hàng hóa trung gian sẽ được loại bỏ trước, 
sau đó mới tới việc loại bỏ các loại thuế đánh vào hàng tiêu dùng cuối 
cùng, loại hàng hóa chịu mức thuế ban đầu cao hơn rất nhiều và chỉ 
được mở cửa sau khi kết thúc giai đoạn chuyển đổi. 

Các rào cản phi thuế quan (TBT)  

Với “Chiến lược Châu Âu Toàn cầu” mới, EU muốn tiếp cận thị trường 
sâu hơn thông qua việc loại bỏ các hàng rào phi thuế quan (NTBs). 
NTBs là tất cả các rào cản đối với thương mại ngoài thuế quan và đặt 
ra dưới rất nhiều hình thức khác nhau. Trong các Hiệp định của WTO, 
có một hiệp định dành riêng cho NTBs có tên chính thức là Các rào cản 
kỹ thuật đối với thương mại (TBT). Những rào cản đó tồn tại dưới 
những quy định khác nhau về tiêu chuẩn, yêu cầu, quy tắc và thủ tục 
kiểm tra và chứng nhận. Cái giá phải trả cho những hàng rào phi thuế 
quan là một gánh nặng lớn, thường cao hơn thuế quan, đặc biệt đối với 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì nhiều rào cản là tác động kèm theo 
của việc theo đuổi các mục tiêu chính sách công, nên việc vượt qua 
các tác động tiêu cực đòi hỏi phải tìm ra các giải pháp cân bằng. 

Các phụ lục trong NTBs giải quyết một cách hiệu quả những quy định 
và các rào cản mà ngành sản xuất EU coi là rào cản quan trọng nhất 
trong tiếp cận thị trường nước ngoài. Các rào cản kỹ thuật thường rất 
chi tiết và mang tính kỹ thuật, vì vậy việc xử lý các rào cản này là rất 
khó và đòi hỏi phải đi sâu vào thông lệ pháp luật của các nước đối tác. 
Vì vậy việc xây dựng các quy tắc về NTBs dựa trên dựa trên mô hình 
pháp lý của EU là rất hữu ích. 



Trong mỗi hiệp định, các nhà đàm phán EU đều phân tích một số 
ngành cụ thể được lựa chọn theo mối quan tâm của các nhà xuất khẩu 
hay nhập khẩu EU và đàm phán các phụ lục cụ thể nhằm thu hẹp 
khoảng cách về quy định giữa hai bên trong lĩnh vực liên quan. Điều 
này thực hiện được bằng cách cả hai bên cùng công nhận các tiêu 
chuẩn quốc tế và xem chúng có giá trị tương đương với tiêu chuẩn 
quốc gia. 

Các phụ lục cụ thể đã được đàm phán: Điện tử tiêu dùng, dược phẩm, 
ô tô và các sản phẩm hóa chất. 

Trong chiến lược NTB, các FTA của EU thường có một chương dựa 
trên các điều khoản của hiệp định TBT của WTO. Thêm vào đó, họ 
cũng đưa ra các điều khoản hợp tác về các vấn đề pháp lý và tiêu 
chuẩn, và, trong những tình huống thích hợp, thiết lập những cuộc đối 
thoại giữa những nhà quản lý với mục tiêu đơn giản hóa và tránh 
những sự mâu thuẫn không đáng có trong các yêu cầu kỹ thuật áp 
dụng cho các sản phẩm. Các Hiệp định này cũng có những yêu cầu cụ 
thể về việc thực hành quản lý tốt: minh bạch trong ban hành các quy 
định, sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế khi cần thiết, cho đối tác cơ hội để 
thảo luận các quy tắc trước khi ban hành một khoảng thời gian hợp lý 
để bình luận và cân nhắc các bình luận này khi xem xét thông qua. 
Những vấn đề tương tự cũng được nêu trong trường hợp các tiêu 
chuẩn kỹ thuật. 

Các Hiệp định này cũng có những điều khoản về ghi nhãn và dán nhãn, 
theo đó các yêu cầu về ghi dán nhãn sản phẩm cần được giảm thiểu và 
phải được áp dụng không phân biệt đối xử. Cuối cùng, một cơ chế hợp 
tác được thiết lập giữa các thành viên FTA để vấn đề này luôn được 
kiểm soát và giải quyết bất kỳ vấn đề cụ thể nào. 

Các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS)  

Mục đích chính của Chương về các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS) là 
tạo thuận lợi hóa hơn nữa trong thương mại giữa EU và các đối tác về 
động vật, thực vật và các sản phẩm từ động vật, thực vật trong khi vẫn 
đảm bảo duy trì mức độ bảo vệ cao về tính mạng, sức khỏe con người, 
động vật và thực vật. Một mục tiêu nữa là đảm bảo sự minh bạch liên 
quan đến các biện pháp vệ sinh dịch tễ ảnh hưởng đến thương mại. 

Để có một cách hiểu chung về vấn đề này, chương này trong FTA cũng 
bạo gồm những điều khoản về hợp tác. Mục đích này sẽ đạt được 
thông qua các yếu tố chính sau: 

 Một hình thức đối thoại chính thức về các vấn đề SPS ảnh hưởng 
đến thương mại;  



 Các cam kết cụ thể về: minh bạch hóa ( đặc biệt liên quan đến 
các điều kiện nhập khẩu), tư vấn, hợp tác hướng đến phát triển 
một cách hiểu chung về các tiêu chuẩn quốc tế và đối xử công 
bằng của tất cả các thành viên EU;  

 Quy trình công nhận các khu vực không mắc bệnh, ví dụ các khu 
vực đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm sang đối tác.  

Trong khuôn khổ FTA, một cơ chế hợp tác cụ thể giữa các bên (Ủy ban 
về các biện pháp SPS) có thể được thiết lập để thực thi chương SPS. 
Ủy ban này sẽ xây dựng các thủ tục và sắp xếp cần thiết, sẽ giám sát 
tiến trình và đưa ra một diễn đàn để thảo luận các vấn đề phát sinh khi 
áp dụng một số biện pháp SPS nhất định. 

Thuận lợi hóa thương mại và hải quan  

Hiệp định này sẽ nâng cao sự hợp tác về hải quan và các vấn đề liên 
quan đến hải quan. Cụ thể, các bên sẽ cam kết, nhưng không giới hạn 
ở, các vấn đề sau: 

 Theo đuổi sự hài hòa hóa các yêu cầu về chứng từ và dữ liệu với 
mục đích thuận lợi hóa thương mại giữa các bên;  

 Xây dựng kênh đối thoại hiệu quả với cộng đồng doanh nghiệp;  

 Hỗ trợ nhau trong các vấn đề liên quan đến phân loại thuế quan, 
định giá và xuất xứ sản phẩm ưu tiên;  

 Thúc đẩy thực thi mạnh mẽ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến 
xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh;  

 Tăng cường an ninh đối với containers đường biển và các lô 
hàng khác nhập vào, quá cảnh qua hoặc quá cảnh sang các bên 
trong khi vẫn thuận lợi hóa thương mại  

Hiệp định cũng đưa ra một tiêu chuẩn toàn diện để ứng dụng các thủ 
tục hải quan và biên giới hiện đại và thân thiện (với thương mại). Các 
điều khoản này được xây dụng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và đề 
cập hầu hết các vấn đề được đưa ra trong Nhóm đàm phán về thuận 
lợi hóa thương mại của WTO. Để có được sự minh bạch và ổn định 
pháp lý, các điều khoản thuận lợi hóa thương mại trong FTA có thể quy 
định về các phán quyết trước, thủ tục kháng cáo và quy tắc chi tiết 
trong việc ban hành quy định pháp lý liên quan đến thương mại và hải 
quan, phí và lệ phí, các điểm yêu cầu và tư vấn với đại diện của cộng 
đồng thương mại. Để đơn giản hóa và thuận lợi hóa các thủ tục biên 
giới, chương này có thể gồm các điều khoản nhằm giảm phí và lệ phí, 
quản lý rủi ro, nộp chứng từ điện tử, loại bỏ kiểm tra trước khi giao 
hàng, đơn giản hóa thủ tục hải quan và định giá hải quan. 



Các Hiệp định này cũng thành lập một Ủy ban Hải quan gồm các đại 
diện của các cơ quan hải quan và các cơ quan có thẩm quyền khác của 
các bên chịu trách nhiệm về vấn đề thuận lợi hóa hải quan và thương 
mại. 

Ủy ban này chủ trì một diễn đàn thảo luận và cố gắng giải quyết bất kỳ 
sự khác biệt nào phát sinh giữa các bên liên quan đến các vấn đề 
thuận lợi hóa thương mại và hải quan như phân loại thuế quan, xuất xứ 
hàng hóa, hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong các vấn đề hải quan. Ủy 
ban cũng có thể đưa ra ý kiến và khuyến nghị cần thiết để đạt được 
mục tiêu đã đưa ra trong chương về thuận lợi hóa thương mại và hải 
quan trong hiệp định. Trong thời gian giữa các phiên họp Ủy ban, cả 
hai bên hợp tác chặt chẽ thông qua các kênh không chính thức và bên 
lề các cuộc họp quốc tế (ví dụ trong khuân khổ của Tổ chức Hải quan 
Thế giới hay WTO). 

Các biện pháp phòng vệ thương mại 

Chương các biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm các điều khoản 
liên quan đến việc sử dụng các công cụ bảo hộ thương mại truyền 
thống đã tồn tại trong WTO (chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ 
toàn cầu). 

Nguyên tắc chính liên quan đến các công cụ truyền thống này phải 
khẳng định lại nhu cầu cần tôn trọng quyền và nghĩa vụ quy định trong 
WTO trong khi vẫn phải đưa ra các quy định nhằm giới hạn việc sử 
dụng các công cụ này chỉ trong các trường hợp cần thiết và đảm bảo 
sự đối xử công bằng cho tất cả các bên liên quan. Tất cả các điều này 
đều được đã được ghi nhận trong luật pháp EU. 

Ví dụ, FTA yêu cầu mức thuế cần thấp hơn biên độ phá giá hay trợ cấp 
và chỉ ở mức đủ để loại bỏ thiệt hại. FTA cũng cho phép tiến hành kiểm 
tra lợi ích cộng đồng để có thể cân bằng những lợi ích khác nhau và 
xác định tác động có thể của các loại thuế đối với các chủ thể kinh tế 
trước khi áp dụng bất kỳ biện pháp nào. 

Các Hiệp định cũng có những điều khoản nhằm tăng cường tính minh 
bạch trong quá trình điều tra, tạo cơ hội để các chủ thể kinh tế tham gia 
vào quá trình điều tra được cung cấp chứng từ bằng tiếng Anh, điều 
này cho phép các bên liên quan thực hiện tốt hơn quyền bào chữa của 
mình và tránh các chi phí dịch thuật đắt đỏ 

Các Hiệp định cũng gồm một điều khoản về tự vệ song phương, cho 
phép một trong hai bên có thể sử dụng thuế quan tạm thời áp dụng cho 
các thành viên WTO trong trường hợp có sự gia tăng hàng nhập khẩu 
gây ra hoặc có nguy cơ gây ra thiệt hại nghiêm trọng. EU sẽ giám sát 
thị trường trong các lĩnh vực nhạy cảm và sẵn sàng khởi xướng các thủ 



tục điều tra tự vệ nếu thỏa mãn các điều kiện. Ngay khi hiệp định có 
hiệu lực, EU thường thông qua các thủ tục thi hành nhanh và hiệu quả 
điều khoản tự vệ song phương này. 

Cuối cùng, một nhóm làm việc về các biện pháp phòng vệ thương mại 
cũng được thành lập để xây dựng một diễn đàn đối thoại về hợp tác về 
các biện pháp phòng vệ thương mại. Điều này sẽ cho phép các cơ 
quan điều tra của mỗi bên có kiến thức đầy đủ hơn về việc thực hiện và 
trao đổi quan điểm để nâng cao tiêu chuẩn sử dụng trong thủ tục điều 
tra phòng vệ thương mại. 

Thương mại Dịch vụ, Thành lập Doanh nghiệp và Thương mại 
Điện tử  

Các FTA mới của EU chủ yếu dựa vào tiếp cận thị trường trong thương 
mại dịch vụ và cố gắng để đạt được mức độ nhượng bộ thương mại và 
thực hiện mạnh mẽ hơn GATS. Ngược với FTA của các quốc gia khác, 
cho đến nay các FTA của EU không có một chương riêng dành cho 
thương mại dịch vụ và đầu tư. Thay vào đó là một mục chung về các 
vấn đề về mở cửa dịch vụ, đầu tư thì chỉ giới hạn ở vấn đề hiện diện 
thương mại. Thông lệ này rất có thể sẽ thay đổi trong tương lai khi EU 
được trao thẩm quyền về vấn đề đầu tư. 

Mục của dịch vụ gồm 6 đến 7 chương. Chương đầu tiên đưa ra các 
điều khoản chung. Chương thứ hai liên quan đến hiện diện/thiết lập 
thương mại, áp dụng cho cả các hoạt động dịch vụ và các hoạt động 
kinh tế phi dịch vụ (giống kiểu của NAFTA). Chương thứ ba liên quan 
đến thương mại dịch vụ xuyên biên giới. Chương thứ tư liên quan đến 
di chuyển tạm thời thể nhân và chương thứ năm là khung pháp lý. 
Chương thứ 6 đề cập đến vấn đề thương mại điện tử trong khi chương 
7 liên quan đến gói hợp tác dịch vụ (viện trợ thương mại). Thêm vào 
đó, các FTA của EU gồm các phụ lục bổ sung cụ thể đối với một số 
ngành tiêu biểu như giao thông, viễn thông, tài chính, dịch vụ pháp lý, 
dịch vụ môi trường, vận tải biển và xây dựng. 

Ngoài Mục về dịch vụ, các FTA của EU cũng gồm các điều khoản về di 
chuyển vốn tự do để đảm bảo sự vận hành suôn sẻ của hiệp định. Các 
điều khoản này bao gồm các biện pháp tự vệ tiêu chuẩn cho cả hai bên 
với khả năng áp dụng các biện pháp để đảm bảo tính ổn định của hệ 
thống tài chính.. 

Các vấn đề khác liên quan đến thương mại  

Mua sắm chính phủ 

Trong tất cả các FTA của EU đều có Chương về mua sắm chính phủ 
(mua sắm công). Chương này áp dụng cho mua sắm công cả về hàng 
hóa và dịch vụ. Việc đưa Chương này vào FTA là rất có ý nghĩa bởi 



nhiều đối tác thương mại của EU không có quy định riêng về mua sắm 
chính phủ và cũng không phải là một bên của Hiệp định mua sắm chính 
phủ đa phương 1994 (GPA). 

Trong chiến lược “Châu Âu Toàn cầu” của mình, EU đã xác định mua 
sắm chính phủ là một chính sách quan trọng giúp các công ty EC cạnh 
tranh tốt hơn trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh đàm phán FTA, có 
thể có hai động lực giải thích tham vọng của EC khi muốn đưa chương 
về mua sắm chính phủ vào trong hiệp định. Thứ nhất, và quan trọng 
nhất, các Hiệp định Đối tác Kinh tế (EPA) cho phép EC có khả năng 
tiếp cận tốt hơn thị trường mua sắm công của các đối tác FTA. Thứ hai, 
các EPA cung cấp một nền tảng để thúc đẩy những lợi ích kinh tế tiềm 
năng đối với đối tác FTA bằng cách cải thiện môi trường kinh doanh, 
giúp các nước này chống lại tham nhũng, nâng cao cơ chế thực thi nội 
địa và thủ tục hành chính và giúp chính phủ định giá tốt hơn trong các 
giao dịch mua sắm, thúc đẩy hình thành các công ty có khả năng thầu 
ở thị trường khác.   

Cạnh tranh  

Trong rất nhiều FTA của EU, có một chương về cạnh tranh, và chương 
này đã được khá nhiều các đối tác FTA gần đây của EU đưa vào hệ 
thống pháp luật của mình. Trong chương cạnh tranh, các bên thống 
nhất cấm và trừng phạt những hành vi và giao dịch liên quan đến hàng 
hóa, dịch vụ bóp méo cạnh tranh và thương mại giữa hai bên. Điều này 
có nghĩa là những hành vi phi cạnh tranh như cartels hay lạm dụng vị 
trí thống lĩnh thị trường và các vụ sáp nhập phản cạnh tranh sẽ không 
được tha thứ bởi các bên và sẽ phải chịu các hình thức xử phạt do gây 
hại cho người tiêu dùng và làm giá tăng cao. 

Để đảm bảo thi hành hiệu quả, các bên thống nhất duy trì hệ thống luật 
cạnh tranh hiệu quả và một cơ quan cạnh tranh được trang bị đầy đủ 
chịu trách nhiệm giải quyết các hành vi phi cạnh tranh đó. Cả hai bên 
đều nhận thức tầm quan trọng của việc phải tôn trọng các thủ tục điều 
tra cần thiết trong quá trình áp dụng luật cạnh tranh này. Hiệp định 
cũng quy định rằng luật cạnh tranh phải được áp dụng cho cả các 
doanh nghiệp nhà nước và không phân biệt đối xử đối với các công ty 
độc quyền. Điều này đảm bảo cho các công ty của hai bên có cơ hội 
công bằng tiếp cận thị trường của nhau. Bên cạnh đó, các hiệp định 
cũng có các quy định về các nguyên tắc cơ bản trong tư vấn và hợp tác 
giữa các bên. 

Trong FTA giữa EU và Hàn Quốc có một mục về trợ cấp trong đó quy 
định các bên thống nhất xử lý hay loại bỏ các hành vi bóp méo cạnh 
tranh do trợ cấp gây ra làm ảnh hưởng đến thương mại quốc tế. Mục 



này đặc biệt có ý nghĩa với những điều khoản cấm một số loại trợ cấp 
mang tính bóp méo cạnh tranh. Đó là: 

a) Trợ cấp cho các khoản nợ hoặc trách nhiệm tài sản của một doanh 
nghiệp mà không có bất kỳ hạn chế nào (về pháp luật và thực tế) về 
hạn mức hay thời hạn; 

b) Các trợ cấp cho các công ty yếu kém mà không kèm theo kế hoạch 
tái cơ cấu hợp lý dựa trên những giả định thực tế cho phép bên tiếp 
nhận trở lại tình trạng tốt mà không cần dựa vào sự hỗ trợ của Nhà 
nước. Việc tái cấu trúc này phải được thực hiện trong một thời gian 
hợp lý và doanh nghiệp phải có đóng góp đáng kể vào chi phí tái cơ 
cấu. 

Mục này cũng bao gồm các điều khoản về tính minh bạch, theo đó các 
Bên hàng năm phải báo cáo tổng số tiền, loại và phân loại trợ cấp theo 
ngành. Hơn nữa, các Bên phải cung cấp thêm thông tin về chương 
trình trợ cấp hay trợ cấp theo yêu cầu. 

Hiệp định cũng có một điều khoản quy định về thời gian nhóm họp về 
dịch vụ: 3 năm sau khi hiệp định có hiệu lực các bên sẽ nhóm họp để 
thảo luận xem có nên áp dụng mục này cho ngành dịch vụ hay không . 
Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, mục này là đối tượng 
của cơ chế giải quyết tranh chấp. 

Nội dung của bản chào về hợp tác trong vấn đề cạnh tranh đa số là tự 
nguyện về bản chất. Tuy nhiên, cũng có những quy tắc cần tuân theo 
khi hợp tác trên thực tế. Một trong những quy tắc đó là yêu cầu các cơ 
quan cạnh tranh phải thông báo cho các cơ quan cạnh tranh khác về 
quá trình thực thi các chế tài đối với các hành vi kinh doanh phi cạnh 
tranh thuộc phạm vi của chương này và đang diễn ra tại lãnh thổ của 
nước đối tác. 

Quyền sở hữu trí tuệ  

Bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ rất quan trọng đối với sức cạnh 
tranh của doanh nghiệp châu Âu. Để giữ tiêu chuẩn bảo hộ áp dụng ở 
châu Âu, các FTA của EU bao gồm một chương về sở hữu trí tuệ, trong 
đó cấu trúc pháp lý thay đổi tùy từng đối tác. Chương sở hữu trí tuệ 
tham vọng nhất được quy định trong FTA giữa EU với Hàn Quốc và 
chương này bao gồm cả những điều khoản về bản quyền, thiết kế và 
chỉ dẫn địa lý (GIs), phần thường được coi là bổ sung và cập nhật cho 
Hiệp định TRIPS. Chương này cũng có một mục về thi hành các quyền 
sở hữu trí tuệ dựa trên các quy tắc nội bộ của EU về hướng dẫn thi 
hành. 

Đối với vấn đề bản quyền, các điều khoản có nội dung gần với thông lệ 
quốc tế mới nhất về vấn đề này. Phần này của chương cũng gồm các 



điều khoản nhằm tạo thuận lợi cho những chủ thể quyền EU được 
hưởng những khoản lợi hợp lý cho việc sử dụng âm nhạc hay các tác 
phẩm nghệ thuật của họ. Gần đây, thiết kế cũng trở thành quyền sở 
hữu trí tuệ quan trọng về mặt kinh tế. Vì thế chương này cũng có 
những điều khoản lấp chỗ trống của TRIPS liên quan đến thiết kế gồm 
các điều khoản về các thiết kế chưa được đăng ký. 

Rượu, cồn pho mát, giăm bông EU là các sản phẩm nông nghiệp xuất 
khẩu của EU. FTA đưa ra mức bảo hộ cao đối với các chỉ dẫn địa lý 
của EU có tầm quan trọng về mặt kinh tế như: 

– Rượu sâm panh, whisk(e)y , Grappa, Ouzo, Polska Wódka của 
Scotland hay Ailen  

– Prosciutto di Parma, Szegedi szalámi hayJambon de Bayonne  

– Pho mát Manchego hay Parmigiano Reggiano  

– Rượu R inho Verde hay Tokaji cũng như rượu từ 
the Bordeaux và Rioja và nhiều vùng khác như vùng nho 

Murfatlar 

– Bayerisches Bier or České pivo  

Khoảng 160 chỉ dẫn địa lý lớn của EU sẽ được bảo hộ trực tiếp ngay 
khi hiệp định có hiệu lực. Tất cả các chỉ dẫn địa lý nông nghiệp và 
không chỉ những chỉ dẫn địa lý liên quan đến rượu sẽ có cùng mức bảo 
hộ. Cả hai bên cam kết bảo hộ các chỉ dẫn địa lý bổ sung thông qua 
một quá trình được quy định rõ trong hiệp định. 

FTA cũng sẽ bảo hộ các chỉ dẫn địa lý từ Hàn Quốc. Điều này sẽ giúp 
người tiêu dùng EU cảm thấy rõ ràng ví dụ như khi mua trà xanh 
Boseong, họ sẽ biết đây là sản phẩm chính xác từ Hàn Quốc. 

Thương mại và Phát triển bền vững 

Các FTA của EU có các điều khoản nhằm thiết lập những cam kết 
chung và một khung hợp tác về thương mại và phát triển bền vững. 
Các Hiệp định này tạo nên một nền tảng mới cho thương mại và phát 
triển bền vững, cho phép đối thoại cởi mở và cam kết liên tục giữa EU 
và các quốc gia đối tác trong lĩnh vực môi trường và lao động. 

Chương về thương mại và phát triển bền vững gồm các cam kết của cả 
hai bên về các tiêu chuẩn lao động và môi trường. Hiệp định cũng thiết 
lập các thiết chế để giám sát và thực thi cam kết giữa các bên thông 
qua sự tham gia của các xã hội dân sự. 

Các nội dung chính của Chương về Thương mại và Phát triển bền 
vững gồm: 



 Về lao động, cam kết chung áp dụng các tiêu chuẩn lao động 
chính của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và bám sát chương 
trình nghị sự phù hợp của ILO, bao gồm cam kết thông qua và 
thực thi hiệu quả tất cả các công ước đã đạt được tính tới thời 
điểm hiện tại của ILO (chứ không chỉ dừng lại ở các công ước 
liên quan đến tiêu chuẩn lao động chính).  

 Về môi trường, có cam kết nhằm thực thi hiệu quả tất cả các hiệp 
định môi trường đa phương mà các nước này là một bên trong 
hiệp định đó.  

 Khẳng định quyền của các bên được chủ động quy định trong nội 
địa nhưng vẫn đảm bảo mức độ bảo vệ cao về mối trường và lao 
động, và một cam kết không miễn trừ hay điều chỉnh các tiêu 
chuẩn đó theo cách có thể làm phương hại đến thương mại và 
đầu tư giữa các bên.  

 Các cơ chế giám sát mạnh mẽ, được xây dựng dựa trên sự giám 
sát của cộng đồng thông qua sự tham gia của xã hội dân sự tại 
cả quốc gia đối tác và EU. Mỗi bên sẽ thành lập nhóm tư vấn xã 
hội dân sự, gồm đại diện của các doanh nghiệp, các tổ chức môi 
trường và lao động. Hai nhóm sẽ nhóm họp hàng năm trong một 
diễn đàn xã hội dân sự để thảo luận về việc thi hành các khía 
cạnh phát triển bền vững. Các hoạt động hợp tác và giám sát 
thực hiện cam kết sẽ được thực hiện bởi Ủy ban về Thương mại 
và Phát triển bền vững.  

 Cơ chế để giải quyết những khác biệt thông qua một Hội đồng 
độc lập gồm các chuyên gia. Các khuyến nghị của Hội đồng 
chuyên gia sẽ được giám sát bởi Ủy ban về Thương mại và Phát 
triển bền vững. Hội đồng chuyên gia sẽ xin ý kiến của Nhóm tư 
vấn nội địa và các tổ chức quốc tế có uy tín như ILO hay các tổ 
chức môi trường đa phương có liên quan. Báo cáo của hội đồng 
sẽ được công bố công khai cho nhóm tư vấn nội địa.  

Tính minh bạch  

Vì môi trường pháp lý nội địa có ảnh hưởng đên thương mại, các FTA 
của EU cũng có một chương đưa ra tiêu chí cần phải tuân thủ nhằm 
đảm bảo một môi trường pháp lý hiệu quả và có thể dự đoán được cho 
các chủ thế kinh tế đặc biệt là những chủ thể nhỏ. Thiếu tính minh bạch 
trong môi trường pháp lý thường là mối quan ngại của nhiều công ty 
châu Âu khi kinh doanh ở các quốc gia khác. Vì thế, các FTAs của EU 
rất cần có cam kết minh bạch mạnh mẽ áp dụng cho tất cả các quy 
định có tác động đến các vấn đề được đề cập trong FTA. 

Cụ thể, Chương này quy định: 



− Cam kết cho phép các đối tương quan tâm được bình luận về dự 
thảo các biện pháp luật lệ mới. 

− Hình thành điểm hỏi đáp và liên lạc để trả lời các câu hỏi phát sinh từ 
việc áp dụng các luật lệ hay để giải quyết các vấn đề từ những luật đó. 

− Các yêu cầu về thủ tục phải tuân thủ trong thủ tục hành chính bao 
gồm rà soát hay kháng kiện các hành vi hành chính liên quan đến các 
lĩnh vực đề cập trong FTA. 

Giải quyết tranh chấp  

Trong hầu hết các FTA có hiệu lực, luôn có một chương về giải quyết 
tranh chấp. Trong các FTA của EU, cơ chế giải quyết tranh chấp dựa 
trên mô hình Cơ chế giải quyết tranh chấp của EU, nhưng các thủ tục 
nhanh hơn nhiều. 

Bước đầu tiên trong quy trình giải quyết tranh chấp là tham vấn giữa 
hai bên với mục đích tìm ra giải pháp. Nếu các bên không tìm thấy tiếng 
nói chung, tranh chấp được đưa tới một Ban Hội thẩm trọng tài. Ban 
Hội thẩm gồm ba chuyên gia do các bên lựa chọn hoặc được chọn 
bằng hình thức bỏ phiếu từ một danh sách đã thỏa thuận trước. Ban 
Hội thẩm sẽ nhận đơn từ các bên và sẽ tổ chức phiên điều trần công 
khai. Các cá nhân hoặc các công ty quan tâm được phép thông báo 
cho Ban Hội thẩm quan điểm của họ bằng cách gửi các lập luận viết. 
Phán quyết của Ban Hội thẩm, trong vòng 120 ngày kể từ khi Ban này 
được thành lập sẽ có giá trị ràng buộc đối với các bên. Sau khi có phán 
quyết, bên nào vi phạm FTA sẽ có thời hạn hợp lý để thực thi tuân thủ 
theo FTA. Thời hạn này được thỏa thuận giữa các bên hoặc được 
quyết định bởi một trọng tài. 

Kết thúc thời hạn thực thi, bên nào bị phát hiện vi phạm hiệp định sẽ 
phải xử lý tình hình. Nếu bên nguyên đơn cho rằng bên bị đơn vẫn tiếp 
tục vi phạm FTA, bên này có thể đưa vấn đề này lên Ban Hội thẩm. 
Nếu Ban Hội thẩm khẳng định rằng bị đơn vẫn tiếp tục vi phạm FTA, 
nguyên đơn có quyền áp dụng các biện pháp trừng phạt. Các thời hạn 
cho tố tụng trọng tài sẽ được rút ngắn trong các trường hợp khẩn cấp. 
Các FTA cũng có một điều khoản về cơ chế hòa giải mà các bên có thể 
sử dụng để giải quyết các vấn đề tiếp cận thị trường do các biện pháp 
phi thuế quan gây ra. Mục đích của cơ chế này không phải là để rà soát 
tính pháp lý của một biện pháp mà để tìm ra giải pháp nhanh và hiệu 
quả cho vấn đề tiếp cận thị trường. 

Theo cơ chế hòa giải, các bên sẽ được hỗ trợ bởi một hòa giải viên mà 
cả hai bên cùng đồng ý hay được lựa chọn bằng hình thức bỏ phiếu từ 
một danh sách đã được thỏa thuận trước. Hòa giải viên sẽ gặp các bên 
và đưa ra ý kiến tư vấn và đề xuất trong thời gian 60 ngày kể từ ngày 



nhận nhiệm vụ. Ý kiến và đề xuất của hòa giải viên không mang tính 
ràng buộc, các bên được tự do chấp nhận, hay sử dụng như là cơ swor 
cho một giải pháp. 

Cơ chế hòa giải không loại trừ khả năng phải dùng đến giải quyết tranh 
chấp trong hoặc sau khi hòa giải. 

Theo bnews.vn 

 

6. Cải cách thể chế, phải khắc phục được “trên 
nóng dưới lạnh” 
Ông Vũ Tiến Lộc: Chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa cải cách thể 
chế, trước hết là cải cách thủ tục hành chính còn rườm rà, rắc rối, 
trên “nóng” dưới “lạnh”, trên bảo dưới không nghe… 

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có khoảng 4,5 triệu 
người sinh sống, làm việc và học tập tại hơn 110 quốc gia và vùng lãnh 
thổ. Bên cạnh sự nỗ lực hòa nhập và phát triển ở nước sở tại, nhiều 
kiều bào đang có xu hướng trở về. Hàng năm có khoảng 300 đến 500 
lượt trí thức kiều bào về nước đóng góp chuyên môn, tham gia các 
chương trình hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao khoa học, công nghệ, 
giáo dục, đào tạo.... 

Theo thống kê năm 2018, Kiều hối là 15,9 tỉ USD, đưa Việt Nam tiếp 
tục nằm trong top những nước nhận Kiều hối lớn nhất thế giới năm 
nay, đóng góp 6,6% GDP Việt Nam, trong đó có gần 3.000 dự án tổng 
vốn đăng ký gần 4 tỉ USD tập trung những lĩnh vực kinh tế mũi nhọn 
của đất nước, đặc biệt là công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao. 

Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính 
sách tạo điều kiện cho bà con về nước đầu tư. Tuy nhiên, theo phản 
ánh của nhiều doanh nhân Việt kiều, thì vẫn còn tình trạng chủ trương 
thì tốt như việc thực hiện vẫn còn có lúc, có nơi gây phiền phức cho 
doanh nghiệp. 

VOV.VN phỏng vấn ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI). 

PV: Việt Nam có một lực lượng lớn Việt kiều là những người được tiếp 
thu tinh hoa ở các nền kinh tế tiên tiến. Trong tình hình kinh tế thế giới 
có nhiều diễn phức tạp, chiến tranh thương mại Mỹ- Trung leo thang, 
kinh tế Việt Nam có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Ông 
đánh giá như thế nào về vao trò của Việt kiều, nhất là các doanh nghiệp 
Việt kiều trong việc góp sức giảm tải những thách thức đối với kinh tế 
Việt Nam? 



Ông Vũ Tiến Lộc: Trong bối cảnh như vậy thì đóng góp của bà con 
Việt kiều nói chung và công đồng doanh nhân Việt kiều như thế nào là 
một việc chúng ta cùng suy nghĩ.  

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI). 

Tôi nghĩ chúng ta có một nguồn lực rất quan trọng là Việt kiều và đó 
cũng là một tài sản của Việt Nam và ít nước ngoài có một nước ngoài 
có một lực lượng kiều bào đông tới mức như vậy.  

Kiều bào lại có mặt ở hầu hết các cường quốc kinh tế. Trong đó tỷ lệ trí 
thức rất cao. Tài chính họ không nhiều nhưng vốn kiến thức, xã hội, 
quan hệ có có tiềm năng. Bà con đóng góp lớn không phải ở tài chính 
mà chính là sự kết nối với các doanh nghiệp bản địa, là việc truyền bá 
các kiến thức, công nghệ về Việt Nam, đưa hàng hóa Việt Nam ra 
nước ngoài và ngược lại. 

Tôi nghĩ nếu sử dụng tốt mạng lưới bà con Việt kiều là một lực lượng 
kết nối tốt trong phát triển. 

PV: Ông vừa nói về sự kết nối, ông có nhận định gì về sự kết nối của 
bà con kiều bào, trong đó có các doanh nhân với nhau, với trong nước 
và với thế giới. Với vai trò của mình, VCCI đã hỗ trợ bà con như thế 
nào? 

Ông Vũ Tiến Lộc: Trước hết có thể nói VCCI có sáng kiến thành lập 
các Hiệp hội doanh nhân kiều bào và tham gia ngay từ ban đầu cùng 



với bà con trong việc thành lập. Hiệp hội doanh nhân người Việt ở 
nước ngoài là thành viên của VCCI là hợp tác với VCCI trong hợp tác, 
xúc tiến thương mại đầu tư và kết nối doanh nghiệp Việt Nam với nước 
ngoài. 

Có thể nói trong những năm qua quan hệ này hết sức chặt chẽ và trong 
thời gian tới cũng cần có những cách thức và mô hình hiệu quả và tích 
cực hơn. Tôi nghĩ Diễn đàn kinh tế kiều bào toàn cầu lần này là một ví 
dụ như vậy.  

Trong tương lại thì VCCI sẽ phối hợp với Hiệp hội tổ chức Diễn đàn với 
quy mô ngày càng lớn và chuyên nghiệp hơn. Chúng tôi cũng sẽ bàn 
với nhau một số chương trình hợp tác cụ thể. Chẳng hạn đã bàn về 
chương trình Hiến kế với Đảng, Nhà nước về thể chế, mô hình kinh 
doanh; thành lập quỹ khởi nghiệp, anh em Việt Kiều sẽ đóng góp vào 
quỹ này không chỉ về tài chính, tiền bạc, phối hợp với nhau trong các 
chương trình an sinh xã hội.  

Cải cách thể chế, phải khắc phục được “trên nóng dưới lạnh” 

PV: Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, 
chính sách tạo điều kiện cho bà con về nước đầu tư. Tuy nhiên, theo 
phản ánh của nhiều doanh nhân Việt kiều, thì vẫn còn tình trạng chủ 
trương thì tốt như việc thực hiện vẫn còn có lúc, có nơi gây phiền phức 
cho doanh nghiệp? 

Ông Vũ Tiến Lộc: Tôi hiểu ý kiến của bà con cũng giống như cộng 
đồng trong nước, chúng ta rất hoan nghênh, cơ quan Chính phủ đã có 
nỗ lực thúc đẩy hoạt động của Chính phủ theo tinh thần Chính phủ kiến 
tạo, cố gắng tháo gỡ các thủ tục hành chính khá mạnh mẽ trong thời 
gian qua.  

Có thể nói chúng ta tiến bộ rất nhiều so với chúng ta. Nhưng trong tình 
hình thực tế mà ngày càng canh tranh gay gắt, đặc biệt là cuộc chiến 
thương mại Mỹ -Trung sẽ đẩy sự gay gắt hơn nữa cạnh tranh trên thị 
trường quốc tế trong xuất khẩu, trong đầu tư… Trong bối cảnh như vậy 
thì mọi nền kinh tế đều thúc đẩy cạnh tranh rất mạnh mẽ. Quan trọng là 
mình đã có tiến bộ so với chính mình nhưng làm sao phải rút ngắn hơn 
khoảng cách so với thế giới. 

Chính phủ đề ra mục tiêu từ nay đến  2020 sẽ đưa Việt Nam là một 
trong 4 nền kinh tế có khả năng cạnh tranh về thể chế hàng đầu trong 
ASEAN nhưng cho đến nay khoảng cách của chúng ta so với các nước 
vẫn chưa khép lại được. Theo xếp hạng của Diễn đàn kinh tế thế giới 
thì có thể thấy việc chúng ta đạt được mục tiêu là một thách thức rất 
lớn.  



Chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa cải cách thể chế, trước hết là cải 
cách thủ tục hành chính còn rườm rà, rắc rối, trên “nóng” dưới “lạnh”, 
trên bảo dưới không nghe, hệ thống pháp luật cũng còn nhiều chồng 
chéo, để lại nhiều rủi ro cho doanh nghiệp.  

Bây giờ chúng ta đang bước vào nền kinh tế số 5.0, thì quản lý Nhà 
nước cũng phải theo kịp được chuyển động này. Nếu quản lý cứ thủ 
công như thế này, trong khi đó mô hình kinh doanh thay đổi rất nhanh 
chóng, nếu không đẩy được nền kinh tế số, nền kinh tế sáng tạo thì 
chúng ta sẽ thụ động. Vì thế thách thức về thay đổi thể chế rất lớn.  

Cho nên chắc chắn cải cách thể chế chúng ta đang đẩy mạnh và rất 
muốn có sự hiến kế của bà con kiều bào, xem các nước họ chăm sóc, 
hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào để chúng ta có thể tiếp thu những 
kinh nghiệm tốt. Hiện nay Đảng xác định cải cách ở Việt Nam phải 
vươn tới những chuẩn mực hàng đầu trên thế giới, của một nền kinh tế 
thị trường hiện đại và hội nhập.  

PV: Hiện nay trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, lực lượng 
doanh nhân trẻ khá lớn, họ là những có tiềm năng về tri thức nhưng lại 
thiếu về vốn và kinh nghiệm. VCCI có hỗ trợ hay đề xuất hỗ trợ như thế 
nào đề thu hút lực lượng này về nước đầu tư? 

Ông Vũ Tiến Lộc: Thu hút nguồn vốn cho thúc đẩy khởi nghiệp, không 
chỉ là trong nước mà trên quốc tế. Hiện nay Chính phủ đang tích cực 
xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, xây dựng quỹ đầu tư cho sáng tạo, 
các quỹ đầu tư mạo hiểm… để hỗ trợ và khuyến khích những người trẻ 
về nước đầu tư. Rất mong anh em sẽ đầu tư về nước. 

 Tôi nghĩ tất nhiên hiện nay chúng ta cũng có nhiều khó khăn để có một 
hệ sinh thái tốt nhưng Chính phủ đang giao làm việc này. Chúng ta rất 
mong sẽ sớm làm được. Trong tất cả các lĩnh vực chúng ta rất cần hiến 
kế nhưng trong khởi nghiệp chúng ta lại càng cần hiến kế, kết nối để có 
nguồn tài chính cho khởi nghiệp.  

PV: Xin cảm ơn ông./. 

Theo vov.vn  

 

7. Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục 
hải quan tại cửa khẩu 
Tại Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại 
cửa khẩu nhập. 

 



Danh mục hàng hóa gồm: Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ 
cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm; rượu; bia sản xuất từ 
malt; xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi; xe mô tô hai bánh, xe mô tô 
ba bánh nguyên chiếc, có động cơ đốt trong kiểu piston có dung tích xi 
lanh trên 125cc; máy bay, du thuyền; xăng các loại; điều hòa không khí, 
có công suất từ 90.000 BTU trở xuống; bài lá; giấy vàng mã; tiền chất 
thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp theo Danh mục do Bộ Công Thương 
quy định; hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục có ảnh hưởng đến 
quốc phòng, an ninh do Chính phủ ban hành; hàng hóa nhập khẩu từ 
các quốc gia, vùng lãnh thổ có cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh theo 
thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hàng hóa trong 
các vụ việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại và biện pháp 
chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại theo quyết định do Bộ 
trưởng Bộ Công Thương ban hành. 

Quyết định quy định cửa khẩu nhập để làm thủ tục hải quan đối với 
Danh mục hàng hóa nhập khẩu trên gồm: 

Đối với phương thức vận tải đường biển, đường hàng không, cửa khẩu 
nhập là cảng biển, cảng hàng không nơi hàng hóa được dỡ xuống hoặc 
cảng biển, cảng hàng không ghi trên vận đơn nơi hàng hóa được vận 
chuyển đến. 

Đối với phương thức vận tải đường sắt, cửa khẩu nhập là ga đường 
sắt liên vận quốc tế ở biên giới. 

Đối với phương thức vận tải đường bộ, đường sông, cửa khẩu nhập là 
cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính nơi hàng hóa nhập khẩu đi vào lãnh 
thổ Việt Nam. 

Đối với hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chỉ định cửa khẩu 
nhập khẩu thì cửa khẩu nhập thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý 
ngoại thương. 

Quyết định nêu rõ, hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục, người khai 
hải quan được lựa chọn làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa 
khẩu nhập quy định trên hoặc tại các địa điểm làm thủ tục hải quan 
ngoài cửa khẩu nhập trong các trường hợp sau: 

Thiết bị, máy móc, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình 
được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi có nhà máy, công 
trình hoặc kho của nhà máy, công trình. 

Hàng hóa nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất tiêu dùng trong nước, 
sản xuất xuất khẩu và chế xuất được làm thủ tục hải quan tại Chi cục 
Hải quan nơi có trụ sở chính hoặc trụ sở Chi nhánh hoặc cơ sở sản 



xuất; Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất thuộc Cục Hải 
quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập. 

Hàng hóa đưa từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, kho ngoại quan 
được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý khu phi thuế 
quan, kho ngoại quan (trừ hàng hóa đưa từ nước ngoài gửi kho ngoại 
quan để xuất đi nước khác theo quy định phải có Giấy chứng nhận mã 
số tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương chỉ được gửi kho ngoại 
quan tại tỉnh, thành phố nơi có cửa khẩu nhập hoặc cửa khẩu xuất). 

Hàng hóa nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế được làm thủ tục hải 
quan tại Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế theo quy định tại 
khoản 1 Điều 47 Luật Hải quan. 

Hàng hóa tạm nhập khẩu và hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính, dịch 
vụ chuyển phát nhanh được làm thủ tục hải quan tại các địa điểm theo 
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật 
Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. 

Hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu cứu trợ khẩn cấp theo quy định 
tại khoản 1 Điều 50 Luật Hải quan được làm thủ tục hải quan tại Chi 
cục Hải quan nơi xảy ra thiên tai, dịch bệnh hoặc có yêu cầu cứu trợ 
khẩn cấp. 

Hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ an ninh quốc phòng theo 
quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật Hải quan được làm thủ tục hải quan 
tại Chi cục Hải quan theo đề nghị của người khai hải quan. 

Xăng các loại nhập khẩu từ nước ngoài hoặc từ kho ngoại quan nhập 
khẩu vào nội địa được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi 
thương nhân có kho xăng dầu đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải 
quan. 

Hàng hóa nhập khẩu đóng chung container đưa về địa điểm thu gom 
hàng lẻ được làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan quản lý địa 
điểm thu gom hàng lẻ. 

Các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo infonet.vn 

 

8. ‘Không thể tùy tiện sử dụng tên gọi Việt Nam với 
mục đích quảng cáo' 
Bà Ninh Thị Thu Hương - lãnh đạo Cục Văn hóa Cơ sở - lý giải 
nguyên nhân cơ quan này yêu cầu chấn chỉnh hoạt động quảng 
cáo của Coca-Cola. 



Bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Văn hóa Cơ sở (Bộ Văn hóa, thể 
thao và Du lịch) - cho biết công văn yêu cầu chấn chỉnh được ban hành 
sau khi Cục kiểm tra, xem xét kỹ lưỡng nội dung quảng cáo có sử dụng 
cụm từ “Mở lon Việt Nam” của Coca-Cola Việt Nam. 

Theo quan điểm của Cục, cụm từ này không có thông tin rõ ràng. Nếu 
đã nói “lon” thì phải gắn với tên sản phẩm như lon Coca-Cola, lon bia 
hay lon nước ngọt. Còn việc ngắt chữ “lon” không gắn với tên sản 
phẩm hàng hóa là không cung cấp thông tin rõ ràng về sản phẩm. 

"Chưa kể, việc gắn chữ 'lon' mà không có danh từ, trạng từ ở phía sau 
như 'ở Việt Nam', 'tại Việt Nam'… là phản cảm và thiếu thẩm mỹ vì tên 
gọi Việt Nam không thể tùy tiện sử dụng với mục đích quảng cáo, gắn 
với các slogan một cách thiếu trang trọng như vậy”, bà Hương khẳng 
định. 

“Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu và thông cảm với một doanh nghiệp 
nước ngoài khi họ vô ý xây dựng một slogan quảng cáo không đảm 
bảo sự trong sáng trong sử dụng tiếng Việt, không được tư vấn kỹ và 
phù hợp về từ ngữ, văn hóa Việt”, bà Hương nói thêm. 

 

Cục Văn hóa Cơ sở nhận định "tên gọi Việt Nam không thể tùy tiện sử 
dụng với mục đích quảng cáo, gắn với các slogan một cách thiếu trang 

trọng". 



Chia sẻ thêm với PV, bà cho biết giống như nhiều lĩnh vực hiện nay, 
hoạt động quảng cáo đã được cải cách thủ tục hành chính, không có 
thủ tục cấp phép. Hơn nữa, một chiến dịch quảng cáo được thực hiện 
dưới nhiều hình thức, trên nhiều loại phương tiện quảng cáo nên càng 
không có thủ tục cấp phép cho cả một chiến dịch quảng cáo. Đến nay, 
chỉ còn lại một thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng, băng-
rôn. 

Do đó hiện nay, hoạt động quảng cáo được đảm bảo nghiêm túc bởi 
các tổ chức, cá nhân quảng cáo chủ động đáp ứng đầy đủ điều kiện về 
hàng hóa, dịch vụ quảng cáo theo quy định tại Điều 20 Luật Quảng cáo. 

Trong trường hợp có vi phạm, chính quyền sẽ phân định trách nhiệm 
của từng chủ thể (người quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người 
kinh doanh dịch vụ quảng cáo...) theo quy định của Luật Quảng cáo. 

Hiện nay, khi tốc độ phát triển của hoạt động quảng cáo được nâng cao 
với sự xuất hiện của nhiều loại hình, phương tiện quảng cáo, hoạt động 
quảng cáo cần nhiều lực lượng giám sát hơn nữa như cộng đồng 
doanh nghiệp, xã hội thông qua yêu cầu về đạo đức, trách nhiệm với 
công cụ là các quy tắc ứng xử. 

Trước đó, vào dịp AFF Cup 2018, Coca-Cola Việt Nam tung bộ sưu tập 
lon nước ngọt phiên bản đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong quảng 
cáo, nhãn hàng tiếp tục đưa hình ảnh những "chàng trai vàng" lồng 
ghép trong thông điệp "Mở lon Việt Nam". Ngay thời điểm đó, chiến 
dịch quảng cáo này đã nhận không ít chỉ trích của cộng đồng về việc sử 
dụng cụm từ "Mở lon Việt Nam”. 

Trao đổi với Zing.vn, đại diện Coca-Cola Việt Nam cho biết đã nhận 
được thông tin yêu cầu chấn chỉnh từ vài ngày trước. Hiện tại, các 
phòng, ban trong công ty đang bàn bạc và tiến hành điều chỉnh nội 
dung quảng cáo phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. 

Mức độ điều chỉnh và thống kê tình hình thiệt hại khi điều chỉnh sẽ 
được thông báo trong thời gian tới. 

Theo vtc.vn 

 

9. Liên thông văn bản điện tử: Đã rõ hiệu quả cải 
cách 
Mặc dù còn gặp một số khó khăn, nhưng đến nay 100% bộ, ngành, 
địa phương đã kết nối, liên thông và gửi, nhận văn bản điện tử với 
trục liên thông văn bản quốc gia. Đây là cơ sở bước đầu để tích 
hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, bộ trưởng không 



ngồi phòng làm việc cũng ký được giấy tờ. Hiệu quả cải cách cũng 
đã rõ khi giúp tiết kiệm hơn 1.200 tỷ đồng/năm từ công việc này… 
  

Các bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông và gửi, nhận văn bản 
điện tử với trục liên thông văn bản quốc gia. Ảnh: Bá Hoạt 

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn 
phòng Chính phủ) cho biết, chỉ tính riêng giai đoạn từ ngày 12-3 đến 
27-5-2019, đã có 36.327 văn bản gửi và 105.325 văn bản nhận “đi qua” 
trục liên thông văn bản quốc gia. Một số đơn vị tích cực triển khai việc 
này là Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng, tỉnh Quảng Ninh, 
tỉnh Đồng Nai… Đối với việc triển khai chữ ký số trong gửi, nhận văn 
bản điện tử, Ban Cơ yếu Chính phủ đã cung cấp trên 150.000 chứng 
thư số cho các bộ, ngành, địa phương; cấp 96/154 (62%) chữ ký số 
cho lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương và 118/262 chữ ký số 
cho lãnh đạo các địa phương. 

Đánh giá sơ bộ cho thấy, việc gửi, nhận văn bản điện tử mang lại rất 
nhiều tiện ích. Tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý 
cho biết, việc kết nối gửi, nhận văn bản qua trục liên thông văn bản 
quốc gia rất thuận lợi, giảm lượng phát hành văn bản giấy, là bước cải 
cách lớn, giúp cơ quan nhà nước giải quyết nhanh chóng, hiệu quả 
công việc... 



Song, do mới ở giai đoạn bước đầu nên quá trình triển khai gửi, nhận 
văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản quốc gia còn phát sinh một 
số lỗi như: Không gửi, nhận được văn bản; văn bản gửi không đến 
được nơi nhận; nhiều văn bản gửi qua trục liên thông không tuân thủ 
thời gian gửi, nhận. Theo đại diện thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng 
Ninh, để khắc phục cần hoàn thiện hệ thống pháp lý nhằm không hình 
thành hai hệ thống văn thư vừa giấy vừa không giấy. Tiếp đó là cần 
đặc biệt chú ý đến tính bảo mật, nêu rõ loại văn bản nào không được 
gửi điện tử. 

Với việc tích hợp chữ ký số trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành 
để gửi, nhận văn bản điện tử, số liệu Văn phòng Chính phủ công bố 
ngày 29-5-2019 cho thấy, tỷ lệ gửi văn bản có tích hợp chữ ký số còn 
thấp, nhất là Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, các tỉnh Lai Châu, Vĩnh 
Phúc, Quảng Bình. Lý do được đưa ra là để bảo đảm tính toàn vẹn của 
văn bản điện tử và quy định ban hành và phát hành văn bản, văn bản 
điện tử phát hành phải có tối thiểu 6 chữ ký số. Đối với các văn bản có 
kèm phụ lục, số lượng chữ ký số trên một văn bản sẽ rất lớn. Điều này 
làm tăng đáng kể dung lượng đường truyền và thời gian xác thực chữ 
ký số, phát sinh thêm công việc, quy trình cho đội ngũ cán bộ văn thư. 
Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương phải tốn nhiều thời gian và công 
sức nâng cấp phần mềm quản lý văn bản để đáp ứng giải pháp kỹ 
thuật ký số. 

Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 
phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, việc chuyển toàn bộ văn bản giấy sang 
văn bản điện tử giúp tiết kiệm khoảng 1.200 tỷ đồng/năm từ tiền giấy in 
ấn, gửi bưu phẩm, bưu kiện… Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là làm 
mạnh mẽ hơn, lấy đây làm đòn bẩy cải cách của Chính phủ. Trên cơ sở 
nền tảng số, tiến tới sẽ không để người dân, doanh nghiệp tiếp cận trực 
tiếp với cán bộ, công chức thực thi công vụ. “Quá trình triển khai, lấy ví 
dụ một cán bộ văn thư ở địa phương nếu giỏi sẽ làm tốt việc này, nếu 
không giỏi sẽ đổ lỗi cho máy tính.  

Vì vậy, cần thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn để nâng 
cao nhận thức và năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong 
việc tham mưu, triển khai và sử dụng chữ ký số. Ngoài ra, để khắc 
phục bất cập phát sinh, Văn phòng Chính phủ đã đề nghị Ban Cơ yếu 
Chính phủ nghiên cứu phương án, ứng dụng công nghệ thông tin trong 
đăng ký, cấp đổi chữ ký số một cách khoa học, rút ngắn thời gian cấp 
đổi chữ ký số…”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai 
Tiến Dũng nhấn mạnh. 

Theo hanoimoi.com.vn 



10. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện thu viện phí 
không dùng tiền mặt 
Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc thu viên phí 
bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và ưu tiên giải 
pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp 
nhận thẻ 

 

Bộ Y tế cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền 
bằng bằng nhiều phương tiện khác nhau. Ảnh minh họa. 

Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chỉ đạo thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến 
thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4. 

Đồng thời, cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng 
tiền bằng bằng nhiều phương tiện khác nhau; đẩy mạnh phương thức 
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích. 

Các Sở Y tế trên toàn quốc còn được yêu cầu phải chỉ đạo các bệnh 
viện, trường học trực thuộc Sở triển khai thanh toán thu viện phí, học 
phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và ưu tiên giải 
pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận 
thẻ. 

Trước đó, tại Nghị quyết 02, Chính phủ đã yêu cầu 100% các bệnh viện 
phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh 
toán để thu viện phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền 
mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua 



thiết bị chấp nhận thẻ, với thời hạn phải hoàn thành là trước tháng 12 
năm nay. 

Theo congluan.vn 

 

11. Dịch vụ bưu chính công ích: Thêm tiện ích góp 
phần minh bạch dịch vụ hành chính công 
Tranh thủ thời gian buổi sáng được nghỉ, anh Nguyễn Đình Quốc 
(quận Bình Tân, TP.HCM) lên trụ sở Đội Cảnh sát giao thông An 
Lạc, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Sau khi nhận quyết định xử phạt, 
chỉ vài bước chân, anh Quốc đã đến quầy thu nộp hộ tiền phạt của 
bưu điện ngay trong trụ sở thay vì phải đi 3km đến Kho bạc huyện 
Bình Chánh. Chỉ mất vài phút và tốn thêm 25.000 đồng phí bưu 
điện, việc nộp phạt đã hoàn tất. Với biên lai nộp phạt này, anh 
Quốc đã nhận lại giấy tờ xe của mình. 

Không chỉ tiết kiệm thời gian, với anh Đỗ Tường Nhật (tỉnh Bến Tre), 
dịch vụ này còn hỗ trợ rất nhiều cho những lái xe đường dài như anh 
bởi các tài xế không thể chạy đi chạy về giữa tỉnh Bến Tre - TP.HCM 
chỉ để đóng phạt và chờ nhận lại giấy tờ. Theo đó, anh Nhật cùng 
những lái xe đường dài sẽ không còn phải mất công đến trụ sở cảnh 
sát giao thông nữa bởi dịch vụ thu nộp hộ tiền phạt vi phạm giao thông 
vốn được triển khai vào năm 2016 từ ký kết hợp tác giữa Bưu điện Việt 
Nam với Cục Cảnh sát giao thông đường bộ đã phát triển thêm những 
tiện ích mới. 

Trong thời gian tới, với sự kết nối này, người vi phạm giao thông có thể 
yêu cầu dịch vụ tống đạt quyết định xử phạt tại nhà thay vì phải đến trụ 
sở cảnh sát giao thông. Sự tham gia của dịch vụ bưu chính công 
ích trong quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính hiện đã dần quen thuộc trong các lĩnh vực như: bảo hiểm 
xã hội, đăng ký hồ sơ thi giấy phép lái xe hay các dịch vụ hành chính 
công khác. Và không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí xã hội, sự tham gia 
của bưu điện còn góp phần minh bạch cho hoạt động hành chính công, 
một đích đến quan trọng trong cải cách hành chính, củng cố niềm tin 
của người dân với chính quyền. 

Theo vtv.vn 

 

 

 

 



12. Thành phố Hồ Chí Minh công khai 261 cơ sở 
dạy thêm đã được cấp phép 
Thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai danh sách 261 cơ sở dạy 
thêm học thêm, với 312 chi nhánh đã được cấp phép. 

Ngày 28/6/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã 
công bố thông tin, ra mắt trang thông tin dịch vụ giáo dục, tại địa chỉ 
//dichvugiaoduc.hcm.edu.vn 

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông 
Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ: Trang thông tin này hiện đang cung cấp 4 
loại hình dịch vụ giáo dục mà Sở hiện đang cấp phép hoạt động. 

Bao gồm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học với 407 cơ sở và 666 chi 
nhánh, 261 cơ sở dạy thêm học thêm với 312 chi nhánh, 55 cơ sở giáo 
dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ chính khóa với 64 chi nhánh, 249 
đơn vị tư vấn du học với 260 chi nhánh. 

Trên trang này còn cung cấp danh bạ các phòng, ban trực thuộc Sở, 
bao gồm địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thanh tra và phòng tổ 
chức cán bộ thuộc Sở phục vụ cho việc nhận thông tin phản ánh từ 
phía người dân. 

Một trong bốn loại hình dịch vụ giáo dục được cung cấp tại trang 
thông tin dịch vụ giáo dục thành phố (ảnh chụp màn hình) 



Đại diện cho lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh 
bày tỏ: Đây sẽ là trang thông tin rất hữu ích dành cho phụ huynh, học 
sinh, vì trong thời gian vừa qua, có nhiều trung tâm tư vấn giáo dục 
cung cấp nhiều thông tin không trung thực, gây nhiều thiệt hại cho 
người học. 

Nếu các cơ sở dạy thêm học thêm, tư vấn du học không có thông tin 
trên trang này, khả năng những đơn vị đó không có phép là rất cao. 
Phụ huynh hãy gọi đến đường dây nóng, để Sở có kiểm tra, xử lý và có 
hồi đáp. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, phụ huynh 
rất hay nhầm lẫn giữa việc trường tư thục với trường có yếu tố nước 
ngoài (hay còn gọi là trường quốc tế). 

Hiện thành phố chỉ có 21 trường quốc tế, là những trường do các tổ 
chức nước ngoài thành lập, có vốn đầu tư của nước ngoài, dạy chương 
trình của nước ngoài của con em một bộ phận sống tại thành phố, 
trong đó có cả con em của người nước ngoài. 

Trường tư thục hiện nay vẫn có thể giảng dạy các chương trình quốc 
tế.  

Trong thời gian sắp tới, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí 
Minh tiếp tục hoàn thiện các cơ sở dữ liệu giáo dục, cập nhật và bổ 
sung mỗi khi có cơ sở được cấp phép, xây dựng và phát triển thủ tục 
hành chính trực tuyến, phát triển và xây dựng bản đồ giáo dục. 

Theo giaoduc.net.vn 

 

13. Doanh nghiệp bất động sản “than trời” vì thủ 
tục hành chính 
Xin thủ tục rườm rà, khó khăn trong việc tính tiền sử dụng đất và 
ra giấy chủ quyền, bộ phận thực thi gây khó… khiến chủ đầu tư 
các dự án bất động sản nản lòng.  

Khó khăn chồng chất 

Theo số liệu thống kê từ Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, từ đầu 
năm 2019 đến nay, nguồn cung bất động sản có chiều hướng giảm sút, 
đặc biệt tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. 

Tổng nguồn cung nhà ở tại Hà Nội giảm 25% so với cùng kỳ năm 2018, 
lượng giao dịch cũng giảm khoảng 28%; trong khi đó tại TP.HCM mức 
độ giảm còn mạnh hơn, tổng nguồn cung giảm gần 50%.  



Còn theo Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM, trong 6 tháng qua tổng số 
căn nhà đưa ra thị trường giảm 16.675 căn, tỷ lệ giảm đến 34,1%. 
Trong đó, phân khúc căn hộ cao cấp giảm ít nhất, phân khúc căn hộ 
bình dân tỷ lệ giảm mạnh nhất đến 44,1%. Cơ cấu sản phẩm bị mất 
cân đối, lệch pha cung - cầu được dự báo sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn, từ 
đó ảnh hưởng đến mục tiêu an sinh xã hội. 

Trao đổi về tình hình hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp bất động sản 
than phiền vướng mắc lớn nhất hiện nay là có những chính sách chồng 
chéo, mâu thuẫn, không khả thi và thiếu tính thực tiễn dẫn đến nhiều 
cuộc thanh tra, kiểm toán kéo dài 2-3 năm khiến doanh nghiệp bất động 
sản bất an, còn công tác tính tiền sử dụng đất dự án bất động sản trên 
địa bàn TPHCM đều bị chậm trễ. 

Nhiều hồ sơ tính tiền sử dụng đất kéo dài cả năm vẫn chưa giải quyết 
xong, bị yêu cầu bổ sung nhiều lần, bị chuyển lòng vòng, không trình 
được lên Hội đồng thẩm định giá đất và UBND thành phố. 

  Ảnh minh họa 

Ông Nguyễn Nam Hiền, Phó Tổng giám đốc Hưng Thịnh Corp cho rằng 
thực trạng này dẫn tới nhiều dự án xây dựng xong nhưng không có sổ 
đỏ cho người dân, nhiều dự án thì xây lên cao rồi nhưng chưa thể bán 
vì chưa biết tiền sử dụng đất là bao nhiêu để tính đúng đầu ra, đầu vào. 



Có những doanh nghiệp xin tạm đóng tiền sử dụng đất cũng không 
được cấp theo nguyện vọng. Điều này dẫn đến việc các doanh nghiệp 
bất động sản khó khăn chồng chất hơn. Đó là chưa kể đến tiền đất phải 
thanh toán liền, điều này tạo thêm gánh nặng, nguồn vốn cạn dần vì 
doanh nghiệp chưa bán được sản phẩm đã phải lo tiền xây dựng, đóng 
tiền đất dồn dập. 

Cần có cơ chế mở 

Về vấn đề này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA giải thích: 

“Nguyên nhân trực tiếp là một số cán bộ, công chức sợ trách nhiệm, sợ 
sai nên có thái độ thụ động, không dám đề xuất chính kiến. 

Hiệp hội nhận thấy chưa có khung cơ chế về quy trình tính giá đất cụ 
thể theo quy định của Luật Đất đai, phù hợp với điều kiện thực tiễn của 
thành phố, để cán bộ, công chức thực hiện công tác tính tiền sử dụng 
đất dự án theo khung cơ chế này thì yên tâm và được an toàn”. 

Chuyên gia kinh tế, tiến sỹ Trương Huy Mai - Đại học RMIT nhận định: 

“Thủ tục hành chính rườm rà, chồng chéo, rất dễ xảy ra hiện tượng cơ 
chế “xin – cho”, tiêu cực. Nguyên nhân chủ quan là công tác thực thi 
pháp luật còn rất nhiều hạn chế, một số cán bộ, công chức nhà nước 
có thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến bất 
động sản, vừa có biểu hiện thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, chuyển hồ sơ 
lòng vòng, hành doanh nghiệp”. 

Cần một cơ chế mở cho giai đoạn hiện nay là đề xuất mà người đứng 
đầu HoREA,  ông Lê Hoàng Châu nhận xét. 

Hiệp hội đã từng kiến nghị UBND TPHCM và Thanh tra Chính phủ xem 
xét, giải quyết hợp tình, hợp lý đối với hơn 100 dự án đang bị “đóng 
băng” chờ rà soát, thanh tra. Vì quá trình thanh tra càng kéo dài thì 
càng bất lợi cho doanh nghiệp về chi phí vốn, lãi vay ngân hàng tăng và 
mất cơ hội kinh doanh. 

Điều này khiến các doanh nghiệp bất động sản càng lo ngại hơn trước 
tình trạng nhiều dự án bất động sản bị ách tắc, dẫn đến nguồn cung dự 
án và sản phẩm nhà ở bị sụt giảm mạnh, mà theo quan hệ cung - cầu 
sẽ kéo theo việc tăng giá bất động sản, làm giảm cơ hội tạo lập nhà ở 
của số đông người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp đô thị, tác 
động đến việc đảm bảo an sinh xã hội về nhà ở. 

Về mặt kinh tế sẽ làm sụt giảm nguồn thu ngân sách nhà nước từ bất 
động sản. Về phía doanh nghiệp bị tăng chi phí, mất cơ hội kinh doanh, 
khó khăn chồng chất, thậm chí có nguy cơ bị phá sản. 

Theo doanhnghiephoinhap.vn 



14. Cao Lãnh triển khai phần mềm "Xin lỗi dân" 
Những cán bộ, công chức trễ hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính phải xin lỗi dân và doanh nghiệp nếu bị phần mềm 
phát hiện. 

Ngày 29-6, ông Võ Phan Thành Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, cho biết địa phương đang triển khai hệ thống 
chính quyền điện tử có tích hợp phần mềm "Xin lỗi dân". 

 

Người dân và doanh nghiệp sẽ được cán bộ, công chức xin lỗi nếu để 
xảy ra việc chậm trễ giải quyết hồ sơ. 

Theo đó, sau khi người dân và doanh nghiệp nhấn nút gửi hồ sơ điện 
tử thì sẽ được chuyển về đơn vị tiếp nhận. Đơn vị này sẽ thẩm định, xử 
lý và giải quyết. Thông tin về quá trình này sẽ được phần mềm cập 
nhật liên tục và người nộp hồ sơ sẽ nhận được thông báo về thời gian 
giải quyết hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu 
khác thì phần mềm cũng hướng dẫn chi tiết để bổ sung cho hoàn 
chỉnh. Đặc biệt, nếu để xảy ra tình trạng trễ hẹn trả hồ sơ giải quyết thủ 
tục hành chính thì phần mềm sẽ tự động báo "đèn đỏ" để nhắc nhở 
công chức và công chức hoặc đơn vị phải có lời xin lỗi người dân cũng 
như doanh nghiệp.  

"Mục đích của chúng tôi muốn tạo ra phần mềm này là để cán bộ, công 
chức có trách nhiệm hơn trong công việc được giao nhằm phục vụ cho 
người dân và doanh nghiệp đúng theo quy định pháp luật. Do đó, 



người phụ trách bộ phận một cửa hoặc lãnh đạo đơn vị chức năng 
trong từng lĩnh vực phải có trách nhiệm theo dõi, kiểm soát hằng ngày 
việc này để tránh bị "trừ điểm". Phần mềm này do Sở Thông tin và 
Truyền thông quản lý nên không có bất cứ ai có thể can thiệp làm thay 
đổi được. Theo quy định, nếu cán bộ, công chức vi phạm 3 lần trong 
năm thì coi như chính thức bị cắt thi đua, khen thưởng", ông Minh 
khẳng định. 

Theo nld.com.vn 

 

15. Ủy quyền lãnh lương hưu tại TP.HCM: Nơi được 
nơi không 
Người lớn tuổi, sức khỏe kém muốn ủy quyền cho người khác lãnh 
lương hưu nhưng gặp không ít rắc rối vì mỗi địa phương mỗi khác. 

 

Anh Nguyễn Văn Tỷ (cán bộ tư pháp UBND P.7, Q.Tân Bình, TP.HCM) 
hướng dẫn người cao tuổi (bà Lê Thị Kim, 93 tuổi) làm giấy ủy quyền, 

mẫu số 13-HSB (để lãnh thay lương hưu, BHXH) tại nhà - Ảnh: NGUYỆT 
NHI 

Bà Nguyễn Thị Trúc (72 tuổi, ngụ KP1, P.Cát Lái, Q.2, TP.HCM) phản 
ảnh về việc gặp khó khăn khi lãnh lương hưu tại Bưu điện Cát Lái cho cả 
hai vợ chồng.  

Nhân viên bưu điện kêu bà phải làm giấy ủy quyền lãnh lương hưu của 
người chồng. Bà Trúc về UBND P.Cát Lái làm giấy ủy quyền thì được 



nhân viên phụ trách tư pháp hướng dẫn bà phải làm hợp đồng ủy quyền 
có chứng thực chữ ký của tổ chức hành nghề công chứng. 

Hiện nay, thủ tục lập giấy ủy quyền theo mẫu số 13 để lãnh thay lương 
hưu, BHXH vẫn được chấp nhận. Các đơn vị có liên quan cần xem xét 
giải quyết chế độ cho người dân…  

Ông PHAN VĂN MẾN (giám đốc BHXH TP) 

Rắc rối công chứng ủy quyền 

Bà Trúc thắc mắc trước đây vẫn làm giấy ủy quyền tại phường và được 
phường chứng thực chữ ký để nhận lương hưu thay, nhưng nay sao 
phải ra công chứng để chứng thực giấy ủy quyền?  

Trả lời vấn đề này, nhân viên tư pháp phường đưa cho bà Trúc xem 
quyết định 2700 (có hiệu lực ngày 29-6-2018) của UBND TP.HCM về 
công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, trong đó thủ tục chứng 
thực chữ ký giấy lãnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH đã bị bãi bỏ.  

Vì vậy, nhân viên tư pháp phường hướng dẫn bà Trúc đến tổ chức hành 
nghề công chứng để làm công chứng ủy quyền mới có thể lãnh lương 
hưu thay chồng. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Trúc cho hay trước đây do bà hay đau yếu, 
chồng bà là ông Huynh (75 tuổi) vẫn thường đi lãnh lương hưu thay cho 
bà. Khi đó chỉ cần ra P.Cát Lái làm thủ tục chứng thực chữ ký để lãnh 
thay cho bà xong thì đến bưu điện được nhận lương hưu.  

Nay ông cụ bệnh, đi lại rất khó khăn, bà Trúc khỏe lại nên đến lượt bà đi 
lãnh lương hưu thay chồng thì gặp rắc rối trên.  

"Chồng tôi đau yếu như thế làm sao mà ra phòng công chứng để làm 
giấy ủy quyền được. Còn nhờ nhân viên phòng công chứng đến tận nơi 
để công chứng thì mất chi phí cao hơn…" - bà Trúc nói. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đức Hiền - chủ tịch UBND P.Cát Lái - 
cho hay đã nắm được sự việc khó khăn khi lãnh lương hưu của vợ 
chồng ông Huynh.  

Trước đây, theo quy định cũ, UBND phường chứng thực chữ ký giấy 
lãnh thay lương hưu. Người dân chỉ cần cầm giấy đó đến bưu điện thì có 
thể lãnh thay được.  

Nay quy định thay đổi thì phía phát lương hưu có thể sẽ không chấp 
nhận giấy lãnh thay lương hưu do UBND phường chứng thực chữ ký.  

"Đã có trường hợp tương tự được phường ghi nhận rồi. Do ông Huynh bị 
đau yếu vậy, chúng tôi sẽ hỗ trợ việc đến nhà để chứng thực. Đồng thời 
tôi sẽ báo cáo cho Phòng lao động - thương binh & xã hội để có hướng 
giải quyết…" - ông Hiền nói. 



Tạo thuận lợi cho người lãnh lương thay 

Theo tìm hiểu, Bảo hiểm xã hội (BHXH) VN quy định người hưởng chế 
độ BHXH hằng tháng ủy quyền cho người khác lãnh lương thay cần lập 
giấy ủy quyền (mẫu 

13-HSB, do UBND phường chứng thực) hoặc lập hợp đồng ủy quyền 
theo quy định của pháp luật. Như vậy, người dân chỉ cần lập giấy ủy 
quyền (mẫu 13-HSB) là được. 

Tuy nhiên, sau khi có quyết định 2700 thì thủ tục chứng thực chữ ký ở 
UBND phường theo mẫu đã bị bãi bỏ. Vì vậy, thời gian qua, một số 
người dân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng thay người thân 
bằng giấy ủy quyền do UBND phường chứng thực chữ ký nhưng không 
được nhân viên bưu điện chấp thuận. Nhân viên bưu điện yêu cầu người 
dân phải có giấy theo quy định mới. 

Thế nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, một số phòng tư pháp quận vẫn 
triển khai đến các UBND phường về việc thực hiện chứng thực chữ ký ở 
giấy trên. Có nơi vẫn tạo điều kiện cho người dân lãnh thay lương hưu.  

Điển hình như quận Tân Bình vẫn thống nhất, phối hợp giữa Phòng lao 
động - thương binh và xã hội, bảo hiểm, bưu điện để giải quyết linh hoạt 
việc lãnh thay lương hưu cho người dân như trước.  

Tại quận này, người dân vẫn chỉ cần đến UBND phường chứng thực chữ 
ký lãnh thay lương hưu để mang đến bưu điện lãnh tiền.  

"Dẫu biết là cách làm "linh hoạt" nhưng để các cụ lớn tuổi phải đi công 
chứng thực sự là nhiều rắc rối, phiền hà…" - một cán bộ tư pháp quận 
Tân Bình nói. 

Liên quan đến việc này, ông Phan Văn Mến - giám đốc BHXH TP.HCM - 
cho hay BHXH TP từng tiếp nhận ý kiến của người dân huyện Hóc Môn, 
Củ Chi về việc vướng mắc lãnh thay lương hưu, BHXH như trên. Từ đó, 
BHXH TP đã thống nhất với Sở Tư pháp TP về cách giải quyết.  

Đồng thời BHXH TP cũng gửi văn bản (vào tháng 8 và tháng 11-2018) 
cho Bưu điện TP.HCM để triển khai đến các chi cục bưu điện về việc đề 
nghị tiếp nhận, chi trả chế độ lương hưu, BHXH trong trường hợp ủy 
quyền lãnh thay đối với cả trường hợp thực hiện tại phòng công chứng 
và lập giấy ủy quyền theo mẫu số 13-HSB. 

Theo tuoitre.vn 

 

 

 


