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1. Băn khoăn người bị tạm hoãn xuất cảnh cần ra 
nước ngoài chữa ung thư 

Thứ trưởng Công an băn khoăn, có trường hợp nằm trong quy 

định thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh nhưng mắc bệnh ung thư cần 

khẩn trương ra nước ngoài chữa bệnh thì giải quyết thế nào. 

Sáng nay, UB Thường vụ QH cho ý kiến về một số nội dung lớn còn có 

ý kiến khác nhau của dự thảo luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân 

Việt Nam, trong đó có quy định về các trường hợp bị tạm hoãn xuất 

cảnh. 

Tạm hoãn xuất cảnh người bị thanh tra, kiểm tra 

Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh Võ Trọng Việt cho rằng đây là nội 

dung liên quan trực tiếp đến việc hạn chế quyền con người, quyền 

công dân, liên quan đến quốc phòng, an ninh, sức khỏe cộng đồng. 

Vì vậy, Thường trực UB Quốc phòng - An ninh đề nghị thu hẹp diện các 

đối tượng bị tạm hoãn cho sát hợp với thực tiễn; quy định chặt chẽ hơn 

các trường hợp bị tạm hoãn để tránh việc lạm dụng, lợi dụng làm ảnh 

hưởng đến quyền công dân. 

Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh Võ Trọng Việt 



Thường trực UB Quốc phòng - An ninh đề nghị bổ sung tạm hoãn xuất 

cảnh đối với trường hợp: “Người bị thanh tra, kiểm tra, xác minh có đủ 

căn cứ xác định người đó vi phạm đặc biệt nghiêm trọng và xét thấy 

cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn” và “người đại diện theo pháp 

luật của cơ quan, tổ chức đang có nghĩa vụ thi hành bản án, quyết định 

của tòa án”. 

Đối với người liên quan đến vụ án đang trong quá trình điều tra mà phát 

hiện có dấu hiệu tội phạm, đủ căn cứ thì cơ quan điều tra ra quyết định 

khởi tố bị can và đương nhiên sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định. 

Còn đối với người có nghĩa vụ đóng BHXH mà chưa đóng, công dân 

thuộc diện gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia dân quân 

tự vệ nòng cốt, ông Việt đề nghị không nên tạm hoãn xuất cảnh, vì đối 

tượng quá rộng. 

Theo ông Việt, BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần 

thu nhập cho chính họ, không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, quyền 

và lợi ích hợp pháp của người khác; nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham 

gia dân quân tự vệ nòng cốt cần phát huy ý thức tự giác chấp hành, 

không nên ép buộc và tước quyền công dân khi không chấp hành. 

Trong trường hợp vi phạm pháp luật về BHXH, nghĩa vụ quân sự đến 

mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị tạm hoãn xuất cảnh theo 

quy định. 

Đối với nội dung có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật nghiệp vụ 

nên đề nghị giao cho Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an quyết 

định. 

Rất khó vì động chạm quyền con người, quyền công dân 

Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị rà kỹ lại các trường hợp bị 

tạm hoãn xuất cảnh quy định trong dự luật vì liên quan đến quyền công 

dân, liên quan tới một nhóm luật đặc biệt là các luật tư pháp.  

Cụ thể, liên quan nhóm đối tượng tạm hoãn xuất cảnh "có nghĩa vụ 

theo luật Tố tụng dân sự", bà Nga cho rằng quy định như dự thảo rất 

rộng. Trong tố tụng dân sự có nguyên đơn, bị đơn, người có quyền, 

nghĩa vụ liên quan thì dự thảo nói "người có nghĩa vụ". 

"Nếu xác định nghĩa vụ của họ ảnh hưởng tới việc giải quyết vụ án và 

việc xuất cảnh của họ ảnh hưởng tới giải quyết vụ án thì khó vì vụ án 

dân sự kéo dài mà ở đây cũng không quy định thời hạn là bao lâu. Do 

đó, chỗ này quá rộng, đề nghị xác định cụ thể hơn, gọn hơn. 



Bởi vì có liên quan tới 1-2 triệu, 5-7 triệu trong vụ án dân sự cũng là 

một người có liên quan mà cũng có thể trở thành người có nghĩa vụ. 

Mà 1 vụ án dân sự kéo dài có nghĩa là người đó bị tạm hoãn xuất cảnh 

rất lâu. Chúng tôi đề nghị cân nhắc", Chủ nhiệm UB Tư pháp phân 

tích.  

Liên quan đến nhóm đối tượng tạm hoãn xuất cảnh là "người bị thanh 

tra, kiểm tra, xác minh có đủ căn cứ xác định người đó có vi phạm đặc 

biệt nghiêm trọng xét thấy cần ngăn chặn việc người đó bỏ trốn", bà 

Nga ủng hộ cách đặt vấn đề này. 

Tuy nhiên, theo bà, quy định như dự thảo khá chung chung.  

"Đề nghị rà soát các quy định liên quan tránh ảnh hưởng quyền con 

người và quyền công dân, không để lỏng, tránh trường hợp như thời 

gian vừa qua. Đồng thời rà soát để quy định làm sao đó tránh tùy tiện 

lạm dụng trong thực tế hạn chế quyền con người, quyền công dân", bà 

nói.  

Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương 

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cũng đồng tình cần rà soát nội 

dung liên quan đến việc tạm hoãn xuất cảnh vì diện đối tượng quá 

rộng, chưa cụ thể, rất khó cho các cơ quan thực hiện. 



"Tôi băn khoăn, có trường hợp nằm trong quy định thuộc diện tạm hoãn 

nhưng mắc bệnh hiểm nghèo, cần khẩn trương ra nước ngoài chữa 

bệnh như ung thư, cấp cứu, mổ xẻ thì giải quyết thế nào?”, Thứ trưởng 

Công an nói. 

Theo ông, để quyết định những trường hợp này rất khó vì động chạm 

quyền con người, quyền công dân. Phải rà soát kỹ, để phạm vi tạm 

hoãn xuất cảnh phải hết sức chặt chẽ, trừ quyết định của cơ quan tố 

tụng, còn lại nhiều nội dung khác từ thuế khóa, hành chính, dân sự rất 

phức tạp. 

Theo vietnamnet.vn 

 

2. Dự thảo Nghị định quản lý phân bón chưa đáp ứng 
yêu cầu về kiểm soát thủ tục hành chính 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa có văn bản trả 

lời Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị góp ý 

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý phân bón. 

Dự thảo quy định rất nhiều các thủ tục hành chính nhưng lại chưa đáp 

ứng được các yêu cầu của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính 

tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính. 

Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung hai quy định vào tất 

cả các thủ tục hành chính trong Nghị định này: 

Thứ nhất, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu thêm thành 

phần hồ sơ so với quy định tại Nghị định này. 

Thứ hai, cơ quan tiếp nhận chỉ được phép yêu cầu bổ sung hồ sơ một 

lần. 

Một số thủ tục hành chính của dự thảo yêu cầu doanh nghiệp phải nộp 

tài liệu bản dịch ra tiếng Việt “có xác nhận của cơ quan dịch thuật”. 

Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, hiện có tình trạng một số cơ 

quan nhà nước khi yêu cầu doanh nghiệp nộp bản dịch hồ sơ sau đó từ 

chối hoặc chậm làm thủ tục bởi lý do bản dịch chưa chuẩn. Điều này 

khiến các doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, mất thời gian, thậm chí 

còn là cơ hội cho tham nhũng tiêu cực. 

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo 

sửa đổi quy định theo hướng như sau: 



Cho phép doanh nghiệp tự dịch hồ sơ và tự chịu trách nhiệm về tính 

chính xác của bản dịch mà không cần có xác nhận của bất kỳ bên thứ 

ba nào khác. 

Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công chứng và bản 

dịch đã được đơn vị cung cấp dịch vụ công chứng xác nhận, cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ không được phép từ chối vì lý do bản dịch không chính 

xác. 

 

VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cho phép doanh nghiệp tự dịch hồ sơ 

và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch mà không cần có 

xác nhận của bất kỳ bên thứ ba nào khác. 

Tất cả các thủ tục hành chính của dự thảo hiện đều đang để thời gian 

xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ là 03 ngày. 

Tuy nhiên, theo VCCI, so sánh với nhiều thủ tục hành chính trong các 

lĩnh vực khác thì thời gian này là quá dài. Nhiều thủ tục hành chính 

khác yêu cầu cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải trả lời về tính đầy đủ, hợp 

lệ của hồ sơ ngay khi nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc chỉ trong 01 ngày khi 

nộp hồ sơ qua bưu chính và trực tuyến. 

Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, giảm thời gian xem xét 

tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ theo các mức trên. 

Ngoài ra, Dự thảo quy định rất nhiều thời hạn làm thủ tục hành chính 

nhưng lại không đầy đủ. 



Ví dụ, Điều 4.3 của Dự thảo chỉ quy định thời hạn từ khi “nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ” đến khi “tổ chức thẩm định để đánh giá hồ sơ”, nhưng lại chưa 

quy định thời gian “thẩm định đánh giá hồ sơ” mất bao lâu, cũng chưa 

có quy định từ khi “thẩm định đánh giá hồ sơ” cho đến khi ban hành 

Quyết định công nhận phân bón lưu hành là bao lâu? 

“Đây là một lỗ hổng pháp lý có thể khiến cơ quan thực hiện thủ tục 

hành chính kéo dài thời gian mãi mãi” VCCI khẳng định. 

Nhiều thủ tục hành chính khác trong Dự thảo cũng đang có vấn đề 

tương tự, tức là chỉ quy định thời hạn từ khi nhận hồ sơ hợp lệ đến khi 

tổ chức đánh giá, thẩm định, kiểm tra, nhưng lại không có quy định thời 

hạn từ khi tổ chức đánh giá, thẩm định, kiểm tra đến khi trả lời thủ tục 

hành chính. 

“Ví dụ như các thủ tục cấp lại Quyết định công nhận phân bón lưu hành 

tại Điều 5.3.a, thủ tục gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành 

tại Điều 6.3, thủ tục công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón tại Điều 

9.3, và nhiều thủ tục khác”, VCCI ví dụ. 

Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại toàn bộ các thủ tục 

sửa đổi quy định theo hướng quy định thời gian tối đa từ khi nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ cho đến khi trả lời kết quả thủ tục hành chính. 

Theo enternews.vn 

 

3. Từ đường làng ra cao tốc 

Doanh nghiệp Việt Nam có vượt qua được những rào cản được 

đặt ra la liệt trên những con đường làng, đường xã, đường huyện 

trước khi đặt được chân lên con đường cao tốc này hay không? 

Theo điều tra của VCCI, 58% các doanh nghiệp phải xin giấy phép con 

thì mới có thể hoạt động. Mặc dù chính đã yêu cầu các bộ cắt giảm 

điều kiện kinh doanh, khiến cho thủ tục xin phép minh bạch, dễ dàng 

hơn, nhưng vẫn còn nhiều điều cản trở doanh nghiệp. 

Khi làm ra các giấy phép con, cơ quan cấp phép thường cố gắng cài 

cắm thêm quy định về thời hạn của giấy phép đó, cái thì 5 năm, cái thì 

3 năm, có cái chỉ có 1 năm. Mỗi lần hết hạn doanh nghiệp lại phải đi xin 

lại, cũng lại hồ sơ, cũng lại giải trình, cũng lại qua nhiều cửa thì mới 

được gia hạn giấy phép. 

Có doanh nghiệp phản ánh, họ đã xin được đất 30 năm để kinh doanh, 

nhưng giấy phép kinh doanh chỉ cho thời hạn có 3 năm. Khi họ kêu gọi 



nhà đầu tư chung vốn để thực hiện dự án, người ta bảo: “Nhà nước chỉ 

cho giấy phép 3 năm, thì ta chỉ nên mua máy móc cũ, sau 3 năm hết 

khấu hao. Chứ giờ mua máy mới mà vài năm nữa lại không được gia 

hạn giấy phép thì máy đó bán cho ai?” 

Không chỉ liên quan chuyện mua máy cũ máy mới, thời hạn giấy phép 

còn ảnh hưởng đến quyết định của doanh nghiệp trong việc xây dựng 

nhà xưởng kiên cố hay tạm bợ, có làm thương hiệu hay không, có đầu 

tư cho nghiên cứu phát triển hay không, có bỏ tiền cho nhân viên đi học 

hay không,…? 

Nhiều điều kiện kinh doanh được cài cắm vào các văn bản. Ảnh minh họa. 

Nhà nước muốn doanh nghiệp lớn, làm ăn bài bản, đầu tư cho cơ sở 

vật chất, cho thương hiệu, cho công nghệ, cho con người… nhưng nhà 

nước chỉ cấp phép cho có 3 năm. Thử hỏi ai còn dám bỏ tiền đầu tư 

kinh doanh dài hạn? 

Nếu nhà nước lo ngại doanh nghiệp làm sai, vi phạm pháp luật thì đã 

có quy định về thanh tra, kiểm tra định kỳ. Nếu doanh nghiệp vi phạm 

thì nhà nước có quyền xử phạt, tước giấy phép. Vậy thì quy định thời 

hạn giấy phép đâu còn ý nghĩa. Trên thực tế, nó được vẽ ra để cán bộ 

kiếm thêm phong bì mỗi lần doanh nghiệp phải xin xỏ. 



Đẻ ra giấy phép con, đẻ ra thủ tục hành chính đã là một thứ cực chẳng 

đã. Ông Nguyễn Sinh Hùng, khi còn làm Chủ tịch Quốc hội từng nói: 

"Thủ tục hành chính cay nghiệt, độc ác lắm." 

Có lần, một cán bộ pháp chế của một bộ nói với tôi: “Chị cũng cố gắng 

nói các đơn vị trong bộ bỏ cái thời hạn giấy phép đi, nó chẳng có ý 

nghĩa gì cả vì đằng nào mình cũng đã có thanh tra, kiểm tra rồi. Nhưng 

các đơn vị nhất định không chịu bỏ, còn quay ra nói chị là trong bộ với 

nhau mà còn phá nồi cơm của anh em!” 

Chính phủ đã rất nỗ lực cắt giảm giấy phép con để bảo đảm quyền tự 

do kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng quyền tự do kinh doanh đó sẽ 

vẫn bấp bênh nếu các giấy phép con còn lại có thời hạn quá ngắn. 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đa số các bộ đã hoàn thành việc cắt bỏ, 

đơn giản hoá điều kiện đầu tư, kinh doanh trong năm 2018; trung bình 

trên 50% số điều kiện kinh doanh đã được cắt bỏ hoặc đơn giản hoá. 

Kết quả này rất đáng khích lệ, nhưng dường như còn khá ve vuốt và bỏ 

qua bao nhiêu rủi ro, rào cản mà các doanh nghiệp đang đối mặt vì 

thực tế là Nghị quyết số 02 đầu năm nay của Chính phủ (NQ 19 trước 

đây) cũng yêu cầu các bộ “tiếp tục rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, đơn 

giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không 

khả thi”. 

Đáng tiếc, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến cuối tháng 6 vừa rồi, Bộ 

này chỉ nhận được vỏn vẹn phản hồi từ 2 Bộ (Công Thương, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn) có kế hoạch thực hiện yêu cầu này. 

Mà ngay cả Bộ Công thương cũng còn đầy rẫy các rào cản. Chẳng hạn 

bộ này vẫn còn níu kéo quy định về kiểm tra formaldehyte trên sản 

phẩm dệt may, kiểm tra hiệu suất năng lượng, giấy phép bổ sung về 

phân phối rượu mà cộng đồng doanh nghiệp kêu khóc bấy lâu nay. Một 

bộ được tiếng là cải cách mà còn như thế, thử hỏi các bộ khác như thế 

nào? 

Với cách quy định về điều kiện kinh doanh hiện tại, nhiều doanh nghiệp 

không tính toán trước được họ sẽ cần bỏ chi phí bao nhiêu, thời gian 

bao lâu để chính thức bắt tay vào kinh doanh. Họ không muốn gia nhập 

thị trường do chi phí tuân thủ cao, do rủi ro cao. 

Còn những doanh nghiêp hiện hữu cũng khó khăn trong mở rộng sản 

xuất cũng như khó giảm chi phí hoạt động vì càng mở rộng, càng rủi ro. 



Đã đến lúc Chính phủ cần thể hiện cam kết của mình bằng cách loại bỏ 

những quy định về thời hạn của các giấy phép kinh doanh. Chỉ khi đó, 

các doanh nghiệp, nhà đầu tư mới yên tâm bỏ tiền để phát triển kinh tế. 

Các điều kiện kinh doanh, tư duy về quản lý chuyên ngành không được 

gỡ bỏ, thì các nỗ lực dồn dập của Chính phủ trong ký kết các hiệp định 

thương mại tự do không được hậu thuẫn bên trong, các tác động dự 

kiến từ các hiệp định đó tới nền kinh tế sẽ khó được hiện thực. 

Việc ký hiệp định EVFTA gần đây được coi là đường cao tốc nối liền 

hai bên, nhưng thực tế mà tôi vừa nêu đặt ra câu hỏi không thể né 

tránh: Doanh nghiệp Việt Nam có vượt qua được những rào cản được 

đặt ra la liệt trên những con đường làng, đường xã, đường huyện trước 

khi đặt được chân lên con đường cao tốc này hay không? 

Theo vietnamnet.vn 

 

4. Đề xuất cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa 
bệnh có thời hạn 

Đó là một trong những nội dung được đề xuất sửa đổi trong Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, thay vì việc cấp chứng chỉ hành 

nghề khám, chữa bệnh suốt đời như hiện nay. 

 



Việc cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh (KCB) là biện pháp bắt 

buộc để kiểm soát chất lượng hành nghề phù hợp với kiến thức và kỹ 

năng nghề nghiệp đã được đào tạo. Trong thời gian qua, việc cấp 

chứng chỉ hành nghề được thực hiện dựa trên các cơ sở quy định pháp 

luật gồm: Luật khám bệnh, chữa bệnh (KB, CB) số 40/2009/QH12 ngày 

23-11-2009; Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27-9-2011 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KB, 

CB; Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14-11-2011 của Bộ Y tế Hướng 

dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy 

phép hoạt động đối với cơ sở KCB. 

Sau chín năm có hiệu lực, Luật KB, CB đã bộc lộ nhiều bất cập, không 

phù hợp với thực tế. Một trong những nội dung quan trọng mà Luật KB, 

CB sửa đổi tới đây tác động trực tiếp đến đội ngũ cán bộ y tế hành 

nghề KCB, chính là đổi mới toàn diện việc kiểm soát chất lượng của 

người hành nghề thông qua việc đổi mới hệ thống cấp chứng chỉ hành 

nghề và đăng ký hành nghề KCB. 

Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết, 

Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia cấp chứng chỉ hành nghề suốt 

đời. “Theo thống kê, chỉ có 3-4 nước cấp chứng chỉ hành nghề suốt 

đời, còn hầu hết các nước đã cấp phép thì thường cấp phép có thời 

hạn. Tại các nước, giấy phép hành nghề thường có thời hạn là một 

năm, hai năm hoặc ba năm”, ông Quang cho hay. 

Việc không quy định thời hạn dẫn đến việc khó giám sát được người 

hành nghề có còn đủ điều kiện hành nghề sau khi đã được cấp chứng 

chỉ hành nghề. Do đó, yêu cầu có thời hạn trong chứng chỉ đòi hỏi 

người hành nghề phải cập nhật kiến thức y khoa liên tục, đồng thời giữ 

được y đức, tránh để xảy ra sai sót về mặt chuyên môn. 

Cũng theo ông Quang, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề của Việt 

Nam hiện nay đang khác so với quốc tế là Việt Nam cấp phép hoàn 

toàn dựa trên hồ sơ. Người có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề chỉ 

cần nộp bộ hồ sơ theo quy định cho cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Y 

tế, Sở Y tế) để được xem xét và cấp. 

Như vậy, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hiện nay theo quy định 

của Luật KB, CB chủ yếu xem xét về thủ tục hành chính, dựa trên hồ 

sơ, giấy tờ về văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo cấp, giấy xác 

nhận thời gian thực hành của cơ sở KCB mà không dựa trên việc đánh 

giá năng lực chuyên môn thông qua kỳ thi quốc gia như nhiều nước 

trên thế giới đã thực hiện. Điều này chưa bảo đảm được tính khách 



quan và bảo đảm được chất lượng đầu vào của nguồn nhân lực KCB, 

các văn bằng chứng chỉ. 

“Trên thế giới, nhiều nước đã thành lập Hội đồng Y khoa quốc gia và tổ 

chức thi sát hạch chuyên môn làm cơ sở cấp chứng chỉ hành nghề. 

Đây là một xu thế tất yếu trong việc quản lý hành nghề KCB”, ông 

Quang nói. 

Do đó, Luật KB, CB sửa đổi sẽ đề xuất tổ chức kỳ thi cấp quốc gia đối 

với người tốt nghiệp các trường học cả về lý thuyết và thực hành. Nếu 

người hành nghề KCB trải qua được kỳ thi này mới đủ điều kiện được 

cấp chứng chỉ hành nghề. 

Bên cạnh đó, theo Luật KB, CB hiện hành, các quy định về người xin 

cấp chứng chỉ hành nghề thì chưa bao quát hết các chức danh chuyên 

môn tham gia trong quy trình KCB. Hiện nay một số chức danh đã làm 

trong cơ sở KCB nhưng chưa được cấp phép là cử nhân tâm lý, cử 

nhân tâm lý lâm sàng, cử nhân xạ trị, thư ký y khoa, nhân viên y tế học 

đường, cử nhân dinh dưỡng, kỹ sư sinh học, kỹ sư hóa học. Trong thời 

gian tới, dự kiến có thêm chức danh chuyên môn như cử nhân khúc xạ, 

chỉnh quang viên, kỹ thuật viên khúc xạ nên Luật cũng cần mở rộng bổ 

sung quy định cấp chứng chỉ hành nghề cho các nhóm đối tượng này. 

“Lương y là một trong những đối tượng được Luật quy đinh hành nghề 

phải có chứng chỉ. Tuy nhiên, điều kiện công nhận lương y cũng còn 

chưa rõ ràng.. Cô đỡ thôn bản, nhân viên cấp cứu ngoại viện cũng có 

can thiệp trực tiếp đến người bệnh cũng cần xem xét để cấp phép. 

Riêng với chức danh nhân viên y tế thôn bản, một số ý kiến của các cơ 

quan quản lý đề xuất nên cấp chứng chỉ hành nghề”, ông Quang cho 

hay. 

Cùng với việc đề xuất cấp chứng chỉ hành nghề KCB có thời hạn, tới 

đây, Luật KB, CB sửa đổi cũng sẽ đưa ra đề xuất về việc bỏ quy định 

"cấp giấy phép hoạt động không có thời hạn đối với cơ sở KCB" được 

quy định tại Điều 44 trong Luật hiện hành. Quy định này không phù hợp 

với những thay đổi thường xuyên, liên tục của cơ sở KCB. Ở các nước 

khác giấy phép hoạt động của cơ sở KCB thường có thời hạn 5 năm. 

Nhưng với bối cảnh quản lý nhà nước của Việt Nam, các ý kiến đề 

nghị, trong giai đoạn hiện nay giấy phép được cấp sau 10 năm cần 

thẩm định và cấp lại. 

Theo nhandan.com.vn 

 



5. "Bảo hộ ngược" đang là mối lo đối với các doanh 
nghiệp công nghệ trong nước 

Trong khi các doanh nghiệp vận tải công nghệ trong nước phải 

chịu đầy đủ các nghĩa vụ thuế và thủ tục hành chính thì các doanh 

nghiệp ngoại chỉ phải đóng thuế thấp hơn rất nhiều. Các doanh 

nghiệp trong nước cho rằng đây là sự bất bình đẳng với họ và các 

quy định hiện hành đang bảo hộ ngược cho các doanh nghiệp 

xuyên biên giới. 

 

Các quy định hiện hành đang bảo hộ cho các doanh nghiệp công nghệ 

xuyên biên giới. 

Thiệt thòi ngay tại "sân nhà"  

Cuối năm 2018, Grab chiếm đến 70% thị phần taxi trong nước, 30% 

còn lại chia nhỏ cho các hãng khác (taxi truyền thống và công nghệ 

trong nước). Trong khi các doanh nghiệp trong nước cho rằng họ phải 

thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế cũng như thủ tục hành chính còn 

các doanh nghiệp xuyên biên giới thì lại không.  

Trước tình trạng này, các doanh nghiệp trong nước cho rằng đây là sự 

bất bình đẳng với họ và các quy định hiện hành đang bảo hộ cho các 

doanh nghiệp công nghệ xuyên biên giới.  



 

Theo Tổng Cục thuế, thuế giá trị gia tăng của Grab phải nộp chỉ là 3%, 

còn taxi truyền thống trong nước lên đến 10%, tức là gấp hơn 3 lần. 

Ông Nguyễn Xuân Thành, Thạc sĩ Kinh tế Tài chính Đại học Warwick 

Anh Quốc, Thạc sĩ Quản lý Nhà nước tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ cho 

rằng: "Các doanh nghiệp nội địa bị đối xử không bình đẳng và gặp phải 

những rào cản lớn so với những doanh nghiệp nước ngoài cung cấp 

dịch vụ tại thị trường Việt".  

Ông Trần Thanh Hải, người sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành của 

ứng dụng gọi xe công nghệ Be – một ứng dụng Việt cũng cho rằng: 

"Các doanh nghiệp nước ngoài đang lách luật của chúng ta, họ nói họ 

chỉ là một nền tảng phần mềm nhưng trên thực tế họ đã nắm giữ giá 

vốn. Họ vận hành như một công ty taxi nhưng họ đã lách luật để trả 

thuế thấp hơn nhiều so với doanh nghiệp vận tải trong nước".  

Hiện tại, doanh nghiệp Việt đang gặp phải rất nhiều thách thức và đang 

trong cuộc chiến sống còn với doanh nghiệp ngoại. Vì vậy, nếu những 

quy định hiện này vẫn tiếp tục bảo hộ cho những doanh nghiệp xuyên 

quốc gia thì sẽ tạo thế bất lợi cho chính doanh nghiệp trong nước.  

Bảo hộ ngược còn gây ảnh hưởng đến những doanh nghiệp trong 

các lĩnh vực khác  

Các quy định hiện hành hiện nay không chỉ đang bảo hộ ngược cho 

các doanh nghiệp nước ngoài ở lĩnh vực vận tải công nghệ mà còn ở 

một số lĩnh vực khác. Đặc biệt là trong lĩnh vực cung cấp thông tin số.  



Các doanh nghiệp cung cấp nội dung số như google và facebook đều 

không phải đăng ký kinh doanh ở và có trụ sở tại Việt Nam. Họ chỉ cần 

đặt một văn phòng đại diện để tiếp thị và tìm kiếm khách hàng.  

Trong khi các doanh nghiệp cung cấp nội dung số ở Việt Nam đang bị 

quản lý thì những doanh nghiệp ngoại lại không bị quản lý và không 

phải đóng thuế.  

Ông Nguyễn Xuân Thành cho biết: "Các doanh nghiệp cung cấp nội 

dung số nước ngoài thậm chí không đóng một đồng thuế nào trong khi 

họ biết rõ họ đang khai thác tài nguyên của chúng ta là những người 

tiêu dùng".  

Đơn cử, một bộ phim nước ngoài được người dùng mua trực tiếp ở 

doanh nghiệp Việt hiện đang phải chịu 3 loại thuế, thuế bản quyền 

10%, giá trị gia tăng 5% và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 20%. Do 

vậy, để duy trì một nền tảng đến từ phim được cập nhật thường xuyên 

là áp lực rất lớn nhưng áp lực này lại chỉ dành cho doanh nghiêp OTT 

nội.  

Còn với các doanh nghiệp ngoại, tiêu biểu như Netflix vào Việt Nam từ 
3 năm nay, thu của mỗi người dùng từ 180 đến 260 nghìn/tháng. Tuy 
nhiên chưa có một số liệu chính thức nào từ doanh thu mà doanh 
nghiệp này có được từ thị trường Việt, giới kinh doanh trong ngành ước 
tính con số này là không hề nhỏ. Đặc biệt, gần như doanh nghiệp này 
không phải đóng thuế.  

"Phải có một sự công bằng đối với doanh nghiệp nội để doanh nghiệp 
nước ngoài cũng phải có trách nhiệm, không phải bây giờ toàn bộ lợi 
nhuận ở thị trường Việt Nam là họ có thể thu hết", ông Nguyễn Xuân 
Thành nói.  

Người sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành của ứng dụng gọi xe công 
nghệ Be – một ứng dụng Việt cho rằng: "Bảo hộ ngược sẽ khiến cho 
các doanh nghiệp trong nước chết ngay từ khi ra đời, doanh nghiệp có 
lãi và tồn tại đâu mà đóng thuế. Phải tạo điều kiện thúc đẩy cho các 
startup trong nước có thể cung cấp dịch vụ trong một sân bình đẳng để 
có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài".  

Theo đơn vị nghiên cứu thị trường Muvi, doanh thu OTT truyền hình 
khu vực Đông Nam Á sẽ đạt 650 USD/năm vào 2 năm tới. Theo giới 
kinh doanh, nếu không sớm có những hành lang pháp lý rõ ràng để 
đảm bảo cạnh tranh trong lĩnh vực này thì viễn cảnh doanh nghiệp 
ngoại sử dụng lợi thế hiện có để tiến vào thị trường Việt  và tranh thủ 
chiếm thị phần là điều hoàn toàn có thể xảy ra. 

Theo cafebiz.vn 



6. Bỏ tiền tỷ mua chung cư, mòn mỏi chờ sổ đỏ bao 
năm vẫn "bật vô âm tín" 

Cư dân nhiều chung cư hiện nay vẫn mòn mỏi chờ cấp sổ đỏ 

trong khi quy định chủ đầu tư nhà chung cư có trách nhiệm làm 

thủ tục xin cấp sổ hồng cho người mua căn hộ trong vòng 50 

ngày, kể từ ngày bàn giao căn hộ... 

 

Cư dân Star City mòn mỏi chờ sổ đỏ. 

Muôn kiểu chậm sổ đỏ 

Không ít chung cư sau nhiều năm dọn về sinh sống, người dân vẫn 

trong tình trạng mòn mỏi chờ được cấp giấy chứng nhận sở hữu cho 

căn hộ (sổ đỏ). 

Theo một báo cáo của Bộ Xây dựng, trong tổng số 108 dự án có tranh 

chấp, thì có 11 dự án (chiếm khoảng 10%) liên quan tới việc chủ đầu tư 

chậm làm thủ tục cấp “sổ đỏ” cho cư dân. 

Tại dự án Star City Lê Văn Lương, cả trăm cư dân đã nhiều lần xuống 

đường để phản đối chủ đầu tư trong việc không thực hiện đầy đủ các 

cam kết. Trong đó, việc mòn mỏi chờ sổ đỏ là bức xúc lớn nhất khi bỏ 

ra vài tỷ đồng mua nhà tại dự án này. 

Chị Cẩm Tú, một cư dân ở Star City cho biết, chị cùng nhiều hộ dân 

khác ở đây đã hoàn thành mọi nghĩa vụ, vào nhận nhà cũng được 3 



năm nhưng đến nay vẫn trong tình trạng ngóng chờ từng ngày được 

cấp sổ. 

“Bỏ ra hơn 3 tỷ đồng nhưng căn hộ không thế chấp được ngân hàng, 

bán cũng kén người mua. Bây giờ chúng tôi không biết làm gì ngoài 

việc gửi đơn đến các cơ quan chức năng để kêu cứu”, chị này cho biết. 

Theo phản ánh, chung cư này vẫn chưa được hoàn công nên chưa đủ 

điều kiện để cấp sổ đỏ. Dù đã nhiều lần liên hệ nhưng chủ đầu tư của 

dự án vẫn chưa có phản hồi thoả đáng cho cư dân về vấn đề này. 

Tại một dự án khác tại Hà Đông - chung cư Westa do Công ty Cổ phần 

COMA 18 làm chủ đầu tư, người dân cũng phán ánh việc được nhận 

bàn giao nhà từ năm 2014 nhưng đến họ vẫn chưa được làm sổ đỏ. 

Qua thông tin từ Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, cư dân mới được 

biết nguyên nhân là chủ đầu tư đang thế chấp cả toà nhà trong ngân 

hàng. 

"Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị làm sổ đỏ nhưng mọi chuyện kéo dài 

hết năm này qua năm khác. Trong khi đó, cư dân gặp khó khăn trong 

việc chuyển nhượng căn hộ hoặc thế chấp để vay ngân hàng", một cư 

dân nói. 

Chậm sổ đỏ: Lý do không hẳn của chủ đầu tư 

Việc chậm cấp sổ đỏ không chỉ do chủ đầu tư thiếu trách nhiệm, để xảy 

ra vi phạm hoặc do chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước mà 

còn có nguyên nhân từ phía cơ quan quản lý nhà nước. 

Thực tế, trong các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, thủ tục 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ) 

và tài sản khác gắn liền với đất luôn đứng top đầu về... chậm muộn. 

Tại một hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp bất động sản do TP.HCM tổ 

chức hồi tháng 4, nhiều doanh nghiệp đã lên tiếng than vãn việc gặp 

nhiều vướng mắc vì khâu thẩm định, tính tiền sử dụng đất. Hàng loạt 

các dự án đang bị ngưng trệ, không cấp được sổ cho người dân vì 

vướng thủ tục này. 

Chẳng hạn như dự án chung cư cao tầng An Bình, số 787 đường Lũy 

Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Được hoàn thành xây 

dựng và đưa vào sử dụng từ tháng 10/2012 nhưng đến ngày 

10/05/2018, UBND thành phố mới có quyết định số 1937/QĐ-UBND về 

chuyển mục đích sử dụng đất của dự án. 



Đến nay, dự án vẫn chưa được tính tiền sử dụng đất để Công ty thực 

hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và làm thủ tục cấp "sổ đỏ" cho 

người mua nhà. 

Còn tại Hà Nội, mới đây theo phản ánh của cử tri, tiến độ công tác cấp 

sổ đỏ cho các hộ gia đình, cá nhân tại Khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia 

Lâm rất chậm. 

Theo báo cáo của Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Viglacera, nguyên 

nhân chính do số lượng hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận tại Văn 

phòng Đăng ký đất đai Thành phố nhiều dẫn đến tình trạng quá tải, 

không thẩm định hồ sơ kịp thời. 

Cũng tại khu bán đảo Linh Đàm, việc chậm cấp sổ đỏ, theo một số 

người dân cũng có phần do cơ quan quản lý. Tổ trưởng Tổ dân phố tòa 

HH4C Linh Đàm – Đỗ Xuân Dũng nói: “Chúng tôi là những người dân 

nghèo, chắt bóp cả cuộc đời mới mua được căn hộ tại chung cư HH 

Linh Đàm. 5 năm sống tại khu chung cư này, tôi thấy hệ thống hạ tầng 

điện, đường, trường học...khá tốt. Duy nhất chỉ có một vấn đề đó là sổ 

hồng chưa được cấp". 

"Việc cơ quan chức năng chậm trễ chưa cấp sổ đã gây ra rất nhiều 

phiền toái cho người dân. Cụ thể, nhiều nhà có nhu cầu vay vốn ngân 

hàng, muốn thế chấp căn hộ để lấy vốn làm ăn kinh doanh buôn bán 

không được. Với gia đình có nhu cầu bán nhà cũng rất khó” – ông 

Dũng nhấn mạnh. 

Tại khu vực này, có những tòa chung cư nằm trong diện tích xây dựng 

sai và vì thế việc chậm cấp sổ đỏ cũng là một lẽ. Nhưng anh Nguyễn 

Hoàng Anh – cư dân tòa HH2C cho biết, căn hộ của gia đình anh 

không nằm trong phần diện tích xây sai nhưng đã 4 năm nay, căn hộ 

của anh vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Anh cho rằng việc này là không 

công bằng với cư dân HH Linh Đàm. 

“Với những phần sai phạm của chủ đầu tư có chăng nên tách bạch với 

quyền lợi của cư dân. Căn hộ của tôi không nằm trong phần sai phạm 

cũng không được cấp sổ thì thật là vô lý. Chúng tôi đề nghị cơ quan 

quản lý cần sớm giải quyết dứt điểm mọi vấn đề thủ tục để cấp sổ cho 

người dân”- cư dân này nhấn mạnh. 

Cần công khai danh sách chủ đầu tư chậm cấp sổ đỏ 

Trao đổi với Dân trí, Luật sư Trương Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế 

Hiệp hội Bất động sản cho biết, Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định rõ về chế tài xử phạt 



khi chậm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng 

đất ở (sổ đỏ). 

Theo đó, tổ chức được Nhà nước giao đất xây dựng nhà ở để bán 

nhận trách nhiệm làm thủ tục cấp “sổ đỏ”, nếu quá thời hạn quy định sẽ 

bị phạt tiền. Thời gian chậm cấp giấy chứng nhận được tính kể từ ngày 

bàn giao nhà ở, đất ở. 

Mức phạt sẽ phụ thuộc vào thời gian và số lượng hộ gia đình, cá nhân 

bị chậm cấp, cụ thể: Từ 3-6 tháng với từ 100 hộ gia đình, cá nhân trở 

lên sẽ bị phạt từ trên 50-100 triệu đồng; từ trên 12 tháng với từ 100 hộ 

gia đình, cá nhân trở lên sẽ bị phạt từ trên 500 triệu-1 tỷ đồng. 

Tuy nhiên theo luật sư Trương Anh Tuấn, mức phạt này vẫn chưa đủ 

răn đe nhằm hạn chế chủ đầu tư vi phạm. “Vấn đề ở chỗ chủ đầu tư 

đang mắc các vi phạm khác khiến dự án không đủ điều kiện cấp sổ đỏ. 

Ví dụ như xây vượt tầng hoặc tìm mọi cách để bổ sung căn hộ chẳng 

hạn, khoản lợi nhuận từ đó sẽ thừa bù lại khoản tiền nộp phạt…”, ông 

Tuấn nêu một trong những thực trạng khiến tình trạng chậm cấp sổ đỏ 

vẫn xảy ra tại nhiều dự án. 

Bên cạnh đó, mức phạt trên chỉ áp dụng với tổ chức được Nhà nước 

giao đất xây dựng nhà ở để bán, không áp dụng với cán bộ, công chức 

công tác tại các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Theo dantri.com.vn 

 

7. Bộ TT-TT sẽ làm cổng kết nối cho doanh nghiệp 

Chiều 15.7, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-

TT) Nguyễn Mạnh Hùng gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp (DN) 

công nghệ thông tin - truyền thông (ICT) phía nam.  

Theo Bộ trưởng, VN muốn hùng cường, muốn trở thành nước công 

nghiệp phát triển phải dựa vào công nghệ và chủ yếu là công nghệ số. 

Tại buổi gặp, một số DN nêu ý kiến gặp khó khăn về thủ tục hành 

chính, khó tiếp cận chính quyền các cấp để thử nghiệm những sản 

phẩm mới hay cần giấy chứng nhận về dự án đã thực hiện hoặc một số 

quy định chưa phù hợp. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh kể 

từ hôm nay các DN khi cần cứ đến Bộ sẽ được cấp giấy chứng nhận 

đã thực hiện các dự án ở VN để tạo được tin tưởng khi chào bán giải 

pháp, sản phẩm ICT ra nước ngoài. Bên cạnh đó, các DN ngành ICT 



muốn thử nghiệm một chương trình gì liên quan đến chính quyền thì Bộ 

sẽ làm đầu mối, làm cổng kết nối để giới thiệu với các bộ ngành liên 

quan. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ TT-TT cũng hứa sẽ có những điều 

chỉnh sớm các quy định, chính sách chưa hợp lý để tạo điều kiện phát 

triển DN công nghệ VN... 

 

Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng 

Cùng ngày, Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi làm việc 

với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về công tác phát triển TT-TT. 

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Bình Phước đề xuất Bộ TT-TT hỗ trợ, duy 

trì nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP phục vụ cho hệ thống quản 

lý văn bản và điều hành tác nghiệp; thẩm định các phần mềm khi đưa 

vào đầu tư, sử dụng; hỗ trợ tài khoản giám sát an toàn thông tin cho 

tỉnh và gỡ bỏ các thông tin xấu, độc trên Facebook, YouTube; xây dựng 

đề án đô thị thông minh phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa 

phương... 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các tập đoàn, DN bưu chính 

viễn thông, CNTT cũng như các đơn vị trực thuộc sớm hỗ trợ, giải 

quyết các kiến nghị của tỉnh Bình Phước. Bộ trưởng cũng đề nghị Bình 

Phước cần chú trọng phát triển thương mại điện tử; đầu tư đường 

truyền cáp quang, đầu thu kỹ thuật số để nâng cao chất lượng phục vụ 

cho người dân. 

Theo thanhnien.vn 

 

 



8. Ra quân tổng kiểm soát ô tô, xe máy trên cả 
nước 

Từ hôm nay, 15/7 đến 14/8, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) 

trên cả nước sẽ thực hiện tổng kiểm soát đối với ô tô chở khách, 

xe container và mô tô.  

CSGT Vĩnh Long tổng kiểm soát xe chở khách, container và mô tô. 

Ảnh: csgt.vn 

Kế hoạch tổng kiểm soát này được thực hiện thành 2 đợt: Đợt 1 từ 15-

29/7 và đợt 2 từ 30/7 đến 14/8.  

Trong thời gian tổng kiểm soát, CSGT sẽ bố trí lực lượng, phương tiện, 

thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên tất cả tuyến đường bộ, trong đó tập 

trung ở những tuyến quốc lộ trọng điểm và các đường cao tốc, để kiểm 

soát các phương tiện nói trên nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời 

phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự 

an toàn giao thông. 

Các hành vi vi phạm trong đợt tổng kiểm soát này sẽ bị xử lý nghiêm. 

Trong đó, CSGT sẽ tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp 

gây tai nạn giao thông như: Sử dụng rượu bia, ma túy; chở quá số 

người quy định, vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm; sử dụng 



giấy phép lái xe, giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường không do cơ quan có thẩm quyền cấp; sử dụng 

giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định bị tẩy xóa… 

Để phục vụ công tác, lực lượng CSGT được trang bị đầy đủ phương 

tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, bảo đảm thực 

hiện hiệu quả việc tổng kiểm soát, kịp thời ngăn chặn các hành vi cản 

trở, chống đối, cũng như hoạt động tội phạm. Toàn bộ quá trình hoạt 

động trong ca công tác đều được ghi hình bằng camera. 

Duy trì kiểm soát 24/24 giờ 

Báo Người Lao động dẫn thông tin từ Phòng CSGT TP. Hà Nội: Từ 

hôm nay, các đơn vị thuộc Phòng sẽ chính thức ra quân và duy trì tuần 

tra, kiểm soát 24/24 giờ trong ngày tại tuyến quốc lộ, đường dẫn vào 

thành phố. 

Ngoài lực lượng CSGT, Phòng cũng chỉ đạo các tổ công tác 141 phối 

hợp chặt chẽ với các đơn vị khác để đạt kết quả cao.  

Còn Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM cho 

biết, việc tổng kiểm soát sẽ được tiến hành ngay nơi xuất phát, khu vực 

sân bay, bến xe, bến cảng, kho bãi, nhà hàng, quán ăn... PC08 cũng 

thông tin cho các đội, trạm CSGT tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm 

soát trên các tuyến giao thông chính như quốc lộ và những khu vực 

thường xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông.  

Trong quá trình thực hiện, CSGT khi dừng phương tiện sẽ kiểm tra giấy 

tờ nhằm phát hiện các loại giấy tờ giả hoặc tẩy xóa, sửa chữa... Đối với 

các vi phạm nghiêm trọng như sử dụng ma túy, vận chuyển chất cháy 

nổ, hàng giả…, tùy trường hợp sẽ bị đình chỉ lưu hành hoặc tạm giữ 

phương tiện. 

Công an các tỉnh, thành phố ở khu vực ĐBSCL cũng mở đợt cao điểm 

tổng kiểm tra xe khách, xe tải, xe container và xe máy nhằm kiểm soát 

tình hình, ngăn ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông. Theo Thượng tá 

Nguyễn Ngọc Hiệp, Trưởng Phòng CSGT (Công an TP. Cần Thơ), đơn 

vị đã xây dựng, triển khai kế hoạch tổng kiểm soát đối với các phương 

tiện, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung vào các lỗi 

dẫn đến tai nạn giao thông. 

Còn CSGT Vĩnh Long sẽ bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ trên tất cả các tuyến quốc lộ, trong đó tập trung tuyến quốc lộ 

trọng điểm; kết hợp công an cấp huyện để kiểm soát các phương tiện 

trên các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ...  



Hàng loạt lái xe dương tính với ma túy vẫn tham gia giao thông 

Thực hiện kế hoạch kiểm tra sức khỏe lái xe của Sở GTVT Hà Nội, từ 

tháng 4, Thanh tra GTVT Hà Nội đã tổ chức 2 đoàn công tác kiểm tra 

đột xuất sức khỏe lái xe tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải có 

phương tiện gây tai nạn trong năm 2018; kiểm tra tại bến xe Giáp Bát, 

Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Gia Lâm, Mỹ Đình, Sơn Tây và các tuyến 

đường giao thông công cộng. 

Kết quả, lực lượng chức năng đã xử lý lập biên bản vi phạm với 11 

doanh nghiệp và các lái xe, chủ xe hoạt động vận tải hành khách, hàng 

hóa vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt 

tiền gần 300 triệu đồng. 

Cả hai đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra với 577 lái xe tại các bến 

xe, trong đó, không phát hiện lái xe nào vi phạm nồng độ cồn, nhưng 

đã phát hiện 9 lái xe dương tính với ma túy. 

Ngoài ra, Thanh tra GTVT còn tổ chức kiểm tra trên các tuyến quốc lộ, 

tỉnh lộ về nồng độ cồn và ma túy người điều khiển phương tiện với 125 

lái xe và xe ô tô; đã phát hiện 3 lái xe dương tính vớỉ chất ma túy.  
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9. Doanh nghiệp oằn mình vì quản lý phân bón 

Bản dự thảo nghị định mới về quản lý phân bón đến nay vẫn chưa 

nhận được sự đồng thuận từ giới doanh nghiệp khi thủ tục vẫn 

còn rườm rà so với quy định hiện hành.  

Ông Trần Quốc Huy, Giám đốc CTCP công nghệ sinh học Việt Nam – 

Israel (Khu nông nghiệp công nghệ cao Tp.HCM) – doanh nghiệp (DN) 

chuyên sản xuất chế phẩm sinh học (như phân hữu cơ) từ những phế 

phẩm trong nông nghiệp, than phiền rằng các thủ tục pháp lý hiện nay 

còn phức tạp và khó khăn trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón, 

đặc biệt là vấn đề đăng ký, thời gian khảo nghiệm quá lâu. 

Mất nhiều thời gian 

Những DN mới bước chân vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón 

sẽ không thể nào có đủ điều kiện để khảo nghiệm lâu như quy định 

hiện nay, trong vòng hai năm mới có được giấy tờ. "Rồi chưa kể điều 

kiện khảo nghiệm và chi phí phải chịu cho việc khảo nghiệm là rất lớn", 

ông Huy nói. 



Vị giám đốc này đề xuất đối với những loại phân bón mà xuất phát từ 

hữu cơ và được chứng minh là hữu cơ 100% thì cơ quan quản lý 

không cần phải khảo nghiệm, vì không gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái 

cũng như đến con người và vật nuôi. 

Khâu thủ tục như "gánh nặng" với DN phân bón 

Đồng thời, trong quản lý sản xuất kinh doanh phân bón, cơ quan chức 

năng nên giảm những thủ tục không cần thiết, chẳng hạn vấn đề khảo 

nghiệm trên dòng phân bón hữu cơ. 

Vấn đề thủ tục rườm rà, bất cập trong quản lý kinh doanh phân bón mới 

đây cũng đã được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) lưu ý trong văn bản gửi Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN & PTNT) 

góp ý Dự thảo Nghị định quy định về quản lý phân bón. 

VCCI cho rằng Dự thảo quy định rất nhiều thủ tục hành chính (TTHC) 

nhưng lại chưa đáp ứng được các yêu cầu của Chính phủ về kiểm soát 

TTHC tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP. 

Đơn cử như một số TTHC của Dự thảo yêu cầu DN phải nộp tài liệu 

bản dịch ra tiếng Việt "có xác nhận của cơ quan dịch thuật". 

"Theo phản ánh của nhiều DN, hiện có tình trạng một số cơ quan nhà 

nước khi yêu cầu DN nộp bản dịch hồ sơ sau đó từ chối hoặc chậm 

làm thủ tục bởi lý do bản dịch chưa chuẩn. Điều này khiến các DN phải 



đi lại nhiều lần, mất thời gian, thậm chí còn là cơ hội cho tham nhũng 

tiêu cực", VCCI nhấn mạnh. 

Mặt khác, Dự thảo quy định rất nhiều thời hạn làm TTHC nhưng lại 

không đầy đủ. 

Ví dụ, Điều 4.3 của Dự thảo chỉ quy định thời hạn từ khi "nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ" đến khi "tổ chức thẩm định để đánh giá hồ sơ", nhưng lại chưa 

quy định thời gian thẩm định đánh giá hồ sơ mất bao lâu, cũng chưa có 

quy định từ khi thẩm định đánh giá hồ sơ cho đến khi ban hành quyết 

định công nhận phân bón lưu hành là bao lâu. 

Đừng để "hành là chính" 

"Đây là một lỗ hổng pháp lý có thể khiến cơ quan thực hiện TTHC kéo 

dài thời gian mãi mãi", phía VCCI nhấn mạnh. 

Theo phản ánh của các DN, nhiều TTHC khác trong bản dự thảo nghị 

định mới về quản lý phân bón cũng đang có vấn đề tương tự: chỉ quy 

định thời hạn từ khi nhận hồ sơ hợp lệ đến khi tổ chức đánh giá, thẩm 

định, kiểm tra, nhưng lại không có quy định thời hạn từ khi tổ chức 

đánh giá, thẩm định, kiểm tra đến khi trả lời TTHC. 

Chẳng hạn như các thủ tục cấp lại quyết định công nhận phân bón lưu 

hành tại Điều 5.3.a, thủ tục gia hạn quyết định công nhận phân bón lưu 

hành tại Điều 6.3, thủ tục công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón tại 

Điều 9.3 và nhiều thủ tục khác. 

Điều 4.3 của Dự thảo quy định thời hạn thẩm định đánh giá hồ sơ đăng 

ký lưu hành là 6 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Theo các quy 

định tại Dự thảo, việc đánh giá này chỉ được thực hiện trên hồ sơ do 

DN nộp, không có hoạt động kiểm tra thực tế hay thử nghiệm, thí 

nghiệm khác. 

Toàn bộ hoạt động khảo nghiệm và thử nghiệm (các công đoạn mất 

nhiều thời gian nhất) đã được thực hiện tại đơn vị có đủ điều kiện cung 

cấp dịch vụ khảo nghiệm và chứng nhận sự phù hợp được cơ quan 

nhà nước cấp phép. 

Đại diện VCCI cho rằng việc kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ lên đến 

6 tháng là không hợp lý. Đó là chưa kể trường hợp một số loại phân 

bón được miễn khảo nghiệm khi đăng ký lưu hành thì việc xem xét hồ 

sơ có thể diễn ra rất nhanh chóng. 

Cần nhắc lại, trong tờ trình cách đây hơn 3 tháng, Bộ NN&PTNT cho 

rằng Dự thảo Nghị định đã cụ thể hóa hồ sơ, trình tự, thủ tục của 10 

TTHC về quản lý phân bón quy định trong Luật Trồng trọt, các TTHC 



này đều đã được đơn giản hóa, rút gọn hồ sơ, thời gian thực hiện so 

với quy định trước đây trong Nghị định số 108/2017/NĐ-CP. 

Đồng thời, so với quy định về quản lý phân bón hiện hành quy định 

trong Nghị định số 108/2017/ NĐ-CP thì đã bãi bỏ được 2 TTHC (quyết 

định cho phép khảo nghiệm phân bón, xác nhận nội dung quảng cáo 

phân bón); bỏ bớt một số giấy tờ phải nộp cũng như các mẫu đơn, tờ 

khai được chi tiết và đơn giản hơn để người dân và DN dễ khai dễ thực 

hiện. 

Tuy nhiên, nếu nhìn vào phản ánh của VCCI dựa trên cơ sở ý kiến của 

DN có thể thấy còn nhiều việc phải làm để hoàn chỉnh Nghị định mới 

sao cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Đặc biệt là trong bối cảnh tình trạng phân bón giả, kém chất lượng còn 

tràn lan trên thị trường, việc quản lý đòi hỏi cần chặt chẽ hơn, hậu kiểm 

tốt hơn, nghị định mới cũng phải chuẩn mực hơn, nhưng không có 

nghĩa là phải "siết" bằng khâu thủ tục rườm rà và đừng để DN ví von 

TTHC vẫn "hành là chính". 
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10. Cao Bằng: Đẩy mạnh cải cách hành chính thuế 
hỗ trợ doanh nghiệp phát triển 

Để thực hiện có hiệu quả Quyết định 216/QĐ-TCT của Tổng cục 

Thuế về kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2019 - 2020, Cục 

Thuế Cao Bằng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo 

chỉ đạo của ngành; rà soát, cắt giảm các thủ tục rườm rà nhằm tạo 

thuận lợi cho người nộp thuế. 

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ 

Theo ông Nguyễn Việt Long - Cục trưởng Cục Thuế Cao Bằng, để đẩy 

mạnh hiện đại hóa, nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế hỗ trợ 

người nộp thuế (NNT), Cục Thuế Cao Bằng luôn đẩy mạnh tuyên 

truyền pháp luật, chính sách mới về thuế; tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ 

NNT về các chính sách và thủ tục hành chính thuế, đặc biệt là các quy 

định mới được ban hành và sửa đổi, bổ sung để NNT kịp thời nắm bắt 

và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, giảm thiểu 

thời gian, chi phí cho NNT.  

Trong đó, công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuế và các thủ tục về 

thuế được thực hiện tại bộ phận một cửa luôn được đơn vị đẩy mạnh 



và đã tạo thuận lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho NNT. Cụ thể, 6 

tháng đầu năm, Cục Thuế Cao Bằng đã thực hiện hỗ trợ trên 1.706 

lượt NNT, trong đó giải đáp vướng mắc bằng văn bản là 17 lượt, giải 

đáp bằng hình thức điện tử 1.689 lượt, hầu hết công tác hỗ trợ đều 

được đơn vị thực hiện đúng thời gian quy định. 

 

Lãnh đạo Cục Thuế Cao Bằng trao Bằng khen, Giấy khen cho các đơn 

vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2018. 

Ảnh: Mai Lan. 

Nói về công tác kê khai và kế toán thuế, ông Nguyễn Việt Long cho 

biết, đơn vị luôn chú trọng và đôn đốc nộp, xử lý các loại hồ sơ khai 

thuế, quyết toán thuế đúng quy định, ý thức chấp hành pháp luật của 

NNT đã và đang được cải thiện. Qua đó, tỷ lệ hồ sơ khai thuế đã nộp 

về cơ quan thuế trên số hồ sơ khai thuế phải nộp trong 6 tháng đạt 

98,22%; tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn trên tổng số hồ sơ khai 

thuế đã nộp đạt 94,18%, tỷ lệ hồ sơ chưa nộp trên số hồ sơ phải nộp 

1,77%. 

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên theo dõi việc chấp hành nghĩa vụ 

nộp hồ sơ khai thuế, đối với các trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế, 

cơ quan thuế lập biên bản và xử phạt theo quy định 135 trường hợp, số 

tiền xử phạt 127 triệu đồng. 

Ngoài ra, Cục Thuế Cao Bằng thực hiện các thủ tục miễn, giảm, hoàn 

thuế, xác nhận nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế đúng quy định, đã 



thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân 18,8 tỷ đồng; 

tiếp nhận và xử lý miễn, giảm thuế và tiền thuê đất cho 2.792  lượt hồ 

sơ với số tiền thuế 49 tỷ đồng. 

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ, chú trọng đến công tác kê 

khai nộp thuế của NNT, Cục Thuế Cao Bằng còn rà soát DN, NNT chấp 

hành, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với ngân sách, đề xuất các cấp lãnh 

đạo tặng bằng khen, giấy khen, đồng thời tổ chức hội nghị tuyên dương 

người nộp thuế chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hoá công tác quản lý thuế 

Cũng theo Cục trưởng Nguyễn Việt Long, ngay từ đầu năm, đơn vị đã 

ban hành nhiều kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính thuế tại đơn vị 

theo các kế hoạch của Tổng cục Thuế đề ra, đặc biệt là bám sát tinh 

thần Nghị quyết số 19/NQ-CP; Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính 

phủ... nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NNT thực hiện nghĩa vụ 

thuế với ngân sách và hỗ trợ DN phát triển.  

Đến 30/6/2019, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ DN thực hiện kê khai 

nộp thuế điện tử đạt 100%; tỷ lệ DN đăng ký nộp thuế điện tử qua các 

ngân hàng thương mại đạt 100%; tỷ lệ số chứng từ nộp thuế điện tử 

đạt 99,63%; tỷ lệ số tiền nộp ngân sách bằng hình thức điện tử đạt 

87,58%. 

Cùng với đó, đơn vị cũng đã thực hiện kịp thời chỉ đạo của Tổng cục 

Thuế về đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật, quy trình quản lý thuế; triển khai kịp thời các văn bản pháp luật về 

thuế, gắn với việc thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật; trên cơ sở đó rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung những văn 

bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, chưa phù hợp với thực tế. 

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Cao Bằng đã ban hành 29 văn bản 

triển khai và góp ý dự thảo các chính sách, pháp luật về thuế. Trong đó 

có một số văn bản quan trọng như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Đầu tư và Luật DN... Để công tác tiếp nhận cũng như thực 

hiện đúng quy trình kiểm soát thủ tục hành chính thuế, Cục Thuế Cao 

Bằng cũng đã công bố công khai các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

thuế, phí, số điện thoại đường dây nóng của cục trưởng, chi cục trưởng 

để tiếp nhận phản ánh khó khăn, vướng mắc của DN và cá nhân kinh 

doanh, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình 

thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách của DN và NNT. 

Để hiện đại hoá công tác quản lý thuế, đại diện Cục Thuế Cao Bằng 

cho hay, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp với Cục Công nghệ 



thông tin (Tổng cục Thuế) nhằm xử lý kịp thời lỗi ứng dụng phát sinh 

trong quá trình vận hành các ứng dụng phục vụ cho công tác quản lý 

của các bộ phận, nhất là ứng dụng quản lý thuế (TMS) và các ứng 

dụng đang hoạt động; phối hợp với Tổng cục Thuế sửa lỗi ứng dụng 

hoặc hướng dẫn người dùng khắc phục các sai sót về dữ liệu, phân 

loại yêu cầu hỗ trợ để hỗ trợ được nhanh nhất; tiếp tục triển khai bản 

quyền ứng dụng hỗ trợ NNT từ xa. 

Đồng thời, đơn vị tổ chức tập huấn cho công chức tại cục thuế và các 

chi cục thuế: Ứng dụng etax mở rộng, ứng dụng khai thác cơ sở dữ 

liệu người nộp thuế (Data warehouse). Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 

công tác hỗ trợ NNT trong việc sử dụng ứng dụng các ứng dụng công 

nghệ thông tin ngành Thuế phát triển miễn phí cho NNT để khai, nộp, 

hoàn thuế điện tử.../. 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 

 

11. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác 
dân vận 

Sáng 16-7, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 

công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường 

vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy chủ trì hội nghị. 

 



Dự hội nghị còn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương. 

Báo cáo do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đào 

Ngọc Triệu trình bày cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019, công tác dân vận 

của hệ thống chính trị thành phố tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Trung 

ương và thành phố; tập trung thực hiện 8 chương trình công tác của 

Thành ủy khóa XVI gắn với thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả hoạt động của hệ thống chính trị” và phong trào thi đua “Dân vận 

khéo”... 

Cụ thể, việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019” đã được chú 

trọng. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, trong đó, thành 

phố đã bãi bỏ 191 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 71 thủ tục, cung 

cấp 1.031 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Cùng với đó, các đơn 

vị, địa phương quan tâm làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn. 

Việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được các cơ 

quan, đơn vị tích cực tham gia. Đến nay, có 764 mô hình cấp thành 

phố, 2.852 mô hình của quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và 

6.315 mô hình cấp cơ sở. 

Ban Dân vận các cấp ủy đã tham mưu, tổ chức đối thoại giữa người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã 

hội và nhân dân trên địa bàn; đã tổ chức 2 hội nghị đối thoại cấp thành 

phố giữa đồng chí Bí thư Thành ủy với đoàn viên, thanh thiếu niên Thủ 

đô và giữa Chủ tịch UBND thành phố với công nhân lao động; 59 hội 

nghị cấp quận, huyện, thị xã (trong đó có 9 hội nghị định kỳ và 50 hội 

nghị đột xuất) và 243 hội nghị cấp xã, phường, thị trấn (143 hội nghị 

định kỳ và 100 hội nghị đột xuất).  

Cũng trong 6 tháng đầu năm, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã 

phối hợp tổ chức 3.618 cuộc giám sát, tập trung vào việc giám sát cấp 

ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong thực hiện chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước và thành phố... Các ban Thanh tra 

nhân dân, ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã thực hiện 5.145 

cuộc, phát hiện 923 vụ vi phạm, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý 860 

vụ việc. 

Tuy nhiên, công tác nắm bắt, dự báo tình hình nhân dân, tham gia định 

hướng dư luận có lúc, có nơi còn bị động, chưa kịp thời. Một số cấp ủy, 



chính quyền chưa quan tâm đúng mức trong giải quyết các vụ việc liên 

quan đến hoạt động tôn giáo... 

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị 

Tuyến đề nghị Ban Dân vận các quận, huyện, thị ủy tích cực rà soát 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tham mưu cho cấp ủy triển khai hội thi dân 

vận khéo và tăng cường đối thoại với nhân dân...  

Đặc biệt là cần kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng của nhân dân, đẩy 

mạnh kiểm tra việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, tiếp tục đổi 

mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận và hoạt động của các đoàn 

thể chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

12. Bất động sản TP HCM: Vướng mắc nhỏ, thiệt hại 
lớn: Lộ rõ hệ lụy 

Các chuyên gia cảnh báo nếu tình trạng vướng mắc không sớm 

được giải quyết, tháo gỡ sẽ ảnh hưởng rất xấu đến thị trường bất 

động sản không chỉ TP HCM mà còn cả nước 

Hậu quả nặng nề của việc hàng loạt dự án bất động sản phải tạm dừng 

vì vướng thủ tục là TP HCM bị thất thu ngân sách, nguồn cung nhà ở 

sụt giảm, nhiều doanh nghiệp (DN) rơi vào cảnh khó khăn... 

Thu ngân sách giảm 

Không dẫn con số cụ thể nhưng báo cáo mới đây của Hiệp hội Bất 

động sản TP HCM (HoREA) cho thấy 6 tháng đầu năm, thu ngân sách 

từ đất của TP HCM giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm 2018, chưa 

đạt 50% kế hoạch. Cũng theo HoREA, sự sụt giảm này đã diễn ra từ 

năm 2018 khi nguồn thu từ đất của TP chỉ đạt khoảng 22.600 tỉ đồng, 

chiếm 9,32% tổng thu ngân sách, giảm khoảng 4.570 tỉ đồng, giảm 

16,8% so với năm trước. Trong đó, số thu tiền sử dụng đất dự án giảm 

4.037 tỉ đồng, tương đương 22,5%. 

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, không chỉ TP HCM bị hụt 

thu từ đất mà các DN bất động sản hiện nay cũng gặp rất nhiều rủi ro. 

Không ít DN đang lâm vào tình trạng không có quỹ đất để triển khai 

hoặc bỏ dở dự án vì vướng vấn đề pháp lý, nhiều DN phải tìm cách mở 

rộng địa bàn hoạt động sang một số tỉnh, thành lân cận, chi phí phát 

sinh cao, lợi nhuận giảm sút... Nhìn chung, rủi ro lớn nhất mà các DN 

địa ốc đang vướng phải chính là vấn đề pháp lý, nhiều chủ đầu tư đã 



bỏ ra chi phí rất lớn để bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng không 

thể hoàn thành thủ tục pháp lý hoặc không thể triển khai dự án. 

 

Một dự án tại quận 7, TP HCM đang bị tạm dừng thi công vì vướng thủ 

tục đất đai Ảnh: LÊ PHONG 

Thời gian qua, rất nhiều dự án nhà ở thương mại đã và đang triển khai 

tại địa bàn TP cũng vướng vào tình trạng dự án đã có quyết định chủ 

trương đầu tư nhưng Sở Quy hoạch - Kiến trúc không nhận hồ sơ đề 

xuất quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 do những khúc mắc trong Luật Quy 

hoạch đô thị và Luật Đầu tư. Bên cạnh đó, các dự án nhà ở thương mại 

có quỹ đất ở, đất nông nghiệp xen cài đất rạch, bờ đất, đường thuộc 

diện nhà nước quản lý thường chiếm khoảng trên dưới 10% diện tích 

dự án, đều bị ách tắc thủ tục công nhận chủ đầu tư do Luật Nhà ở quy 

định dự án nhà ở thương mại phải có 100% đất ở. 

Một số DN cho biết về tình trạng dự án bị chậm tính tiền sử dụng đất do 

quy trình, thủ tục hành chính phức tạp, kéo dài, thường mất khoảng 1-3 

năm. Hiện nay, việc áp dụng các phương pháp tính "tiền sử dụng đất 

cụ thể" chưa hợp lý dẫn đến việc chủ đầu tư dự án nhà ở gần như phải 

"mua lại" quyền sử dụng đất lần thứ hai, do mức khấu trừ chi phí giải 

phóng mặt bằng quá thấp so với chi phí thực tế đã bỏ ra. Một số dự án 

bị rà soát hoặc bị thu hồi quyết định liên quan đến tiền sử dụng đất, 



hoặc tạm dừng thực hiện quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của 

dự án để rà soát lại toàn bộ pháp lý... Trước đó, TP HCM có hơn 150 

dự án thuộc diện rà soát nhưng đến tháng 3-2019, TP mới cho phép 

124 dự án được vận hành trở lại và đến nay vẫn còn hơn 30 dự án tiếp 

tục rà soát. 

"Thực tế trên cho thấy nếu tình trạng này kéo dài, DN sẽ lâm vào hoàn 

cảnh cực kỳ khó khăn, thậm chí có nguy cơ phá sản nếu dự án không 

hoàn tất các thủ tục pháp lý, không triển khai thực hiện được hoặc bị 

dừng triển khai. Ngoài ra còn rủi ro về uy tín thương hiệu, bỏ lỡ cơ hội 

kinh doanh mà DN phải gánh chịu" - ông Châu cho biết thêm. 

Bất ổn xã hội 

Không chỉ TP hụt thu ngân sách từ đất, DN bất động sản gặp khó khăn 

mà tình trạng đình trệ các dự án còn góp phần đẩy giá đất nền vùng 

ven và căn hộ thứ cấp. Báo cáo quý II/2019 của các công ty bất động 

sản cho thấy căn hộ trên thị trường thứ cấp đã tăng lên từ 10%-25% so 

với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi thực tế, nhiều dự án mà phóng viên 

tìm hiểu đã có nơi tăng trung bình 30%-50%. 

Công ty Quản lý bất động sản CBRE Việt Nam cho biết vì khan hiếm 

nguồn cung mà các dự án mở bán từ đầu năm đến nay đều được 

khách hàng tranh mua, tỉ lệ giao dịch thành công trên 80% bất chấp 

việc giá bán tăng 5%-10% so với những dự án khác. Ở một số dự án, 

lượng người đăng ký mua gấp rưỡi đến gấp đôi số lượng căn hộ dự 

kiến mở bán. 

Ông Ngô Quang Phúc, Phó Chủ tịch HoREA, cho rằng chính việc khan 

hiếm căn hộ mới mở bán, lệch pha cung cầu cũng như không đồng đều 

ở các phân khúc đang tạo ra sự bất ổn trên thị trường bất động sản, 

khó kiểm soát. Bởi thị trường ổn định căn cứ vào nhu cầu thực để ở và 

đầu tư dài hạn chứ không phải nhu cầu đầu cơ, găm hàng để đẩy giá. 

Nếu nguồn cung căn hộ và xu hướng tăng giá không được kiểm soát 

sẽ kéo theo nhiều phân khúc khác như nhà ở riêng lẻ, biệt thự, đất 

nền... tăng theo, gây mất ổn định xã hội. Các chủ đầu tư căn hộ không 

có hàng để bán, không có doanh thu để trang trải cho hoạt động của 

DN. Nếu DN "khỏe mạnh", có dự phòng có thể "sống" vài năm, còn 

không thì chắc chắn sẽ chết vì tín dụng cho bất động sản ngày càng 

hạn hẹp. Ngoài ra, các DN môi giới cũng khó khăn không kém vì không 

thể nhận tiền cọc hay giữ chỗ cho khách hàng vì dự án không đủ điều 

kiện mở bán. Thực tế, đã có không ít DN môi giới cắt giảm quy mô, 

điều chỉnh hoạt động do không đủ tiền trả lương nhân viên. 



Đặc biệt, theo ông Phúc, hệ lụy quan trọng hơn là người tiêu dùng phải 

bỏ thêm tiền hoặc vay mượn để mua nhà ở hoặc thuê nhà với giá cao 

sẽ ảnh hưởng đến an sinh xã hội. "Để thị trường ổn định nguồn cung, 

tránh bất ổn xã hội, cần sự bắt tay của nhà nước, DN và ngân hàng… 

Bởi làm bất động sản phải có đất, có thủ tục hành chính và có tiền. 

Trong thế chân vạc này, thiếu 1 trong 3 đều không được" - ông Phúc ví 

von.  

Sẽ sớm có hướng giải quyết 

Liên quan đến vướng mắc về những khu đất công có diện tích nhỏ xen 

cài trong các khu đất thực hiện dự án của DN, Phó Chủ tịch UBND TP 

Võ Văn Hoan cho biết TP sẽ chủ động xây dựng những nguyên tắc xử 

lý trình các bộ - ngành trung ương xin ý kiến để được hướng dẫn thực 

hiện một cách đồng bộ, thay vì phải hỏi ý kiến trong từng trường hợp cụ 

thể như hiện nay. Khi có hướng dẫn của trung ương, TP tiếp tục cụ thể 

hóa, đưa ra những tiêu chí. 

Một hướng nữa cũng được phó chủ tịch UBND TP đưa ra là xem xét 

một tỉ lệ quy đổi nào đó để nhận đất công về và tổ chức đấu giá đất 

công. Theo đó, TP dự kiến đưa ra nhiều mức. Mức 1, với đất công xen 

cài trong dự án nhỏ, nằm rải rác TP sẽ tính giá đất theo giá thị trường 

rồi giao cho DN. Mức 2, nếu phần đất công ở một mức nào đó phù hợp, 

TP sẽ áp dụng hệ số quy đổi, lấy hệ số sử dụng đất làm hệ số quy đổi. 

Mức 3, nếu phần đất công nằm ở vị trí thuận lợi, bên ngoài ranh dự án 

sẽ cắt ra khỏi dự án. "Hiện TP đang nghiên cứu, bàn theo hướng đó để 

giải quyết nhanh cho DN, không bàn cãi gì nữa" - ông Võ Văn Hoan 

cho biết. 

Theo nld.com.vn 

 

13. Bình Dương thực hiện đăng ký lưu trú trực 
tuyến 

Các cơ sở lưu trú có thể đăng ký lưu trú qua mạng. 

Ngày 16-7, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với Trung 

tâm kinh doanhVNPT Bình Dương triển khai ứng dụng khai báo lưu trú 

trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Đại tá Nguyễn Văn Châu, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính 

về Trật tự xã hội cho biết, việc triển khai hệ thống đăng ký, quản lý lưu 

trú trực tuyến thông qua ứng dụng VNPT – ORM là một trong những 

phương pháp đẩy mạnh cái cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện 



thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân kinh doanh dịch vụ lưu 

trú. 

Cơ quan công an TP Thủ Dầu Một kiểm tra lưu trú tại một cơ sở nhà trọ. 

“Việc khai báo sẽ được thực hiện trực tiếp bằng điện thoại hoặc máy 

tính thông qua mạng internet. Qua ứng dụng này, doanh nghiệp sẽ cập 

nhật liên tục tình hình lưu trú tại cơ sở của mình, không mất nhiều thời 

gian trong việc khai báo thủ công như trước kia. Cùng với đó, cơ quan 

Công an cũng nắm bắt kịp thời và quản lý một các tốt nhất các hoạt 

động lưu trú, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn”, ông 

Nguyễn Văn Châu cho biết thêm. 

Hiện tại, Công an tỉnh Bình Dương sẽ triển khai thí điểm tại Công an TP 

Thủ Dầu Một, Công an Thị xã Thuận An và Công an Thị xã Dĩ An. Sao 

đó, sẽ tổng kết rút kinh nghiệm triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. 

Trên địa bàn tình Bình Dương có trên 1,2 triệu lao động, số lượng 

người ở trọ rất đông nên việc quản lý, khai báo trực tuyến sẽ tạo điều 

kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.  

Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú cũng có thể dễ dàng quảng bá cơ sở 

lưu trú của mình với khách du lịch thông qua ứng dụng này. 

Theo plo.vn 

 

 



14. Hà Nội đã triển khai 1.272 dịch vụ công trực 
tuyến cấp độ 3,4 

Đến nay, Hà Nội đã triển khai 1.272 dịch vụ công trực tuyến, trong 

đó 1.074 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 198 dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 74%. 

Thông tin từ Văn phòng UBND TP cho biết, trong quý II năm 2019, Chủ 

tịch UBND Thành phố đã ban hành 5 Quyết định công bố danh mục thủ 

tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Khoa học công nghệ, Lao động- 

Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế.  

Theo đó, Thành phố đã công bố danh mục 72 TTHC, sửa đổi bổ sung 

01 danh mục TTHC, 01 TTHC và bãi bỏ 161 TTHC. 100% các quyết 

định công bố thủ tục hành chính sau khi ban hành đã được công khai 

theo quy định trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tại nơi 

tiếp nhận và giải quyết TTHC và các hình thức khác theo quy định.  

Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định: tổng 

số hồ sơ giải quyết: 3.366.871 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết: 3.311.866 

hồ sơ, trong đó đúng hạn : 3.307.408 hồ sơ, tỷ lệ 99.86%; đang giải 

quyết: 51.957 hồ sơ. 

Thành phố đã tiếp nhận 22 phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, 

đã xử lý 21 phản ánh kiến nghị, đang xử lý 01 phản ánh kiến nghị 

(trong hạn). Đến nay, TP đã triển khai 1.272 dịch vụ công trực tuyến, 

trong đó 1.074 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 198 dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 74%.  

Bên cạnh đó, Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố đã được nâng cấp, mở 

rộng trên nền tảng mới, cung cấp kịp thời thông tin chỉ đạo điều hành 

của UBND Thành phố, tích hợp kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về thủ tục hành chính.  

Thành phố cũng đã tiến hành việc triển khai hệ thống một cửa điện tử 

dùng chung 3 cấp trên toàn địa bàn Thành phố, phối hợp chặt chẽ 

trong việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc 

gia... 

Theo anninhthudo.vn 

 

 

 

 



15. Nhiều lỗ hổng trong quản lý dịch vụ chia sẻ chỗ 
ở 

Người cung cấp dịch vụ chia sẻ chỗ ở có thêm thu nhập, nhưng 

hàng xóm bị phiền vì khách ồn ào, cơ quan thuế thì thất thu. Mà 

dịch vụ này không phải là "dễ ăn", như ở Hội An.... 

 

Khách nước ngoài tại một homestay ở TP Cần Thơ - Ảnh: N.B. 

TP.HCM: cư dân một chung cư cao cấp dán thông báo phản đối 

Cư dân ở một chung cư cao cấp tại Q.1, TP.HCM đã dán thông báo 

phản đối tình trạng khách thuê Airbnb trong các căn hộ cho thuê nơi họ 

ở. 

Người dân ở đây cho rằng tình trạng khách thuê Airbnb ra vào ồn ào, liên 

tục thay đổi đã khiến không gian sống của họ bị ảnh hưởng, kém an 

toàn, mất sự riêng tư. "Khách thuê cũng rất mất trật tự khi thụ hưởng các 

dịch vụ như hồ bơi, phòng tập..." - chị Uyên, cư dân ở một chung cư Q.1, 

cho biết. 

Cần Thơ: phải đảm bảo các điều kiện hoạt động kinh doanh có điều 

kiện 

TP Cần Thơ hiện có gần 30 homestay đang hoạt động, với khoảng 300 

phòng. 

Ông Vương Công Khanh - phó chủ tịch UBND Q.Cái Răng - cho biết địa 

phương có 10 homestay đang hoạt động, trong đó có 7 homestay làm ăn 

hiệu quả. Các homestay này có nghiệp vụ về du lịch, phục vụ... và biết 

ngoại ngữ nên "bắt khách" trên các trang web du lịch từ nước ngoài. 



Ông Nguyễn Minh Tuấn, phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch 

Cần Thơ, cho biết loại hình lưu trú homestay dù không cần đăng ký thẩm 

định cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn nhưng vẫn phải đảm bảo các 

điều kiện hoạt động kinh doanh có điều kiện theo quy định như đảm bảo 

an ninh trật tự, PCCC... 

Bà Rịa - Vũng Tàu: báo cho Sở Du lịch khi hoạt động 

Tháng 10-2018, chủ đầu tư cao ốc dịch vụ du lịch Sơn Thịnh, TP Vũng 

Tàu thông báo yêu cầu những chủ căn hộ không sử dụng căn hộ của 

mình làm dịch vụ cho thuê lưu trú ngắn ngày (homestay). 

Theo chủ đầu tư, việc cho thuê ngắn ngày xảy ra mất an ninh trật tự do 

các nguyên nhân: căn hộ nhỏ, người thuê có thể ở 15-20 người, mất an 

toàn về cháy nổ, tiếng ồn ảnh hưởng đến những hộ xung quanh... Cao 

ốc này có 400 căn hộ thì có khoảng 50-60 căn làm dịch vụ homestay. 

Trên thực tế, tại một số chung cư thuần túy ở Vũng Tàu, công an đã phát 

hiện nhiều nhóm thanh niên sử dụng ma túy tập thể tại những căn hộ cho 

thuê ngắn ngày. Nguyên nhân của những rắc rối trên là do đến nay chưa 

có quy định cụ thể để quản lý loại hình dịch vụ này. 

Ngày 15-7, ông Vũ Đình Tú - điều hành DNTN Sơn Thịnh - cho biết mới 

đây, cao ốc này đã thành lập ban đại diện và sẽ có quy chế quản lý dịch 

vụ homestay như quy định tối đa bao nhiêu giường cho mỗi phòng, thuê 

đơn vị quản lý, thuê người dọn dẹp... 

Theo ông Trịnh Hàng, giám đốc Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, trước mắt 

khi chưa có hướng dẫn, người có căn hộ muốn kinh doanh homestay thì 

phải đủ điều kiện bắt buộc như PCCC, an ninh trật tự, giấy phép đăng ký 

kinh doanh, khi hoạt động thì báo cho Sở Du lịch. 

Homestay Hội An “chết lâm sàng” 

Theo thống kê của UBND TP Hội An, khách du lịch tới phố cổ tăng theo 

biểu đồ "dựng đứng" và đã qua con số 3,2 triệu lượt/năm. Khách tới 

khiến khách sạn, villa, homestay bùng nổ. Toàn Hội An đã có 650 cơ sở 

với 10.575 phòng; trong đó homestay có 302 cơ sở với gần 1.200 

phòng.  

Nhưng hiện nay, hàng trăm homestay và khách sạn quy mô nhỏ ở Hội 

An rơi vào cảnh ế ẩm, kinh doanh bế tắc, số ít buộc phải cầm cự, phần 

nhiều phải bán hoặc đóng cửa.  

Theo địa chỉ trên các trang booking, chúng tôi tìm đến một homestay nằm 

trong một hẻm nhỏ tại phường Cẩm Châu. Dù giá niêm yết trên mạng là 



80.000 đồng/người/ngày đêm nhưng giá phải trả thực tế chỉ là 50.000 

đồng. 

 

Những homestay ở tổ 9, khối Thanh Nam, phường Cẩm Châu từng ăn 

nên làm ra nhưng nay hoạt động rất chật vật do cạnh tranh khốc liệt - 

Ảnh: B.D. 

Chủ homestay này cho biết lúc mới mở, giá lưu trú được niêm yết là 20 

USD/ngày đêm nhưng nay quá ế ẩm nên buộc phải hạ giá về tới mức 

không có lãi để cầm cự, giữ khách.  

Ông Lê Ngọc Thuần, chủ tịch Hiệp hội Homestay Hội An, nói rằng không 

chỉ có những homestay bán với giá "tuyệt thực", "giá chết" mà bi kịch 

hơn, thậm chí có những homestay sẵn sàng... miễn phí nếu thấy khách 

nhăn nhó do sợ bị reviews thấp điểm, đánh giá xấu trên các trang 

booking. 

Ông Thuần cho biết: "Khách du lịch tới Hội An tìm đến homestay là vì 

muốn được trải nghiệm văn hóa, đời sống dân bản địa. Nhưng rất nhiều 

homestay chỉ đơn thuần là "dọn chỗ ngủ" cho khách chứ không có sự 

tương tác, như thế thì chỉ còn là nhà trọ chứ không phải homestay.  

Vì vậy, chúng tôi đang chọn một số cơ sở để hướng dẫn, làm mẫu cho 

bà con thay đổi. Phải tận dụng những vốn quý mà mỗi gia đình ở Hội An 

đang có. 



Về lâu dài hiệp hội sẽ tổ chức các đợt tập huấn, trang bị kỹ năng để giúp 

người dân điều chỉnh mô hình, cách thức phục vụ; hướng dẫn người dân 

bắt tay liên kết với nhau thành chuỗi sản phẩm du lịch". 

Homestay khác home-sharing thế nào? 

Home-sharing là dịch vụ chia sẻ nhà, giúp cho chủ nhà tận dụng tối đa 

được nguồn cung dư thừa về chỗ. 

Trong khi đó, homestay được hiểu là khách sẽ sống ở trong căn nhà của 

người bản địa, sống chung và sinh hoạt như thành viên trong một gia 

đình. Điều đó có nghĩa nếu thuê homestay, khách sẽ ở với chủ ngôi nhà 

đó trong khi home-sharing lại không hoàn toàn là như vậy. 

Thách thức đối với cơ quan thuế 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Tổng cục Thuế cho biết cách đây vài năm, 

cơ quan thuế đã nắm được trên thị trường xuất hiện hoạt động dịch vụ 

Airbnb. 

Theo quy định Luật quản lý thuế, người có nhà cho thuê sẽ phải có nghĩa 

vụ kê khai và nộp thuế. 

Về quan điểm cá nhân, vị này cũng cho hay việc quản lý thu thuế đối với 

người có nhà cho thuê qua dịch vụ Airbnb là thách thức đối với cơ quan 

thuế bởi cơ quan thuế không thể biết người ở trong căn hộ là ở nhờ hay 

thuê phòng, căn hộ.  

Để quản lý thuế chặt chẽ, thu đúng, thu đủ tiền thuế đối với những người 

có nhà cho thuê qua dịch vụ này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ 

quan thuế, cơ quan tài nguyên - môi trường và chính quyền địa phương. 

Theo đó, điều cần nhất hiện nay là cơ sở dữ liệu về nhà, đất quốc gia 

phải được xây dựng và quản lý chặt chẽ. Khi có cơ sở dữ liệu đầy đủ, cơ 

quan quản lý nhà đất biết được chủ căn hộ A ở TP.HCM hay Hà Nội, ông 

chủ căn hộ A này đang sở hữu mấy căn nhà... 

"Với thông tin về nhà đất chi tiết như vậy, cơ quan quản lý nhà, đất sẽ 

được chia sẻ với chính quyền địa phương, với cơ quan thuế... Từ đây, 

cơ quan thuế sẽ giám sát, quản lý để thu thuế đối với hoạt động này" - vị 

đại diện Tổng cục Thuế nhấn mạnh. 

Luật quản lý kinh doanh Airbnb ở các nước 

Dịch vụ Airbnb bắt đầu năm 2008 và hoạt động dựa trên thỏa thuận giữa 

chủ nhà và khách trọ. Theo thời gian, Airbnb đã hợp tác với chính quyền 

các địa phương để việc cho kinh doanh Airbnb tuân theo quy định của 



địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, không làm phiền cư dân xung 

quanh, tránh tổn hại cho hệ thống khách sạn. 

Và đây là Luật quản lý kinh doanh Airbnb ở các nước 

Singapore: Muốn thuê nhà với chủ căn hộ tư nhân, người thuê phải ở từ 

3 tháng trở lên. Ngoài ra, chủ căn hộ kinh doanh Airbnb phải được 80% 

chủ nhân các căn hộ trong tòa nhà đồng ý. 

New York (Mỹ): Chính quyền thành phố gần như cấm hoàn toàn các hộ 

dân cho thuê nhà ở cho khách thuê ngắn hạn. 

Nhiều thành phố lớn ở châu Âu đã siết chặt quy định kinh doanh Airbnb 

do dân chúng không muốn khu dân cư yên bình của mình biến thành nơi 

ở của du khách hay điểm du lịch. Vì vậy, Airbnb phải tuân theo quy định 

cụ thể của các địa phương như: chỉ một số khu vực được cho thuê nhà 

với một số ngày hạn chế trong năm. 

Paris (Pháp): Người dân được kinh doanh Airbnb tối đa 120 ngày/năm. 

London (Anh): tối đa 90 ngày. 

Amsterdam (Hà Lan), San Francisco (Mỹ): tối đa 60 ngày. Riêng tại 

Amsterdam, chủ nhà có thể cho thuê toàn bộ ngôi nhà trong thời gian lâu 

hơn nhưng phải có giấy phép của cơ quan chức năng. 

Nhật Bản: Chủ Airbnb phải đăng ký địa điểm kinh doanh với chính quyền 

và chỉ được bán phòng qua Airbnb nếu có số đăng ký kèm theo. 

Thái Lan: Chủ nhà chỉ được cho thuê với hợp đồng từ 30 ngày trở lên. 

Tuy nhiên, nhiều người kinh doanh Airbnb vẫn không chấp hành do mức 

phạt không có tính răn đe và nhà chức trách thiếu sâu sát. 

Theo tuoitre.vn 

 

 

 


