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1. Cấp bộ, tỉnh sẽ được ban hành điều kiện kinh 
doanh? 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung thẩm quyền ban 

hành điều kiện đầu tư kinh doanh của  Bộ, cơ quan  ngang  

bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, nếu  được  giao  

trong  luật… 

 

Nhiều điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ trong thời gian qua, như 
trong ngành xuất khẩu gạo. 

Đây là một trong dự thảo sửa đổi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, 

đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng. Không ít thay đổi trong 

các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh được đưa ra trong dự 

thảo này. 

Theo quy định hiện hành, điều kiện đầu tư kinh doanh được quy định 

tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác 

không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. 

Tuy nhiên, dự thảo sửa đổi đề xuất sửa đổi thành “Bộ, cơ quan ngang 

bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá 

nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh 

doanh, trừ trường hợp được giao trong luật.” 



Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc sửa đổi này để bổ sung thẩm quyền 

ban hành điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nếu được giao trong luật 

nhằm thống nhất với quy định tại Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện, đồng thời sửa đổi 12 ngành, nghề và bổ sung 5 ngành, nghề để 

phù hợp với yêu cầu, thực tiễn quản lý nhà nước đối với các ngành, 

nghề này và bảo đảm tính thống nhất với các luật có liên quan. Bổ sung 

ngành “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu 

tư kinh doanh theo quy định tại Điều 6 của Luật. 

Dự thảo cũng nêu rõ, điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo 

các hình thức sau: a) Giấy phép; b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện; c) 

Chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; 

d) Văn bản xác nhận; d) Các yêu cầu khác mà cá nhân, tổ chức kinh tế 

phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần 

phải có xác nhận, chấp thuận dưới các hình thức văn bản.” 

Đồng thời, quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh phải có các nội 

dung sau: a) Đối tượng và phạm vi áp dụng; b) Hình thức áp dụng của 

điều kiện đầu tư kinh doanh; c) Nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh; 

d) Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục hành chính để tuân thủ điều 

kiện đầu tư kinh doanh (nếu có); đ) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

giải quyết thủ tục hành chính và quản lý nhà nước đối với điều kiện đầu 

tư kinh doanh; e) Thời hạn có hiệu lực của giấy phép, giấy chứng nhận, 

chứng chỉ hoặc các chấp thuận khác (nếu có). 

Theo dự thảo, ngoài những nội dung theo quy định của pháp luật về 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thì đề xuất sửa đổi, bổ sung 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc điều kiện đầu tư kinh 

doanh phải phân tích sự cần thiết, mục đích, nội dung của việc sửa đổi, 

bổ sung. 

Đồng thời, phải đánh giá tính hợp lý, khả thi của việc sửa đổi, bổ sung 

và sự phù hợp với điều ước quốc tế về đầu tư; đánh giá tác động của 

việc sửa đổi, bổ sung với công tác quản lý nhà nước và hoạt động đầu 

tư kinh doanh của các đối tượng phải tuân thủ. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lý giải, việc bổ sung các nguyên tắc, yêu cầu, 

điều kiện đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề 

đầu tư kinh doanh có điều kiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 

thực thi nguyên tắc bảo đảm quyền tự do đầu tư kinh doanh của người 



dân và doanh nghiệp trong những ngành, nghề mà pháp luật không 

cấm hoặc quy định phải có điều kiện. 

Danh mục ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện 

Bổ sung quy định về Danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường 

thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo cách 

tiếp cận chọn bỏ. Danh mục này bao gồm: Ngành, nghề nhà đầu 

tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường; Ngành, nghề nhà 

đầu tư nước ngoài được tiếp cận thị trường có điều kiện. Ngoài 

Danh mục này, nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện 

tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước. 

Căn cứ điều kiện phát triển kinh tế, xã hội trong từng thời kỳ và 

các luật, pháp lệnh, Điều ước quốc tế về đầu tư, Chính phủ công 

bố Danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện của 

nhà đầu tư nước ngoài. 

Đồng thời, bổ sung quy định không yêu cầu nhà đầu tư nước 

ngoài phải có dự án đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư trước khi thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và 

quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. 

Dự thảo Luật bổ sụng quy định về ngành, nghề cấm đầu tư ra 

nước ngoài, gồm: (i) các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh 

theo quy định tại Điều 6 của Luật Đầu tư; (ii) ngành nghề có 

công nghệ, sản phẩm thuộc đối tượng cấm xuất khẩu và ngành, 

nghề bị cấm đầu tư ra nước ngoài theo các điều ước quốc tế về 

đầu tư. Bổ sung quy định về ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài 

có điều kiện, gồm các ngành: ngân hàng, bảo hiểm, chứng 

khoán, khoa học và công nghệ, báo chí, phát thanh, truyền hình, 

kinh doanh bất động sản. 

Bổ sung quy định về thủ tục lấy ý kiến Bộ Ngoại giao đối với dự 

án đầu tư tại các quốc gia, vùng lãnh thổ đang có chiến tranh, 

nội chiến, bất ổn về chính trị; quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt 

Nam chưa thiết lập quan hệ ngoại giao; quốc gia, vùng lãnh thổ 

mà Việt Nam chưa ký kết các Hiệp định thương mại tự do, Hiệp 

định khuyến khích và bảo hộ đầu tư. 

Theo baochinhphu.vn 

 



2. Đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính trong kinh 
doanh mua, bán vàng 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ 

sung Thông tư số 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 

24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh 

vàng. 

 

Ảnh minh họa 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, theo Thông tư 16/2012/TT-

NHNN của Thống đốc NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định 

24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, 

các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh mua, 

bán vàng miếng chỉ được tiến hành kinh doanh tại các địa điểm đính 

kèm Giấy phép; việc điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng 

miếng phải được NHNN chấp thuận và thực hiện theo quy định. 

Trong thời gian đầu triển khai Nghị định 24, các quy định này đã góp 

phần sắp xếp lại thị trường vàng miếng, tạo điều kiện thuận lợi cho 

công tác quản lý nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay thị trường vàng đã 

chuyển biến tích cực, doanh số giao dịch vàng miếng toàn hệ thống và 

sức mua vàng trong dân giảm; do đó, việc giảm thiểu các quy định về 

hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng 

là hợp lý và cần thiết. 

Trên cơ sở rà soát các quy định, NHNN xét thấy một số thủ tục hành 

chính liên quan đến hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng có thể 



cắt giảm bao gồm: (i) thay đổi tên, địa chỉ của địa điểm kinh doanh 

mua, bán vàng miếng, (ii) bổ sung địa điểm kinh doanh mua, bán vàng 

miếng, (iii) chấm dứt hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng tại địa 

điểm đã được cấp phép. 

Việc cắt giảm các thủ tục nêu trên phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ 

về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ 

phát triển doanh nghiệp. Do vậy, việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN với các nội dung cải 

cách thủ tục hành chính, tập trung giải quyết tháo gỡ vướng mắc cho 

các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng là phù hợp và cần 

thiết, thể hiện quyết tâm cải cách hành chính mạnh mẽ của NHNN. 

Cắt giảm thủ tục hành chính trong kinh doanh mua, bán vàng 

Dự thảo Thông tư đề xuất bãi bỏ quy định về thủ tục, hồ sơ đối với 03 

thủ tục hành chính: (i) Thay đổi tên, địa chỉ của địa điểm kinh doanh 

mua, bán vàng miếng; (ii) Bổ sung địa điểm kinh doanh mua, bán vàng 

miếng; (iii) Đề nghị được chấm dứt hoạt động kinh doanh mua, bán 

vàng miếng tại địa điểm đã được cấp phép. Cụ thể: (i) Sửa đổi Điều 9a, 

Điều 15a quy định về Hồ sơ và Thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh 

doanh mua, bán vàng miếng; (ii) Bãi bỏ khoản 3 Điều 1 Thông tư 

03/2017/TT-NHNN về Hồ sơ đề nghị Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh 

mua, bán vàng miếng; (iii) Bãi bỏ khoản 14 Điều 1 Thông tư 

38/2015/TT-NHNN về Thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, 

bán vàng miếng. 

Thủ tục điều chỉnh còn lại là thay đổi nội dung thông tin trên Giấy phép 

kinh doanh mua, bán vàng miếng (tên tổ chức tín dụng/ doanh nghiệp; 

địa chỉ trụ sở chính; vốn điều lệ) cần được giữ lại do liên quan đến các 

yếu tố cơ bản của tổ chức tín dụng/ doanh nghiệp, bao gồm cả yếu tố 

định danh; do đó việc thay đổi phải được NHNN xem xét và thẩm định. 

Ngoài ra, để đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước, dự thảo Thông tư 

cũng quy định các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hàng quý phải báo 

cáo NHNN các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh địa điểm kinh 

doanh mua, bán vàng miếng trong kỳ. Cụ thể, dự thảo đã bổ sung phụ 

lục 10b Báo cáo tình hình điều chỉnh địa điểm kinh doanh mua, bán 

vàng miếng. 

 Theo baochinhphu.vn 

 



3. Ngành Hải quan: Tạo dựng cơ chế minh bạch, 
bình đẳng hỗ trợ doanh nghiệp 
Dự thảo thông tư quy định về quản lý rủi ro (TT QLRR) trong hoạt 

động hải quan đang được Tổng cục Hải quan khẩn trương hoàn 

thiện, trình Bộ Tài chính xem xét, sớm ban hành trong tháng 

9/2019 - ông Bùi Thái Quang - Phó Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro 

(QLRR), Tổng cục Hải quan chia sẻ. 

 

Doanh nghiệp cập nhật chính sách về thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục 

Hải quan Bình Dương 

* PV: Xin ông cho biết lý do cơ quan hải quan quyết định xây dựng một 

thông tư riêng về QLRR, trình Bộ Tài chính ban hành? 

- Ông Bùi Thái Quang: Việc áp dụng QLRR và quản lý tuân thủ 

(QLTT) đã trở thành cốt lõi trong thực hiện thủ tục hải quan đối với 

hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK); tạo nền tảng quan trọng cho sự đột 

phá trong cải cách, điện tử hóa, tự động hóa thủ tục hải quan… 

Căn cứ Luật Hải quan 2014 và thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP 

của Chính phủ về “Công khai các tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ 

DN”, đồng thời nhằm khắc phục một số hạn chế bất cập phát sinh, cơ 

quan hải quan nhận thấy, việc xây dựng thông tư của Bộ Tài chính quy 

định về QLRR trong hoạt động nghiệp vụ hải quan là cần thiết. TT 

QLRR ra đời sẽ đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, thống nhất hệ thống các quy 

định pháp lý về QLRR, phù hợp yêu cầu cải cách, hiện đại hóa, tạo 



thuận lợi cho DN XNK và kiểm soát việc tuân thủ pháp luật trong quản 

lý hoạt động XNK, xuất nhập cảnh.  

* PV: Tổng cục Hải quan cũng đã nhiều lần tổ 

chức lấy ý kiến xung quanh dự thảo TT QLRR. 

Vậy dự thảo lần này có điểm mới nào đáng chú 

ý, thưa ông? 

- Ông Bùi Thái Quang: Trước đây, các tiêu chí 

đánh giá DN được cơ quan hải quan bảo mật, 

nay dự thảo TT QLRR công khai tiêu chí và kết 

quả đánh giá DN xếp hạng của cơ quan hải 

quan. Điểm nổi bật của TT QLRR là hướng đến 

việc tạo sự chủ động, bình đẳng, nâng cao trách 

nhiệm của DN trong việc tuân thủ pháp luật hải 

quan. 

DN tuân thủ tốt pháp luật sẽ được cơ quan hải quan tạo thuận lợi tối đa 

và tùy vào từng mức độ tuân thủ DN được hưởng lợi tương ứng. DN 

không tuân thủ sẽ chịu sự quản lý chặt chẽ. 

Cơ chế xử lý vi phạm của cơ quan hải quan tương ứng với mức độ 

tuân thủ của DN và mức độ rủi ro của hàng hóa theo chiều hướng tăng 

dần của chế tài quản lý. DN có mức độ tuân thủ cao, hàng hóa rủi ro 

thấp thì cơ quan hải quan chỉ theo dõi, giám sát hoạt động của DN và 

các lô hàng; trường hợp này hàng hóa được phân vào luồng xanh 

(thông quan ngay hàng hóa). 

DN tuân thủ trung bình, hàng hóa rủi ro trung bình thì cơ quan hải quan 

kiểm tra sơ bộ hồ sơ XNK (phân luồng vàng), hoặc lưu giữ các thông 

tin giao dịch của DN trên hệ thống để đưa ra quyết định tiến hành kiểm 

tra sau thông quan trong 60 ngày kể từ ngày thông quan hàng hóa 

hoặc trong thời hiệu 5 năm kể từ ngày thông quan hàng hóa, theo quy 

định của pháp luật. 

Đối với DN tuân thủ thấp, hàng hóa trong danh mục rủi ro cao thì cơ 

quan hải quan phân vào luồng đỏ và tiến hành kiểm tra hồ sơ và thực 

tế lô hàng XNK. Trường hợp DN không tuân thủ và có dấu hiệu vi phạm 

ở mức độ rủi ro cao với tần suất vi phạm nhiều lần thì cơ quan hải quan 

tiến hành củng cố hồ sơ khởi tố vụ án chuyển cơ quan điều tra thực 

hiện các bước tố tụng hình sự. 

* PV: Tổng cục Hải quan vừa tổ chức các hội thảo lấy ý kiến về dự thảo 

TT QLRR tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tại các cuộc hội thảo, cơ 

  

Ông Bùi Thái Quang 



quan hải quan đã thu được kết quả ra sao để có thể nhanh chóng hoàn 

thiện dự thảo thông tư, thưa ông? 

- Ông Bùi Thái Quang: Tại các hội thảo, nhìn chung DN cơ bản nhất 

trí về kết cấu, nội dung dự thảo TT QLRR trong hoạt động hải quan. 

Chúng tôi đã giải đáp và tiếp thu nhiều ý kiến của DN. 

Chúng tôi đã giải thích cho DN hiểu và thấy được lợi ích của sự chủ 

động từ phía mình chính là cơ sở để cơ quan hải quan xem xét, tạo 

thuận lợi tối đa cho DN trong quá trình thực hiện thủ tục XNK.  

Cụ thể, để không sai sót, DN phải có kỹ năng quản lý, tổ chức được đội 

ngũ làm thủ tục hải quan có khả năng khai báo hồ sơ, chứng từ đúng 

quy định về hải quan. 

Hơn nữa, cơ quan hải quan mở ra cơ chế thuận lợi cho DN để có thể 

tránh được sai sót theo các cấp độ: 

Một là, DN có thể khai bổ sung khi phân luồng nếu tự thấy tờ khai ban 

đầu chưa chính xác theo quy định.  

Hai là, trường hợp hàng hóa của DN phân vào luồng vàng (phải kiểm 

tra hồ sơ), cơ quan hải quan vẫn cho DN khai bổ sung trước khi cơ 

quan hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ XNK hàng hóa. 

Ba là, trong trường hợp hàng hóa đã được thông quan, DN vẫn có thời 

gian trong 60 ngày rà soát, trao đổi giữa các bộ phận, bổ sung thông tin 

tờ khai, trong trường hợp cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau 

thông quan.  

Thứ tư là, trong vòng 5 năm kể từ khi thông quan hàng hóa, DN vẫn có 

thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ XNK, trong trường hợp cơ quan hải quan 

tiến hành kiểm tra sau thông quan. 

* PV: Xin cảm ơn ông! 

 Theo thoibaotaichinhvietnam.vn 

 

4. Sửa Luật Xây dựng phải theo tinh thần phân cấp 
mạnh mẽ 
Sửa Luật Xây dựng phải theo tinh thần phân cấp, giao quyền mạnh 

mẽ hơn, chống tư tưởng xin - cho, chống tham ô, tham nhũng, 

tiêu cực, lãng phí.  



 

Thủ tục xin cấp phép xây dựng thời gian qua là nỗi ám ảnh của nhiều 

doanh nghiệp. 

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên 

họp chuyên đề của Chính phủ về xây dựng pháp luật vừa diễn ra, cũng 

là kỳ vọng của doanh nghiệp, người dân, bởi không ít thủ tục hành 

chính (TTHC) trong lĩnh vực này đang gây nhiều khó khăn, bức xúc. 

Cần cắt giảm giấy phép, thủ tục 

Về vấn đề còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) 

liên quan đến cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở tại nông thôn, 

trước hai luồng ý kiến “quy định hay bỏ”, Thủ tướng nêu rõ, phải quyết 

liệt cải cách TTHC, cắt giảm giấy phép, cần căn cứ quy hoạch xây 

dựng đã được phê duyệt để thực hiện quản lý trật tự xây dựng. 

Thực tế thời gian qua, nhiều TTHC trong lĩnh vực xây dựng, nhất là xin 

giấy phép xây dựng là nỗi ám ảnh đối với nhiều doanh nghiệp. Các 

khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho 

thấy, không ít doanh nghiệp phản ánh nhiều thủ tục liên quan đến xây 

dựng phát sinh chi phí không chính thức, thậm chí có thủ tục chi phí 

không chính thức còn cao hơn cả chi phí chính thức như xin cấp giấy 

phép xây dựng. 

Việc sửa đổi Luật Xây dựng được kỳ vọng sẽ giảm bớt, minh bạch, 

công khai việc thực hiện các TTHC trong lĩnh vực này. Song song với 

cắt giảm, góp ý vào Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi), Hiệp hội Nhà 

thầu xây dựng Việt Nam (VACC) đề nghị, cần đổi mới công tác thẩm 



định dự án, cấp phép xây dựng qua mạng, đưa quy định vào Luật Xây 

dựng (sửa đổi). Thời gian đầu, Chính phủ ban hành nghị định thực hiện 

thí điểm đối với các dự án nhóm B trở xuống, sau đó sẽ triển khai rộng 

rãi.  

Định mức chi phí cần theo kịp thị trường 

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng là vấn đề có khá nhiều ý kiến khác 

nhau khi Bộ Xây dựng tham vấn về Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi). 

Tổng hợp lại, Bộ Xây dựng cho biết, có nhóm ý kiến đề nghị hệ thống 

định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành là cơ sở để 

chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công xác định và quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng. Đối với dự án sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà 

nước, dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư, chủ đầu tư căn 

cứ các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hệ thống định mức 

được ban hành để sử dụng, tham khảo trong xác định và quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng. 

Nhóm ý kiến thứ hai đề nghị giữ nguyên quy định tại Luật Xây dựng 

năm 2014. Theo đó, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và giá xây 

dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, khuyến khích áp 

dụng nhằm bảo đảm thống nhất với pháp luật về giá và khả thi trên 

thực tế. 

Quan điểm của Bộ Xây dựng cho rằng, việc cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành hệ thống định mức và bắt buộc áp dụng đối với các dự 

án sử dụng vốn đầu tư công là cần thiết nhằm tránh việc vận dụng tùy 

tiện, gây thất thoát vốn đầu tư công. Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) 

mới nhất trình Chính phủ đã thiết kế theo hướng này. 

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, hệ thống định mức kinh 

tế kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành bắt buộc áp 

dụng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công nhằm kiểm soát việc sử 

dụng hiệu quả vốn nhà nước, chống thất thoát. Đối với dự án sử dụng 

nguồn vốn khác thì để tham khảo áp dụng. Tuy nhiên, Dự thảo Luật 

cần quy định cụ thể thời hạn định kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phải cập nhật, điều chỉnh hệ thống định mức cho phù hợp với thực tế. 

Dù bắt buộc áp dụng hay tham khảo thì theo nhiều chuyên gia, cần đổi 

mới việc xây dựng hệ thống định mức. 

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nhận xét, thực tế triển khai đầu tư xây 

dựng cho thấy, hệ thống định mức còn lạc hậu, chưa phù hợp với sự 

phát triển của công nghệ, thiết bị. Định mức xây dựng được công bố 

hiện nay không phù hợp với cơ chế thị trường, chưa theo kịp những 



thay đổi của các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng mới. Theo ông Long, 

để xây dựng hệ thống định mức cần xây dựng tốt hệ thống nghiên cứu 

thị trường, thường xuyên cập nhật biến động của thị trường. 

 Theo baodauthau.vn 

 

5. Bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính 
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN) tận dụng hiệu quả những hiệp định 

thương mại tự do (FTA) đã ký kết, đồng thời bảo vệ DN làm ăn chân 

chính, trong những tháng cuối năm, bên cạnh các giải pháp cắt giảm 

kiểm tra chuyên ngành nhằm tạo thuận lợi cho DN, cần đặc biệt chú 

trọng việc chống gian lận thương mại. 

Tích cực tạo thuận lợi thương mại 

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp đánh giá kết quả công tác 6 tháng 

đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ủy 

ban quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, một cửa quốc gia và tạo 

thuận lợi thương mại và logistics (Ủy ban 1899) tổ chức mới đây cho 

thấy, tính đến ngày 10/7/2019, đã có 174 thủ tục hành chính của 13 bộ, 

ngành kết nối cơ chế một cửa quốc gia (NSW), với trên 2,3 triệu hồ sơ 

của khoảng 31.000 DN. Đáng chú ý, đến nay, một số bộ đã hoàn thành 

kết nối NSW. 

 

Tạo thuận lợi cho DN xuất khẩu sang các khu vực đã có FTA 



Về triển khai cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và kết nối ngoài ASEAN, 

Việt Nam đã chính thức trao đổi thông tin C/O mẫu D với 6 nước gồm: 

Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei và Campuchia. Tính 

đến ngày 10/7/2019, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước là 

87.355, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 153.872. Hết tháng 

7, các bộ, ngành đã kết nối được 16 thủ tục vào cơ chế một cửa 

ASEAN và một cửa quốc gia. Cũng trong nửa đầu năm, các bộ, ngành 

đã cắt giảm 15% mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành. 

Được đánh giá là một trong những bộ tích cực triển khai các giải pháp 

nhằm tạo thuận lợi cho DN, ông Trần Thanh Hải- Phó Cục trưởng Cục 

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) - cho biết, hiện Bộ Công Thương 

đã đưa hầu hết các dịch vụ công lên internet ở các mức độ khác nhau, 

chủ yếu là mức độ 3 và mức độ 4. Đã có 11 thủ tục của Bộ Công 

Thương kết nối vào NSW, 1 thủ tục kết nối vào ASW. Trong nửa đầu 

năm 2019, ngoài các thủ tục đã thực hiện trước đây, Bộ Công Thương 

cũng chính thức đưa thủ tục cấp Chứng thư xuất khẩu (C/E) qua 

internet cho hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Mexico, tiếp tục 

tạo thuận lợi thương mại cho một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ 

lực của nước ta. 

Tăng cường kiểm soát xuất xứ hàng hóa 

Từ nay đến hết năm, sẽ có 45 thủ tục phải kết nối vào ASW và NSW. 

Trong đó, Bộ Y tế còn 14 thủ tục, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 12 thủ tục và Bộ Quốc phòng 8 thủ tục. Như vậy, chỉ 3 bộ này đã 

chiếm đến 75% số thủ tục phải kết nối. 

Quyết tâm tạo thuận lợi tối đa cho DN tận dụng các ưu đãi từ các FTA, 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Chủ tịch Ủy ban 1899 

yêu cầu các bộ, ngành tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ rà soát 

quy trình thủ tục, phát triển hệ thống công nghệ thông tin và các giải 

pháp liên quan nhằm hoàn thành đúng mục tiêu triển khai 61 thủ tục 

trên NSW, ASW trong năm nay; tiếp tục triển khai công tác cải cách với 

hàng hóa xuất nhập khẩu theo tinh thần vừa tạo thuận lợi thương mại, 

đồng thời tăng cường chống gian lận thương mại, bám sát nhiệm vụ 

được giao tại Quyết định 824/QĐ-TTg 2019 về phê duyệt Đề án Tăng 

cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ 

thương mại và gian lận xuất xứ. 

Đơn cử, trước vụ việc 6 DN xuất khẩu gỗ ván ép có kim ngạch tăng đột 

biến, mới bị Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) xác minh 

là gian lận C/O để hưởng lợi, Phó Thủ tướng yêu cầu hải quan là cơ 



quan kiểm tra phải chốt chặt. Các bộ, ngành cũng cần phối hợp chặt 

chẽ với cơ quan thường trực Tổng cục Hải quan trong xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật về quản lý và kiểm tra chuyên ngành, đặc biệt 

là các nội dung liên quan đến kiểm tra nhà nước về hải quan, để các 

văn bản đi vào cuộc sống, tránh tình trạng văn bản chồng chéo, gây 

khó khăn cho người dân, DN và cơ quan quản lý nhà nước. 

Từ nay đến cuối năm, ngoài việc thực hiện trao đổi dữ liệu C/O với 

các nước trong khu vực ASEAN, Bộ Công Thương đang xem xét 

tiến hành đàm phán với Liên minh Kinh tế Á Âu và sắp tới bắt đầu 

đàm phán với Hàn Quốc về vấn đề này để tạo thuận lợi cho DN 

xuất khẩu sang các khu vực Việt Nam đã có FTA. 

 Theo congthuong.vn 

 

6. Đề xuất hướng dẫn quy định cấp giấy chứng sinh 
Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quy định cấp giấy 

chứng sinh. 

 

Ảnh minh họa 

Theo dự thảo, bệnh viện đa khoa có khoa sản; bệnh viện chuyên khoa 

phụ sản, Bệnh viện sản - nhi; nhà hộ sinh; trạm y tế cấp xã; các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh hợp pháp khác được phép cung cấp dịch vụ đỡ 

đẻ, kể cả đơn vị y tế bộ, ngành có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng sinh. 

Hồ sơ cấp mới Giấy chứng sinh 



Theo dự thảo, với trường hợp trẻ sinh ra tại cơ sở y tế, trước khi ra 

viện, người mẹ phải xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là 

Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân /Hộ chiếu hoặc giấy 

tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền 

cấp, còn giá trị sử dụng (giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân. 

Đối với trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì 

mục đích nhân đạo, khi đến sinh con tại cơ sở y tế, bên vợ chồng nhờ 

mang thai hộ hoặc bên mang thai hộ phải nộp cho cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh: 1) Bản chính Bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật 

mang thai hộ; 2) Bản sao có chứng thực Bản thỏa thuận về mang thai 

hộ vì mục đích nhân đạo giữa vợ chồng bên nhờ mang thai hộ và bên 

mang thai hộ (mang theo bản chính để đối chiếu). Trước khi ra viện, 

người mẹ bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ đều phải xuất 

trình bản chính Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu hoặc 

giấy tờ tùy thân để chứng minh về nhân thân. 

Cấp giấy chứng sinh lần đầu đối với trường hợp trẻ được sinh ra tại 

nhà có cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ, theo dự thảo, hồ sơ gồm: 

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu; bản sao công chứng 

Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy 

thân để chứng minh về nhân thân của người mẹ. Xuất trình bản chính 

để đối chiếu và khi đến nhận kết quả; xuất trình bản chính Chứng minh 

thư nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân để chứng 

minh về nhân thân của người đề nghị cấp giấy chứng sinh. 

Thủ tục cấp mới Giấy chứng sinh 

Đối với trường hợp trẻ sinh ra tại cơ sở y tế, gia đình của trẻ nộp các 

giấy tờ theo quy định. Trước khi trẻ sơ sinh về nhà, cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh có trách nhiệm kiểm tra các hồ sơ theo quy định, đối chiếu 

thông tin và ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu Giấy chứng sinh. Cha, 

mẹ hoặc người thân của trẻ có trách nhiệm đọc, kiểm tra kỹ thông tin 

trước khi ký. Giấy chứng sinh được làm thành 2 bản có giá trị pháp lý 

như nhau, 1 bản giao cho bố, mẹ hoặc người thân thích của trẻ để làm 

thủ tục khai sinh và 1 bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Đối với trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì 

mục đích nhân đạo sẽ được cấp Giấy chứng sinh theo mẫu. Cha, mẹ 

của trẻ (bên nhờ mang thai hộ) có trách nhiệm đọc, kiểm tra kỹ thông 

tin trước khi ký. Giấy chứng sinh là văn bản chứng minh việc mang thai 

hộ khi làm thủ tục đăng ký khai sinh. Giấy chứng sinh được làm thành 2 

bản có giá trị pháp lý như nhau, 1 bản giao cho bố, mẹ của trẻ (bên 



nhờ mang thai hộ) để làm thủ tục khai sinh và 1 bản lưu tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

Đối với trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà có cán bộ y tế hoặc cô đỡ 

thôn bản đỡ, trong thời gian 30 ngày sau sinh, cha, mẹ hoặc người nuôi 

dưỡng của trẻ nộp cho trạm y tế xã/ phường/thị trấn nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú hoặc tại nơi bà mẹ tạm trú ít nhất 3 tháng trước ngày 

sinh hồ sơ theo quy định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ xin cấp Giấy chứng sinh theo qui định, trạm y tế xã/ 

phường/thị trấn có trách nhiệm kiểm tra các giấy tờ theo quy định, đối 

chiếu thông tin, xác minh việc sinh và làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh 

cho trẻ.  Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh 

không được quá 10 ngày làm việc. 

 Theo baochinhphu.vn 

 

7. Huyện Cao Phong tạo điều kiện cho người dân 
thực hiện thủ tục hành chính 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Cao Phong nằm ngay cạnh 

quốc lộ 6, khang trang, sạch đẹp, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá 

nhân đến giao dịch. Hầu hết người dân cảm thấy hài lòng khi đến 

làm các thủ tục hành chính (TTHC) tại đây. 

 

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Cao Phong hướng dẫn 

thủ tục hành chính cho người dân đến giao dịch. 



Chị Nguyễn Thị Hồng Lĩnh ở khu 2, thị trấn Cao Phong phấn khởi: Tôi 

đến bộ phận "một cửa" của huyện thực hiện các thủ tục về đất đai, 

được viên chức hướng dẫn tận tình, có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ 

và hẹn trả kết quả sớm trước nhiều ngày so với quy định. Chị Nguyễn 

Thị Cúc, xóm Giang, xã Bình Thanh cũng được viên chức tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả huyện hướng dẫn và hoàn thiện các TTHC về 

hộ khẩu, hộ tịch cho 2 con đi học. Chị Cúc chia sẻ: Người dân địa 

phương chúng tôi cuộc sống khó khăn, làm nông nghiệp, đi nương vất 

vả quanh năm, nhiều khi không để ý và cũng không có ý thức chuẩn bị 

hồ sơ cho con cái, hầu hết các thủ tục, hồ sơ đều thiếu cả. Đến đây 

được cán bộ, viên chức hướng dẫn tận tình, giúp bổ sung hồ sơ đáp 

ứng yêu cầu và không phải đi lại nhiều lần để cho 2 con đủ điều kiện 

nhập học. Người dân chúng tôi cảm thấy được trân trọng, rất thuận 

tiện.  

Trung tâm Hành chính công huyện được thành lập năm 2017, đến năm 

2018 đổi tên thành Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Cao Phong. 

Bộ phận được bố trí ở khu vực trung tâm của huyện, được đầu tư cơ 

sở vật chất tương đối đồng bộ như: màn hình hiển thị các thủ tục giao 

dịch, màn hình tra cứu TTHC, máy lấy số, gọi số xếp hàng tự động, hệ 

thống camera giám sát, các thiết bị thiết yếu và có nơi đón tiếp khách, 

chỗ chờ đợi phục vụ nhu cầu tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết huyện được cài đặt, sử dụng 2 phần mềm để tiếp 

nhận, trả kết quả là: phần mềm tiếp nhận, trả kết quả các TTHC đăng 

ký biến động đất đai, đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Sở TN&MT); phần 

mềm tiếp nhận, trả kết quả các TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện, 

cấp xã. Hệ thống phần mềm một cửa ứng dụng liên thông từ cấp xã lên 

cấp huyện được sử dụng thường xuyên, ổn định, phát huy hiệu quả.  

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy, Phó Văn phòng HĐND - UBND 

huyện, phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện cho biết: Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả huyện thường xuyên nhận được sự quan 

tâm, chỉ đạo sát sao của UBND huyện, sự phối hợp tốt của các phòng 

chuyên môn thuộc UBND huyện. Thời gian qua, viên chức làm việc tại 

Bộ phận đã có nhiều cố gắng, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân 

đến thực hiện các TTHC, không có trường hợp tồn đọng hồ sơ kéo dài, 

các hồ sơ được tiếp nhận, bàn giao, trả kết quả, thu phí và lệ phí theo 

đúng quy định. Không để xảy ra trường hợp thất lạc, mất hồ sơ của 

công dân. 6 tháng đầu năm nay, Bộ phận đã tiếp nhận 1.478 hồ sơ, 

trong đó có 48 hồ sơ chuyển trả do không đúng quy định, còn lại 1.430 



hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện giải quyết. Trong đó, hồ sơ trả kết quả đúng 

hạn đạt 87,27%; hồ sơ chưa đến hạn đang giải quyết chiếm 10,35%; 

hồ sơ quá hạn chưa giải quyết chiếm 2,38%. Thời gian tới, Bộ phận 

tiếp tục tăng cường phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước trên 

địa bàn; phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ trả 

kết quả, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến thực hiện các TTHC. 

 Theo baohoabinh.vn 

 

8. Nỗ lực thực hiện “4 tại chỗ” trong giải quyết thủ 
tục hành chính 

Giải quyết thủ tục hành chính theo phương thức “4 tại chỗ” (tiếp 

nhận hồ sơ, thẩm định, xét duyệt và trả kết quả tại chỗ) nhằm nâng 

cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là mục tiêu trong 

cải cách hành chính mà nhiều địa phương đang hướng tới, trong 

đó có Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, việc triển khai chủ trương này vẫn 

còn gặp nhiều khó khăn. 

 

Công dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

 

 



Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công 

tỉnh cho biết: Hiện Trung tâm Hành chính công tỉnh đang tiếp nhận 

1.323 TTHC của 20 cơ quan, đơn vị. Theo quy trình giải quyết các 

TTHC đó thì chỉ có 2 bước được thực hiện tại Trung tâm Hành chính 

công (HCC) bao gồm nhận và trả kết quả cho công dân. Hồ sơ được 

cán bộ của cơ quan, đơn vị tiếp nhận tại Trung tâm HCC, sau đó, 

chuyển về các sở, ngành để thẩm định, phê duyệt và chuyển lại cho 

Trung tâm HCC để trả kết quả cho các cá nhân, đơn vị. So với quy trình 

này, giải quyết TTHC theo phương thức “4 tại chỗ” có nhiều ưu điểm 

hơn do giảm thời gian giải quyết TTHC, phát huy tính công khai, minh 

bạch, tạo thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, việc giải quyết TTHC 

theo yêu cầu “4 tại chỗ” vẫn gặp nhiều khó khăn. 

Mới đây (từ tháng 5/2019), UBND tỉnh đã quyết định bố trí Phòng đăng 

ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) sang tiếp nhận hồ sơ và giải 

quyết theo phương thức “4 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công. Để 

Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện việc giải quyết TTHC “4 tại chỗ” 

một cách thuận lợi, Trung tâm phải bố trí để Phòng đăng kí kinh doanh 

có khu vực làm việc riêng, đủ cho 3 - 4 cán bộ giải quyết công việc, 

trong khi điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm HCC vẫn còn chật 

hẹp, không đủ không gian làm việc. 

Bên cạnh đó, phần mềm đăng ký kinh doanh do Cục đăng ký kinh 

doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản trị sử dụng mạng riêng nên Trung 

tâm HCC cũng gặp khó khăn trong việc tích hợp phần mềm . Trong khi 

đó, thời gian giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh lại 

ngắn (tối đa 3 ngày), nhiều hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến rất cao, 

nếu phần mềm không được tích hợp kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tiến độ 

giải quyết công việc. Khắc phục những khó khăn đó, Trung tâm HCC và 

Phòng Đăng ký kinh doanh đã và đang tích cực phối hợp để cụ thể hóa 

chủ trương “4 tại chỗ” và nhận được phản hồi rất tích cực từ phía 

doanh nghiệp. 

Theo đồng chí Nguyễn Khắc Thu, Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục 

hành chính (Văn phòng UBND tỉnh), để hiện thực hóa chủ trương giải 

quyết TTHC “4 tại chỗ” cần khắc phục khó khăn như: Cơ sở vật chất, 

không gian làm việc của Trung tâm HCC tỉnh chật hẹp, không đủ để 

phân bố cho các cơ quan, đơn vị cử cán bộ sang giải quyết các thủ tục; 

vấn đề phân công nhân sự, cử cán bộ đến làm việc tại Trung tâm HCC 

phải đảm bảo về số lượng, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ và có 

thẩm quyển để trực tiếp thẩm định và phê duyệt hồ sơ… Ngoài ra, 

không phải TTHC nào cũng thực hiện “4 tại chỗ” được, có nhiều TTHC 



của một số sở, ngành như: Sở LĐ-TB&XH, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Tài nguyên – Môi trường…, để thẩm định, phê duyệt cần phải họp, lấy 

ý kiến của nhiều sở, ngành, hay cần thông qua công tác giám định, 

không thể thẩm định, phê duyệt tại chỗ được. 

Cũng theo ông Thu, hiện nay, chỉ có ở cấp xã là việc giải quyết TTHC 

“4 tại chỗ” là được thực hiện thuận lợi bởi ở xã có không gian làm việc 

và nhân sự thực hiện. Với cấp huyện, để giải quyết TTHC “4 tại chỗ” 

còn phụ thuộc vào hoạt động của Trung tâm HCC, trong khi ở một số 

huyện, thành phố, đơn vị này hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Hiện 

nay, Trung tâm HCC các huyện, thành phố dù đã được thành lập 

nhưng tổ chức, hoạt động vẫn chưa thống nhất, ngoài các huyện Tam 

Đảo, Lập Thạch, Bình Xuyên đã hoạt động theo đúng mô hình của 

Trung tâm HCC thì các huyện, thành phố khác, dù tên là Trung tâm 

HCC nhưng hình thức hoạt động vẫn không khác mấy so với bộ phận 

Một cửa trước đây, gây lãng phí nhân sự, thời gian giải quyết TTHC. 

Với vai trò là đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh trong lĩnh vực cải cách 

TTHC, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính đang nỗ lực tham mưu cho 

UBND tỉnh để từng bước hiện thực hóa việc giải quyết TTHC “4 tại 

chỗ”. Dự kiến, tới đây Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính sẽ tổng hợp 

kết quả rà soát của các sở, ngành, địa phương để hoàn thành việc 

công bố các TTHC. Trên cơ sở đó, thống kê các TTHC có thể thực hiện 

giải quyết “4 tại chỗ” để trình UBND tỉnh phê duyệt. 

 Theo baovinhphuc.com.vn 

 

9. Tuy Hòa: Thúc đẩy công tác cải cách hành chính 
Theo ông Võ Ngọc Kha, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, từ đầu năm 

đến nay, UBND thành phố đã xây dựng và ban hành các kế hoạch 

thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính trong năm và chỉ đạo 

thực hiện, thúc đẩy công tác này. 

Theo đó, kịp thời củng cố, kiện toàn, sắp xếp các chức danh cán bộ, 

công chức của thành phố, các phường, xã; chú trọng công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức. Việc triển khai đề án Thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông hiện đại, thành lập Trung tâm Phục vụ 

hành chính công và đổi mới công tác giải quyết thủ tục hành chính 

(TTHC) theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, 

cá nhân khi liên hệ giải quyết TTHC. 



Đến nay, 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn quy định; 100% 

đơn vị, cơ quan hành chính thành phố và các phường, xã có kết nối 

mạng; tiếp nhận TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành 

phố: 1.684 hồ sơ; tiếp nhận TTHC liên quan đến đất đai gần 5.000 hồ 

sơ... 

 Theo baophuyen.com.vn 

 
10. Hải quan Bình Dương tăng thu nhờ cải cách thủ 
tục hành chính 

Trong thời gian qua, Cục Hải quan Bình Dương luôn quan tâm 

thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính về hải quan, 

tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN). Qua đó, thu hút thêm nhiều 

DN mới về làm thủ tục tại Bình Dương và góp phần quan trọng làm 

tăng số thu nộp ngân sách Nhà nước của đơn vị.     

 

Công chức Hải quan Chi cục Quản lý hàng hóa XNK ngoài khu công 

nghiệp hướng dẫn DN đăng ký tờ khai hải quan. 

Điểm đến hấp dẫn 



Trong 7 tháng đầu năm 2019, có 5.581 DN đến đăng ký làm thủ tục tại 

Cục Hải quan Bình Dương, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng 

số tờ khai đã làm thủ tục hải quan đạt trên 881.000 tờ khai, tăng 

13,44% so với cùng kỳ năm 2018. Kim ngạch XNK đạt hơn 24 tỷ USD, 

tăng 5,83% so với cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt, trong 7 tháng qua, đơn 

vị tiếp tục thu hút được thêm 29 DN với số thu thuế đạt hơn 33,3 tỷ 

đồng, đạt 0,43% so với số thuế thu NSNN toàn Cục Hải quan Bình 

Dương (7.714 tỷ đồng). 

Tính đến ngày 6/8, Cục Hải quan Bình Dương đã thu nộp ngân sách 

nhà nước đạt trên 9.370 tỷ đồng, tăng gần 11,5% so với cùng kỳ năm 

2018, đạt 64,8% kế hoạch được Bộ Tài chính giao (14.460 tỷ đồng) và 

đạt 60,8% so với chỉ tiêu phấn đấu của đơn vị (15.400 tỷ đồng). 

Để đạt được những kết quả tích cực trên, Cục trưởng Cục Hải quan 

Bình Dương Nguyễn Phước Việt Dũng cho biết, thời gian qua đơn vị đã 

triển khai đạt kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực 

cải cách, hiện đại hóa quy trình thủ tục tạo thuận lợi cho hoạt động 

XNK, XNC…Cụ thể, trong lĩnh vực cải cách, hiện đại hóa, đơn giản thủ 

tục kiểm tra chuyên ngành, đến nay, đơn vị đã triển khai tất cả 173 thủ 

tục hành chính của các bộ, ngành tham gia quản lý hàng hóa XNK, quá 

cảnh; người và phương tiện vận tải XNC, quá cảnh thông qua Cơ chế 

một cửa quốc gia; vận hành thông suốt hệ thống thông quan điện tử 

hàng hóa tự động VNACCS/VCIS, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ 

tục hải quan cho DN. Tiếp tục duy trì hệ thống dịch vụ công trực tuyến 

của Cục, đứng thứ 2 toàn ngành về số lượng hồ sơ được tiếp nhận qua 

hệ thống này với hơn 13.066 hồ sơ. 

Điểm đáng chú ý của đơn vị là đã triển khai máy soi container thứ 2 tại 

địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung ICD Tân Cảng Sóng Thần, khai 

trương vào ngày 28/5/2019, nhằm tiếp tục tạo thuận lợi cho hoạt động 

XNK trên địa bàn. Thời gian soi chiếu trung bình 3 - 5 phút/container, 

giảm chi phí xếp/dỡ, phát hiện kịp thời các sai phạm và chống buôn lậu, 

gian lận thương mại hiệu quả… 

Tăng cường mối quan hệ đối tác Hải quan – doanh nghiệp 

Song song với công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan 

nhằm tạo thuận lợi cho DN trong hoạt động XNK, Cục Hải quan Bình 

Dương luôn duy trì, phát triển mối quan hệ đối tác Hải quan – DN. Từ 

đầu năm đến nay đơn vị đã tổ chức 8 hội nghị đối thoại DN cấp chi cục 

và 4 hộ nghị cấp cục. Qua đó, những chính sách pháp luật về hải quan 

mới đã được chuyển tới doanh nghiệp sau khi ban hành. Những khó 



khăn, vướng mắc về thủ tục hải quan đã được Cục Hải quan Bình 

Dương trả lời kịp thời thỏa đáng cho DN. 

Bên cạnh công tác đối thoại, Cục Hải quan Bình Dương cũng thường 

xuyên quan tâm đến việc cung cấp thông tin, hỗ trợ DN qua rất nhiều 

kênh liên lạc khác như: gặp trực tiếp, bằng văn bản, điện thoại, email, 

qua Website Cục, qua tổ tư vấn trực tuyến... Hình thức này được triển 

khai cụ thể đến từng chi cục. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chi cục trưởng 

Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần cho biết, từ đầu năm đến nay, Chi 

cục đã triển khai thành công hệ thống giám sát tự động VASSCM cho 

các kho ngoại quan, kho CFS thuộc địa bàn quản lý. Đồng thời, tổ chức 

hội nghị đối thoại doanh nghiệp nhằm giải đáp vướng mắc khó khăn 

cho cộng đồng DN; duy trì diễn đàn hỏi đáp trực tuyến 24/7 thông qua 

phần mềm ứng dụng Zalo cho gần 300 thành viên là quản lý, nhân viên 

XNK của các DN… 

Ngoài ra, Cục Hải quan Bình Dương đã chủ động phối hợp tốt với các 

Sở, Ngành trong tỉnh như Sở Kế hoạch và đầu tư, Ban quản lý các Khu 

công nghiệp để nắm được các DN mới thành lập hoặc chuẩn bị thành 

lập để từ đó chủ động tiếp xúc, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động 

XNK. 

Nhìn chung, công tác đối thoại, hỗ trợ DN của Cục Hải quan Bình 

Dương trong thời gian qua được cộng đồng DN trên địa bàn ghi nhận 

và đánh giá cao về tính đổi mới, hiệu quả. Ông William Hsu, Phó Tổng 

giám đốc hành chính đại diện Công ty Polytex Far Eastern Việt Nam 

cho biết, công ty nhận được giấy chứng đăng ký đầu tư từ ngày 

29/6/2015. Năm 2017, nhà máy Dệt Nhuộm đã chính thức bước vào 

hoạt động và tháng 8/2018, nhà máy Hóa sợi chính thức bước vào hoạt 

động tại khu công nghiệp Bàu Bàng tỉnh Bình Dương. Từ khi đi vào 

hoạt động, doanh nghiệp đã nhận được sự hỗ trợ của Hải quan Bình 

Dương, các cấp lãnh đạo, các công chức Hải quan nên tốc độ thông 

quan nhanh chóng, không để xảy ra bất cứ tổn thất nào, đáp ứng được 

nhu cầu tiến độ nhập khẩu máy móc thiết bị của công ty trong giai đoạn 

xây dựng nhà máy, các nguyên vật liệu được nhập khẩu đầy đủ trong 

giai đoạn sản xuất. 

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới đơn vị tiếp tục đẩy mạnh 

việc tiếp xúc, mời gọi doanh nghiệp. Tiếp tục thu hút lực lượng này đầu 

tư vào tỉnh Bình Dương, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh 

tranh, cũng như tăng thu ngân sách cho tỉnh. 

Theo haiquan.vn 



11. Duy trì vị thế xuất siêu 
Kết thúc 7 tháng năm 2019, nền kinh tế thu được kết quả khả 

quan, nhất là về lĩnh vực xuất khẩu. Tính chung, Việt Nam đã xuất 

siêu 1,8 tỷ USD giá trị hàng hóa và thực tế đó chứng tỏ sức vươn 

đáng ghi nhận. Vấn đề đặt ra là cần duy trì tăng trưởng xuất khẩu 

từ nay đến hết năm để bảo đảm vị thế xuất siêu trong giao thương 

quốc tế. 

 

Dệt may là một trong những mặt hàng đạt mức xuất khẩu cao trong 7 

tháng năm 2019.  

Trong 7 tháng qua, Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 145 tỷ USD, 

tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt, trong đó có 4 nhóm hàng 

đạt kim ngạch hơn 10 tỷ USD gồm điện thoại và linh kiện đạt 27,3 tỷ 

USD; máy tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 18,6 tỷ USD; dệt may đạt 

18,3 tỷ USD và giày dép đạt 10,4 tỷ USD. 

Ngoài ra, còn có 20 nhóm hàng khác đạt giá trị xuất khẩu hơn 1 tỷ 

USD, ghi dấu ấn tăng trưởng đáng khích lệ của Việt Nam trong bối 

cảnh hoạt động giao thương quốc tế không thuận lợi, đang có biểu hiện 

chững lại. 

Về phía doanh nghiệp, nhiều đơn vị đã chú trọng tìm kiếm, mở rộng thị 

trường xuất khẩu cũng như áp dụng công nghệ hiện đại. Nhưng, quan 

trọng hơn là doanh nghiệp đã chủ động tận dụng cơ hội mới do các 

hiệp định thương mại tự do (FTA) như: Hiệp định Đối tác toàn diện và 



tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do 

Việt Nam - EU (EVFTA) mang lại. 

Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 cho biết, các 

FTA nói chung có thể cung cấp điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp 

ngành Dệt may chủ động hội nhập, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn 

cầu. Hiện, Tổng công ty đã lên kế hoạch liên kết các chuỗi cung ứng 

trong nước, nhất là bảo đảm minh bạch về xuất xứ để tận dụng thời cơ 

nhằm xuất khẩu vào các nước thành viên EU. 

Chia sẻ về cơ hội tăng cường xuất khẩu, ông Phạm Hồng Hải, Tổng 

Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam cho rằng, riêng EVFTA có thể 

giúp GDP Việt Nam gia tăng thêm khoảng 0,1% mỗi năm nhờ những 

tác động tích cực về thương mại. 

Hơn nữa, với thị hiếu và yêu cầu tiêu dùng sản phẩm có tiêu chuẩn cao 

của thị trường này cũng giúp doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam tăng 

tốc độ cải cách và hội nhập hiệu quả hơn. 

Yêu cầu xuyên suốt là làm sao duy trì sự tăng trưởng của hoạt động 

xuất khẩu, từ đó giữ được vị thế xuất siêu của nền kinh tế. Theo nhận 

định của Bộ Công Thương, các doanh nghiệp cần tập trung khai thác 

những điều kiện thuận lợi do các FTA thế hệ mới mang lại như CPTPP 

và EVFTA. Điểm mấu chốt là doanh nghiệp Việt Nam được hưởng thuế 

suất thấp hoặc 0% khi xuất hàng sang các nước thành viên FTA, gồm 

những thị trường có sức mua cao như EU, Nhật Bản... Điều này sẽ 

mang lại lợi thế cạnh tranh cho hàng xuất khẩu của Việt Nam do được 

lợi về giá bán. Tuy nhiên, doanh nghiệp có tận dụng được cơ hội hay 

không lại là vấn đề của mình. 

Chia sẻ vấn đề này, ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Đa biên 

(Bộ Công Thương) nhận định, nếu doanh nghiệp có sự chuẩn bị, sẵn 

sàng đón nhận thời cơ và có phương án xử lý tốt thì sẽ tận dụng được 

cơ hội mở rộng quy mô xuất khẩu. 

Đặc biệt, doanh nghiệp được khuyến cáo cần tìm hiểu kỹ các thông tin 

liên quan đến hàng loạt quy định, yêu cầu về xuất xứ hàng hóa, tiêu 

chuẩn kỹ thuật, an toàn đối với người tiêu dùng, sự minh bạch trong 

quá trình sản xuất... để đáp ứng nhà nhập khẩu. 

Theo Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến 

Lộc, các FTA là thời cơ rất lớn cho doanh nghiệp xuất khẩu. Vấn đề là 

các đơn vị có nắm bắt và hiện thực hóa mục tiêu thâm nhập, gia tăng 

thị phần xuất khẩu hay không. 



Về phía cơ quan chức năng, các bộ, ngành đang tập trung hỗ trợ 

doanh nghiệp thông qua việc đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính 

theo nội dung Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ 

về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, 

định hướng đến năm 2021. 

Theo đó, nội dung quan trọng là tập trung đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, hải quan và thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp... Liên quan đến yêu 

cầu này, Bộ Tài chính đang tập trung phối hợp với các bộ, ngành để 

hoàn thiện giải pháp cải thiện chỉ số giao dịch thương mại qua biên 

giới; trong đó, phấn đấu nâng chỉ số này tăng 10-15 bậc (đến năm 

2021). 

Như vậy, giữ vững nhịp độ xuất khẩu để bảo đảm vị thế xuất siêu luôn 

cần sự nỗ lực liên tục và hỗ trợ từ các cơ quan chức năng để doanh 

nghiệp hiện thực hóa mục tiêu “bội thu” trong mùa xuất khẩu 2019. 

 Theo hanoimoi.com.vn 

 

 

 


