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1. Cải thiện môi trường kinh doanh: Chùng xuống là 
tụt hậu 
Mức độ cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam đang có xu 
hướng chững lại kể từ năm 2018. Hệ quả là năm 2019, nhiều chỉ số 
không có dấu hiệu cải thiện mà tiếp tục tụt bậc, giảm điểm…  

 

Ngay cả khi chưa thay đổi chính sách, cải thiện về thực thi đã tiết kiệm rất 
nhiều thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Ảnh: Tường Lâm 

Theo ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh 
tế Trung ương (CIEM), đây là thách thức rất lớn. Muốn tiến lên vị trí cao 
trong Bảng xếp hạng Doing Business, không có cách nào khác là phải 
tiếp tục cải cách môi trường kinh doanh mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất. 

Thiếu động lực để thay đổi? 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa phối hợp với Chương trình Australia hỗ trợ 
cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4reform) tổ chức Hội thảo “Lựa chọn giải 
pháp nâng cao thứ hạng môi trường kinh doanh 2020 - 2021”. Thông tin 
tại Hội thảo cho thấy, về cơ bản, hoạt động cải cách, cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam đang 
có xu hướng chững lại. 

Theo Bảng xếp hạng Doing Business 2020 của Ngân hàng Thế giới (WB), 
năm 2019, môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 1,2 điểm (từ 68,6 
lên 69,8 điểm), nhưng giảm 1 bậc xếp hạng chung (từ vị trí 69 xuống vị trí 
70). Đáng lưu ý, tuy có 5 chỉ số tăng điểm, nhưng chỉ có 2 chỉ số được ghi 



nhận cải cách về quy định và thực thi, trong khi có tới 6/10 chỉ số giảm 
bậc. 

Trao đổi với Báo Đấu thầu, ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng 
CIEM nhận xét, đúng là hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh đang 
có dấu hiệu chững lại rất rõ. “Nếu như năm 2017, Việt Nam tăng được 10 
bậc thì đến năm 2018 lại giảm 1 bậc và tiếp tục giảm thêm 1 bậc trong 
năm 2019”, ông Cung chỉ ra. 

Theo ông Cung, dường như việc cải thiện thứ hạng của Việt Nam trong 
Bảng xếp hạng những năm qua phụ thuộc vào một vài chỉ số như: Tiếp 
cận điện năng; Tiếp cận tín dụng… Tuy nhiên, khi 2 chỉ số này, nhất là 
Chỉ số Tiếp cận điện năng đã đến trần, không có được cải cách trong 
năm nay thì mức độ xếp hạng chung tụt xuống.  Những chỉ số khác như: 
Khởi sự kinh doanh, Cấp phép xây dựng tiến bộ rất chậm dù được kỳ 
vọng nhiều. “Rõ ràng là những cải cách chúng ta đang làm chưa tác động 
một cách thực sự đến việc giảm chi phí cho doanh nghiệp (DN), giảm thời 
gian thông quan cho xuất nhập khẩu”, ông Cung nhấn mạnh. Bên cạnh 
đó, các chỉ số khác liên quan đến tư pháp như giải quyết tranh chấp hợp 
đồng, phá sản... thì gần như  không có những nỗ lực lớn để thay đổi, 
thậm chí ngay cả việc bàn luận để thay đổi cũng chưa có.  

“Với thực trạng trên, con đường tiếp tục cải cách, cải thiện thực chất môi 
trường kinh doanh của Việt Nam để tăng hạng trong những năm tiếp theo 
cực kỳ gay go”, ông Cung lo ngại. 

Đứng ở góc độ DN, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Pháp chế thuộc 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhìn nhận, quan sát từ các 
diễn đàn cho thấy, môi trường kinh doanh đã có sự cải thiện, nhưng so 
với kỳ vọng của cộng đồng DN, của nhà đầu tư thì vẫn còn khoảng cách 
tương đối lớn. 

Cải cách vì người dân, doanh nghiệp 

Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước ngày càng hội nhập mạnh mẽ, cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển nhanh chóng…, các chuyên 
gia kinh tế cho rằng, nếu Việt Nam không quyết liệt cải thiện môi trường 
kinh doanh thì sẽ không thể nắm bắt được cơ hội phát triển, thách thức 
và khó khăn sẽ vô vàn. 

Nhìn về dư địa cho cải thiện môi trường kinh doanh, ông Phan Đức Hiếu 
cho rằng, cơ hội còn rất nhiều cả về mặt chính sách cũng như thực thi, 
bởi nhiều chỉ số trong Bảng xếp hạng hiện nay đang ở thứ hạng rất thấp. 
Về thực thi, lâu nay, việc thực thi chính sách còn hạn chế, bất cập; còn 
nhiều thủ tục không cần thiết nhưng chưa được bãi bỏ. “Do đó, ngay cả 



khi chưa thay đổi chính sách, nhưng cải thiện về thực thi sẽ tiết kiệm rất 
nhiều thời gian và chi phí cho DN”, ông Hiếu nói và nhấn mạnh, đến lúc 
chúng ta phải cải cách chứ không phải cải thiện, nghĩa là phải có những 
thay đổi rất lớn. Với những chỉ số đang ở vị trí thấp, trong năm tới, các chỉ 
số này phải là trọng tâm cải cách để mang lại những lợi ích thiết thực cho 
người dân, DN. 

Nêu quan điểm về vấn đề này, ông Cung cho rằng, vấn đề quan trọng 
nhất hiện nay vẫn là thay đổi tư duy về quản lý nhà nước, chuyển sang 
quản lý trên cơ sở phân tích, đánh giá rủi ro. Nghĩa là chúng ta chỉ tập 
trung quản lý những lĩnh vực có thể xảy ra rủi ro với xã hội, cộng đồng 
kinh doanh. Theo cách này, chi phí tuân thủ trong kinh doanh giảm xuống, 
an toàn trong kinh doanh tăng lên. “Tư duy này đã được đặt ra trong Nghị 
quyết số 19 và nay là Nghị quyết số 02 của Chính phủ nhiều năm nay, 
nhưng thay đổi trên thực tế gần như không có”, ông Cung nhấn mạnh. 

Thứ hai, các bộ trưởng vào cuộc mạnh mẽ, nhất quán và hệ thống hơn 
trong việc cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia. Bên cạnh đó, cần có cơ quan độc lập trong việc 
giám sát, thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh… Nếu đáp 
ứng yêu cầu này, chúng ta mới tạo được áp lực, động lực trong cải cách. 

Nguồn: https://baodauthau.vn/thoi-su/cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-
chung-xuong-la-tut-hau-116026.html 

 

2. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp 
sản xuất kinh doanh 
Phát biểu tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp (DN) về chính sách 
thuế, hải quan năm 2019 sáng 26/9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài 
chính Trần Xuân Hà cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện cải 
cách TTHC, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh 
doanh chính đáng của DN. 



 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu khai mạc hội nghị sáng 
26/11. Ảnh: NM. 

Cả lĩnh vực thuế và hải quan đều có những cải cách mạnh mẽ 

Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, trong thời gian qua, thực hiện chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết của Quốc hội, 
của Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành triển khai 
nhiều giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho các 
DN, các nhà đầu tư trong việc phát triển sản xuất kinh doanh. 

Về thể chế chính sách, thời gian qua Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, 
trình Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế mới, trong đó có 
nhiều nội dung về cải cách TTHC cả về thuế cũng như hải quan. Bộ Tài 
chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 119 quy định về hoá đơn 
điện tử; ban hành Thông tư 68 hướng dẫn chi tiết về hóa đơn điện tử, đó 
là cơ sở quan trọng để cải cách trong việc sử dụng, quản lý hóa đơn, 
chứng từ. 

Tại hội nghị, đại diện Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đã phổ biến 
những chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan mới; đồng thời đã 
trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến quy định hoàn thuế giá trị gia tăng, quy 
định về ưu đãi thuế, giá tính thuế tài nguyên. Đối với lĩnh vực hải quan, đã 
trả lời một số câu hỏi liên quan đến việc xác định tính năng của hàng hóa, 
mục đích sử dụng của hàng hóa khi nhập khẩu và thực tiễn sử dụng sau 
này… 



“Ngoài những câu hỏi, những vấn đề đã được đề cập nêu trên, nếu DN 
còn có vấn đề chưa được rõ, chúng tôi đề nghị các DN có thể trực tiếp, 
hoặc thông qua Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hoặc từ 
các Hiệp hội DN tập hợp và gửi đến Bộ Tài chính cùng Tổng cục Thuế, 
Tổng cục Hải quan để được giải đáp kịp thời” - Thứ trưởng Trần Xuân Hà 
nói.  

Trong lĩnh vực hải quan, Bộ Tài chính đã ban hành mới và sửa đổi 7 
thông tư. Tham mưu ban hành nghị định quy định TTHC theo cơ chế một 
cửa quốc gia và kiểm tra chuyên ngành làm cơ sở pháp lý quan trọng 
trong đột phá về cải cách hiện đại hóa hải quan. 

Cơ quan thuế, hải quan đã tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông 
tin trong quản lý thuế, quản lý hải quan. Theo đó, 99,87% DN kê khai thuế 
điện tử; 99,53% DN nộp thuế điện tử, 93,61% DN hoàn thuế điện tử. Có 
133/304 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4, cuối năm 2019 sẽ lên 
188/304 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4. 

Hệ thống hải quan điện tử (VNACCS/VCIS) đã được triển khai ở 100% 
các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan. Cơ quan thuế, cơ quan hải quan đã 
thực hiện đồng bộ, thông suốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo 
thuận lợi cho người nộp thuế, người khai hải quan. 

Để giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết đã chỉ 
đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy 
theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Hội 
nghị Trung ương 6. 

“Tổng cuc Thuế đã thực hiện hợp nhất 401 chi cục thuế thành 190 chi cục 
thuế khu vực, giảm 211 chi cục thuế song công tác quản lý thu trên địa 
bàn vẫn được đảm bảo so với trước khi hợp nhất. Đối với Tổng cục Hải 
quan đã giảm từ 174 Chi cục Hải quan xuống còn 162 chi cục” - Thứ 
trưởng Trần Xuân Hà nói. 



 

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NM. 

Đại diện Bộ Tài chính cũng cho biết, cơ quan thuế, cơ quan hải quan đã 
tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công vụ. 
Giáo dục, bồi dưỡng cả về chuyên môn nghiệp vụ và thái độ, tinh thần 
phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Nâng cao chất lượng, kết quả 
công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo thực thi công vụ, qua đó nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật của DN nói riêng, người nộp thuế nói chung. 

Đồng thời, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp, 
tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế; phát triển 
hệ thống đại lý thuế; nâng cao hiểu biết và tính tuân thủ pháp luật thuế 
của người nộp thuế, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân và xã hội. 

“Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống thuế, chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã 
tăng 22 bậc, từ vị trí thứ 131 lên vị trí thứ 109 trong tổng số 190 quốc gia 
được đánh giá theo Báo cáo Môi trường kinh doanh toàn cầu - Doing 
Business 2020 do Ngân hàng Thế giới công bố. Chỉ số đánh giá mức độ 
hài lòng của doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2019 
là 78%, tăng 3% so với năm 2016” - Thứ trưởng Trần Xuân Hà thông tin. 

Sự đồng hành của cơ quan thuế, hải quan mang lại sự an tâm cho 
DN 

Cũng tại hội nghị, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, lĩnh vực thuế và 
hải quan có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình hoạt động sản 



xuất, kinh doanh của DN, nguồn thu của nhà nước và góp phần quan 
trọng trong tạo không khí thông thoáng, thuận lợi trong môi trường kinh 
doanh. 

“Qua theo dõi và tìm hiểu ý kiến của cộng đồng DN, chúng tôi vui mừng 
ghi nhận sự cải cách mạnh mẽ của cả cơ quan thuế và hải quan trong 
thời gian qua. Từ sự đánh giá tích cực của DN và những nỗ lực của 
ngành thuế, hải quan trong việc đồng hành, cảm thông, chia sẻ và có 
hướng dẫn về thủ tục để DN thực hiện đúng và kịp thời chỉnh sửa những 
lỗi mắc phải. Nhiều vấn đề DN phản ánh đã được lắng nge, trao đổi và có 
hướng xử lý giải quyết mang đến sự an tâm lớn của cộng đồng DN” - ông 
Phòng nói. 

 

Hội nghị thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp 
tham gia. Ảnh: NM. 

Nói về những định hướng cải cách trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Tài 
chính cho biết, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện 
các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động của DN, song với thực tiễn đa 
dạng, sôi động và đổi mới nhanh chóng như hiện nay, cùng với đòi hỏi 
chính sách và TTHC về thuế, hải quan phải liên tục được hoàn thiện, cập 
nhật kịp thời cho phù hợp với yêu cầu thực tế, thì việc áp dụng các quy 
định của chính sách và TTHC về thuế và hải quan vào thực tiễn không 
tránh khỏi phát sinh vướng mắc, khó khăn. 

“Bộ Tài chính luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ những ý kiến đóng góp từ 
phía các DN để tiếp tục hoàn thiện chính sách, đồng thời giải đáp các câu 



hỏi, vướng mắc của các DN, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
về TTHC, chính sách thuế và hải quan, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh 
doanh của DN; qua đó góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh 
chung” - Thứ trưởng Trần Xuân Hà nói. 

Đại diện Bộ Tài chính cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục khẩn 
trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành các nghị định; kịp thời ban 
hành, sửa đổi các thông tư, văn bản hướng dẫn các quy định của Luật 
Quản lý thuế sửa đổi, Luật Hải quan; đồng thời tiếp tục thực hiện cải cách 
TTHC, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh 
chính đáng của DN./. 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2019-
11-26/tao-moi-dieu-kien-thuan-loi-nhat-cho-doanh-nghiep-san-xuat-kinh-

doanh-79443.aspx 

 

3. Ngành Tài chính tiếp tục 'ghi điểm' về cải cách thủ 
tục hành chính 
78% doanh nghiệp (DN) hài lòng đối với cải cách thủ tục hành chính 
(TTHC) thuế; xếp hạng về chỉ số nộp thuế của Việt Nam trong 4 năm 
qua đã tăng lên 64 bậc… 

 

Cơ quan Hải quan mở rộng thanh toán điện tử, giúp giảm thời gian, chi 
phí cho DN. Ảnh: TT 



Là kết quả ghi nhận nỗ lực trong công tác cải cách TTHC không ngừng 
nghỉ của các cơ quan thuộc ngành Tài chính, đặc biệt là về lĩnh vực thuế 
và hải quan. 

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 

Thời gian gần đây, công tác cải cách TTHC trong ngành Tài chính đi vào 
thực chất hơn. Không còn việc cắt giảm với số lượng lớn, việc rà soát, cắt 
giảm các thủ tục thực hiện ngay từ khi dự thảo ban hành các văn bản quy 
phạm pháp luật. Bộ đã đẩy mạnh thực hiện rà soát, đơn giản hóa, cắt 
giảm, bãi bỏ những TTHC không cần thiết, không ban hành các quy định 
làm gia tăng thủ tục gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân. 

Nếu như giai đoạn 2011 - 2015 thực hiện rà soát cắt giảm, đơn giản hóa 
lên đến hơn 1.000 TTHC, thì đến nay số lượng các TTHC phải cắt giảm, 
đơn giản hóa không còn nhiều. Công tác cải cách TTHC được triển khai 
mạnh mẽ theo hướng tạo thuận lợi và giảm chi phí tuân thủ TTHC cho 
DN. Bộ Tài chính đã cắt giảm và đơn giản hóa 119/190 điều kiện kinh 
doanh thuộc 14 ngành nghề hỗ trợ DN và dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa 
thêm 47 điều kiện. 

Tiết kiệm hơn 5.500 tỷ đồng nhờ cắt giảm TTHC kiểm tra chuyên 
ngành 

Báo cáo tại Quốc hội vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 
phủ Mai Tiến Dũng cho biết, việc cắt giảm 3.451/6.191 điều kiện kinh 
doanh, đã tiết kiệm được 893 tỷ đồng/năm. Cắt giảm 6.776/9.926 TTHC 
kiểm tra chuyên ngành đã tiết kiệm được 5.542,8 tỷ đồng/năm.  

Bộ Tài chính đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), triển 
khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực tài chính. Trong lĩnh vực thuế, đã 
ứng dụng CNTT trong khai, nộp, hoàn thuế điện tử. Việc thí điểm triển 
khai hóa đơn điện tử tại 3 thành phố lớn có hàng trăm DN tham gia với số 
thuế đã xác thực là gần 1.700 tỷ đồng. Lĩnh vực hải quan, thực hiện hệ 
thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, triển khai Cơ chế một cửa 
quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN tiếp tục được triển khai có hiệu quả. 
Đến nay đã có 13 bộ, ngành tham gia kết nối Cơ chế một cửa quốc gia; 
174 TTHC được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ 
hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia xấp xỉ 
2,34 triệu bộ hồ sơ và trên 31,8 nghìn DN tham gia.  

Ngành Tài chính đã kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu 
cầu của công tác cải cách TTHC, hiện đại hóa ngành. Kết quả khảo sát 
đo độ hài lòng của DN với cải cách TTHC thuế vừa được VCCI công bố 
mới đây cho thấy có 78% DN hài lòng. Theo Báo cáo môi trường kinh 



doanh của Ngân hàng Thế giới đánh giá năm 2020, thời gian nộp thuế 
của Việt Nam đã giảm 300 giờ so với năm 2014 và giảm 114 giờ so với 
năm 2019; xếp hạng về chỉ số nộp thuế trong 4 năm qua đã tăng 64 bậc 
(từ thứ 173 lên 109/190). 

Tiếp tục ứng dụng CNTT giảm chi phí tuân thủ 

Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội DN nhỏ và vừa 
TP. Hà Nội đánh giá cao nỗ lực đơn giản hóa, cắt giảm TTHC của Bộ Tài 
chính. Ông Mạc Quốc Anh cho rằng, đây là việc làm “hết sức nổi bật”, 
minh chứng là hầu hết thủ tục được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, 
giảm dần đầu mối nhờ ứng dụng CNTT. Việc cơ quan thuế, hải quan dẫn 
đầu về chi phí tuân thủ thấp đã hỗ trợ DN tiết giảm chi phí, nâng cao sức 
cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. 

Thời gian tới, các cơ quan thuộc Bộ Tài chính tiếp tục cải cách TTHC, tạo 
thuận lợi hơn nữa cho người dân và DN. Tổng cục Thuế hiện triển khai 
các phương án đơn giản hoá 140 TTHC hành chính trong lĩnh vực thuế. 
Đồng thời, triển khai đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ và đơn giản 
hoá TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trong lĩnh vực 
thuế theo kế hoạch của Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo Đề án 896. Từ nay 
đến cuối năm, Tổng cục Thuế tiếp tục rà soát, đánh giá các TTHC theo kế 
hoạch năm 2019, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, góp phần giảm 
chi phí tuân thủ TTHC trong việc thực hiện kê khai, nộp thuế. 

Công tác cải cách TTHC của Tổng cục Hải quan thời gian tới tiếp tục 
được triển khai mạnh mẽ theo hướng tạo thuận lợi và giảm chi phí tuân 
thủ TTHC cho DN. Trong đó, thực hiện các đề xuất bãi bỏ thủ tục không 
cần thiết; cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, nhằm tiết kiệm chi phí cho cộng 
đồng DN nhưng vẫn bảo đảm các yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực hải quan. 

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Tổng cục Hải quan 
tập trung xây dựng Đề án tái thiết kế tổng thể hệ thống CNTT ngành Hải 
quan; triển khai Đề án đầu tư hệ thống seal định vị điện tử phục vụ công 
tác giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng 
container; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và mở rộng thực 
hiện thanh toán điện tử. Thời gian tới, cơ quan này tiếp tục triển khai Hệ 
thống quản lý hàng hóa tự động (VASSCM) tại các cảng biển. Đồng thời, 
để tiếp tục triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Bộ Tài chính đang phối 
hợp với Bộ Công an tập trung triển khai Cơ chế một cửa đường hàng 



không; triển khai mở rộng hệ thống quản lý giám sát hàng hóa đường 
hàng không./. 

* Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam: 

Cán bộ thuế ngày càng tận tình với người nộp 
thuế 

Qua nghiên cứu tôi thấy rằng, kết quả khảo sát của 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về 
mức độ hài lòng của người nộp thuế năm 2019 có 
nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó thái độ phục vụ 
của công chức thuế được đánh giá rất cao. Điều này 
cho thấy, ngành Thuế không chỉ cải cách về thể chế, 
cơ chế chính sách, mà thái độ phục vụ người nộp 
thuế cũng được ngành Thuế rất quan tâm và quán 
triệt đến từng cán bộ, công chức thuế. Sự ghi nhận 
của người nộp thuế cho thấy cán bộ thuế ngày càng 
thân thiện, tận tâm, tận tình hỗ trợ người nộp thuế.  

Một nội dung khác được người nộp thuế đánh giá tốt, đó là thủ tục nộp 
thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân 
đều rất thuận lợi. Đây cũng là một nỗ lực của cơ quan thuế. Tôi cho rằng 
doanh nghiệp cảm nhận được vì Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo thông 
qua các nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm nâng cao 
năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư. Theo Nghị quyết của 
Chính phủ, trong năm 2019 Chính phủ giao cho ngành Thuế là phải nâng 
hạng giờ nộp thuế từ 7 - 10 bậc. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới 
(WB), chỉ số nộp thuế đã nâng hạng đến 22 bậc, vượt hơn 10 bậc so với 
yêu cầu của Chính phủ. Do tăng được 22 bậc, nên mức độ thuận lợi về 
thuế đã tăng lên, từ 131 xuống 109 trong tổng số 190 quốc gia xếp hạng. 
Như vậy, với kết quả đánh giá của VCCI và WB đã cho thấy, cải cách 
TTHC của ngành Thuế năm nay là rất khách quan và tích cực. 

* Bà Nguyễn Minh Thảo – Trưởng Ban Nghiên cứu Môi trường kinh doanh 
và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 
(CIEM):  

Bộ Tài chính luôn tiên phong, đi đầu trong thực hiện cải cách thủ tục 
hành chính 

  

Bà Nguyễn Thị Cúc



CIEM là đơn vị độc lập thường xuyên tiến hành 
khảo sát, đánh giá quá trình cải cách của các bộ, 
ngành trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi 
cho hoạt động của doanh nghiệp (DN). Theo 
đánh giá của CIEM, trong nhiều năm qua ngành 
Tài chính luôn tiên phong, đi đầu trong thực hiện 
cải cách TTHC, nhất là lĩnh vực thuế, hải quan, 
giúp giảm mạnh thời gian nộp thuế và thông 
quan hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 
DN.  

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng là bộ tiên phong 
trong việc áp dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong nhiều lĩnh 
vực thuộc quản lý của Bộ như thuế, hải quan, đem lại nhiều lợi ích thiết 
thực cho DN… Những nỗ lực đó của Bộ Tài chính không chỉ được cộng 
đồng DN, các cơ quan, bộ, ngành khác ghi nhận, mà nhiều tổ chức thế 
giới cũng đánh giá cao. Đơn cử, mới đây, trong Báo cáo Môi trường kinh 
doanh 2020 của Ngân hàng Thế giới đã ghi nhận chỉ số nộp thuế của Việt 
Nam tăng 22 bậc. 

Bộ Tài chính là bộ đa ngành, đa lĩnh vực với phạm vi quản lý rộng trên cả 
nước, có nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp tới quyền lợi của người dân, 
DN. Vì vậy, cộng đồng DN kỳ vọng công tác cải cách TTHC của ngành 
Tài chính sẽ tiếp tục được thực hiện kiên trì, thường xuyên trong thời gian 
tới, theo phương châm lấy sự hài lòng của người dân và DN làm trung 
tâm, là thước đo của công tác cải cách hành chính… 

* Bà Nguyễn Thị Nga - Kế toán trưởng Công ty CP Vicostone: 

Dịch vụ hoàn thuế điện tử đem lại lợi ích rõ rệt 
cho DN 

Trong năm 2019, chúng tôi nhận thấy công tác cải 
cách TTHC thuế đã có bước tiến rất mạnh mẽ, 
mang lại nhiều thuận lợi cho người dân và doanh 
nghiệp (DN). Các TTHC được đơn giản hóa, công 
khai dưới nhiều hình thức. Việc niêm yết các TTHC 
tại cơ quan thuế không chỉ tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân và DN, mà còn thể hiện sự công 
khai, minh bạch của cơ quan thuế trong việc thực 
hiện các TTHC liên quan đến lĩnh vực thuế. 
 
Bên cạnh đó, các dự án ứng dụng công nghệ thông tin cũng được ngành 

  

 Bà Nguyễn Minh Thảo 

  

 Bà Nguyễn Thị Nga



Thuế thực hiện, đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai thuế qua mạng 
và nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, 
hoàn thuế điện tử… Riêng dịch vụ hoàn thuế điện tử, chúng tôi thấy rằng 
đã đem lại lợi ích rõ rệt cho DN. Sử dụng dịch vụ này, DN có thể nộp hồ 
sơ nhanh, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế, nhận kết quả, 
giải quyết hồ sơ, kết quả hoàn thuế, tra cứu tình hình giải quyết hồ sơ ở 
mọi lúc, mọi nơi, miễn là có kết nối internet. 

Công ty chúng tôi hiện cũng đã sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) và thấy 
rằng, việc sử dụng HĐĐT cũng giúp DN tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi 
phí, tăng khả năng bảo mật, giúp việc lưu trữ và quản lý hóa đơn vĩnh 
viễn, không bị mất, hay nhàu nát như khi sử dụng hóa đơn giấy. Nhìn 
chung, DN chúng tôi rất hài lòng với cải cách của cơ quan thuế thời gian 
qua. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn cơ quan thuế tiếp tục 
nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa công nghệ thông tin trong các 
TTHC về thuế, để DN có thể nộp được tất cả các tờ khai, hồ sơ qua 
mạng mà không phải đến bộ phận một cửa của cơ quan thuế. 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2019-
11-25/nganh-tai-chinh-tiep-tuc-ghi-diem-ve-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-

79421.aspx 

 

4. Đề xuất bổ sung 4 ngành, nghề ưu đãi đầu tư 
Đây là đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại dự thảo Nghị định sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tại Điều 33 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa (được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV 
ngày 12/6/2017 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018) quy định 04 ngành, nghề 
ưu đãi đầu tư, gồm: (i) Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa; (ii) đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa; (iii) đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; (iv) đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. 



 

Tuy nhiên, hiện nay 04 ngành, nghề ưu đãi đầu tư mới được bổ sung như 
trên chưa được quy định cụ thể tại Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư 
ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2014. Trong khi đó, Danh 
mục này là một trong những căn cứ để áp dụng mức hoặc hình thức ưu 
đãi về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, 
thuế nhập khẩu và một số chính sách hỗ trợ đầu tư khác theo quy định. 

Do vậy, việc ban hành Nghị định nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần bảo đảm thi hành đồng bộ quy 
định của Luật này và các Luật có liên quan là rất cần thiết. 

Cụ thể, dự thảo bổ sung các khoản 2, 3, 4 và 5 vào Mục V Phần B Phụ 
lục I về Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị 
định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư như sau: 

“2. Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ 
và vừa. 

3. Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

4. Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

5. Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
khởi nghiệp sáng tạo.” 

Nguồn: https://congthuong.vn/de-xuat-bo-sung-4-nganh-nghe-uu-dai-dau-
tu-128897.html 



5. Sớm ban hành quy chuẩn quy định rõ ràng cho 
loại hình condotel 
Sáng 27/11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về Luật Xây 
dựng (sửa đổi), bổ sung một số điều về Luật Xây dựng. Bên lề Quốc hội, 
phóng viên TTXVN đã phỏng vấn các đại biểu về vai trò quản lý Nhà 
nước xung quanh những bất cập từ các dự án căn hộ du lịch (condotel). 

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre): Có sự đánh giá về tính phù 
hợp của condotel 

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh: Phương 
Hoa/TTXVN 

Loại hình căn hộ du lịch (condotel) đã được dư luận nhắc đến rất nhiều 
với cả ý kiến đồng tình, ủng hộ cũng như không ít ý kiến băn khoăn, thậm 
chí phản đối. 

Tôi cho rằng xã hội phát triển sẽ kéo theo những cái mới và Bộ Xây dựng 
là đơn vị chủ trì tham mưu vấn đề này phải có trách nhiệm tổ chức nghiên 
cứu, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương để đánh giá loại 
hình này có phù hợp hay không. 

Ngoài ra, phải xem xét loại hình này có đảm bảo điều kiện phát triển kinh 
tế xã hội; có gây hệ lụy về sở hữu, chiếm hữu và quyền định đoạt theo 



các Luật Dân sự, Luật Xây dựng, Luật Kiến trúc, rồi sau này liên quan cả 
vấn đề kinh doanh, cuộc sống gia đình các nhà đầu tư… 

Dù chưa có đầy đủ thông tin về vấn đề này nhưng quan điểm của tôi là 
những cái mới được nghiên cứu và kiểm nghiệm thì tôi ủng hộ. 

Tuy nhiên, tôi đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước phải giải trình được cho 
người dân và cơ quan có thẩm quyền, trước đó là Thủ tướng, sau đó 
Chính phủ để xem xét vấn đề này để xây dựng và hoàn thiện thể chế. 

Điều này sẽ tránh được tình trạng bên ngoài kia nói một đằng, bên trong 
lại án binh bất động hoặc là để tự vận động lúc đó có những hệ lụy không 
thể gỡ được. 

Sau vụ việc Cocobay xảy ra tại Đà Nẵng, tôi cho rằng trước hết những 
người trực tiếp trong cuộc có lời giải thích. Hơn nữa, không thể không có 
trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trực tiếp của Ủy ban nhân 
dân thành phố. Vì dưới Ủy ban còn có các sở, ban, ngành, cần yêu cầu 
tất cả báo cáo đánh giá, thậm chí có thể mời chuyên gia, tọa đàm các nhà 
khoa học, nhà quản lý và ngay cả những người đã về hưu biết về sự kiện 
này để cho ý kiến. 

Liên quan đến việc quản lý các dự án condotel, quan điểm của tôi là Bộ 
Xây dựng có thể trình Thủ tướng cho thí điểm sau đó tổ chức tổng kết. 
Tuy nhiên, trước khi thí điểm phải tổ chức hội thảo nghiên cứu khoa học 
và tọa đàm, sau đó cho thí điểm và kiểm tra, thanh tra, nếu có sai phạm 
phải xử lý rút kinh nghiệm. 

Dĩ nhiên, đã thí điểm phải rủi ro và không nên áp đặt hoàn hảo rồi mới thí 
điểm là sai. Vì chính thí điểm sẽ bộc lộ hết các vấn đề khúc mắc để xử lý; 
trong đó có vấn đề thể chế. 

Đại biểu Lý Tiết Hạnh (Bình Định): Không để phát triển tự phát 



Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định Lý Tiết Hạnh. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN 

Hiện nay, mô hình condotel, officetel như là các biệt thự nghỉ dưỡng khá 
phổ biến ở các địa phương trong cả nước. Về mặt tích cực, đây là mô 
hình phát sinh từ cuộc sống và nếu xây dựng tốt thì sẽ đáp ứng được yêu 
cầu cuộc sống và sẽ góp phần rất tốt trong phát triển kinh tế. 

Dù vậy, hiện nay đang có vấn đề là nhà đầu tư xây dựng các mô hình mới 
này như là một cách thực hiện dự án. 

Nhưng quy chiếu trở lại thì khung pháp lý để đảm bảo cho mô hình 
condotel này chưa có và cũng chưa hoàn thiện. 

Trong kỳ chất vấn trước, bản thân tôi có đề xuất Nhà nước ở góc độ quản 
lý phải sớm ban hành khung pháp lý để quản lý mô hình này và không để 
phát triển tự phát. 

Tuy nhiên, đến kỳ họp này tôi cũng chưa thấy các quy định cụ thể rõ ràng 
về condotel, trong khi ở các địa phương mô hình này vẫn đang vận hành. 

Vì vậy, cả nhà đầu tư và người dân đều băn khoăn và đặt ra câu hỏi nếu 
không kịp thời có khung pháp lý đầy đủ để đảm bảo quản lý nhà nước 
lĩnh vực này thì phải chăng đây sẽ là một sự bỏ ngỏ. 



Không những thế, chính sự bỏ ngỏ này sẽ có nhiều hệ lụy về mặt pháp lý 
cũng như những thiệt hại cho nhà đầu tư, người dân khi sở hữu mô hình 
này.   

Do đó, cần phải sớm ban hành các quy chuẩn quy định cụ thể rõ ràng, 
phù hợp cho loại hình condotel càng sớm càng tốt. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/som-ban-hanh-quy-chuan-quy-dinh-ro-
rang-cho-loai-hinh-condotel-20191127141659196.htm 

 

6. Tìm vốn cho nhà ở xã hội 
Hàng loạt những vấn đề bất cập của thị trường bất động sản và các 
giải pháp tháo gỡ được đưa ra bàn thảo tại Diễn đàn Bất động sản 
Việt Nam 2019 vừa khai mạc sáng nay 27-11 tại Hà Nội. 

 

Quang cảnh Diễn đàn Bất động sản Việt Nam 2019 

Diễn đàn Bất động sản Việt Nam 2019 có sự tham dự của Lãnh đạo Bộ 
Xây dựng, lãnh đạo UBND TP Hà Nội, đại diện các bộ, ngành trung ương, 
địa phương, các chuyên gia – nhà quản lý, nhà kinh tế hàng đầu... 

Các diễn giả đã đưa ra cái nhìn tổng quan thị trường bất động sản trong 
năm 2019 và dự báo xu hướng thị trường năm 2020, những vướng mắc 
trong hoạt động của doanh nghiệp bất động sản như hành lang pháp lý, 
thủ tục hành chính, vốn, thuế… 

Một trong những vấn đề được quan tâm tại diễn đàn là nhà ở xã hội vẫn 
thiếu, khó khăn lớn nhất vẫn là vốn. Hiện ngân sách nhà nước chưa bố trí 



đủ nguồn vốn cho loại hình nhà ở này, đặc biệt là chưa bố trí được nguồn 
vốn để cấp bù lãi suất cho 4 ngân hàng thương mại cho vay nhà ở xã hội. 

Trong khi đó, dư nợ tín dụng chủ yếu tập trung vào một số nhà đầu tư lớn 
và phân khúc bất động sản cao cấp. Theo chia sẻ của nhiều nhà đầu tư, 
họ cũng có quan tâm đến phân khúc nhà ở xã hội nhưng các chính sách 
hiện nay không đủ hấp dẫn, chưa có cơ chế, chính sách ưu đãi đáng kể 
nào. 

- Cả nước đã hoàn thành 207 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập 
thấp và công nhân khu công nghiệp, quy mô xây dựng khoảng hơn 
85.810 căn, với tổng diện tích hơn 4.290.500 m². 

- Đang tiếp tục triển khai 220 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 
179.640 căn, với tổng diện tích khoảng 8.982.000 m². 

Để giải quyết vấn đề này, PGS. TS Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng, 
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, các địa phương 
cần chú trọng đến việc xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở 
để có cơ sở bố trí quỹ đất, nguồn lực phục vụ cho phát triển nhà ở xã hội. 
Bên cạnh đó, các bộ ngành liên quan cần tìm kiếm nguồn vốn tạo quỹ hỗ 
trợ lãi suất cho phát triển nhà giá thấp. Tìm kiến các nguồn khả đụng để 
hình thành các quỹ hỗ trợ đầu tư bất động sản giá thấp tương tự như gói 
30 nghìn tỷ những năm 2013-2016. 

Chia sẻ khó khăn về vốn với các nhà đầu tư, đại diện Ngân hàng Nhà 
nước cho biết, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục định hướng kiểm soát chặt 
chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, tập trung tín dụng vào phân 
khúc nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ, đáp ứng nhu cầu thực của 
người dân. 

Bên cạnh đó, NHNN sẽ nghiên cứu, xây dựng chính sách mới, chủ động 
thực hiện việc giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, điều 
chỉnh tăng hệ số rủi ro đối với các khoản vay lớn, đối với các khoản cho 
vay phục vụ nhu cầu về nhà ở xã hội, vẫn áp dụng hệ số rủi ro 50% nhằm 
khuyến khích tiêu dùng bất động sản vào phân khúc này.  

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, 
ngành liên quan thúc đẩy cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội theo Nghị định 
100/2015/NĐ-CP, đặc biệt hỗ trợ nhà ở cho đối tượng là công nhân trong 
khu công nghiệp để ổn định chỗ ở. 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/tim-von-cho-nha-o-xa-hoi-631175.html 



 

7. “Tốc độ” cải cách nhìn từ bất cập khi xác nhận 
“tôi” là “tôi” 
CMND 9 số, 12 số hay thẻ CCCD đều có giá trị như nhau, tồn tại 
song song, không có bất cứ sự phân biệt nào. Thế nhưng vì sao khi 
sử dụng, người dân lại gặp phải bao phiền toái? 

Từ 01/01/2016, thời điểm Luật Căn cước công dân có hiệu lực, Bộ Công 
an cho phép có ba loại giấy tờ tùy thân được cùng tồn tại là: CMND 9 số 
(CMND cũ); CMND 12 số (CMND mới) và Thẻ CCCD. Do vậy, những 
người đang có CMND 9 số (mẫu cũ) có thời hạn không vượt quá 15 năm, 
vẫn được sử dụng bình thường. 

Theo các cơ quan quản lý, CMND 9 số, 12 số hay thẻ CCCD đều có giá 
trị như nhau, tồn tại song song, không có bất cứ sự phân biệt nào. Lý do 
của việc chuyển đổi là nhằm hoàn thiện hệ thống dữ liệu lưu giữ vân tay 
nối mạng trong toàn quốc nên thuận tiện cho việc xác định danh tính của 
mỗi công dân, không thể xảy ra trường hợp một người có 2 - 3 CMND. 

Ngoài ra, còn góp phần phục vụ công tác điều tra, giúp lực lượng công an 
đấu tranh phòng, chống tội phạm khi cần tra cứu nhanh một số thông tin 
cá nhân và vân tay tội phạm tại hiện trường gây án. 

Tuy nhiên, bất cập của vấn đề này thuộc về các cơ quan nhà nước đã 
không lường trước được các tình huống của việc thay đổi CMND thành 
thẻ CCCD mà không có sự thống nhất giữa các cơ quan như: Bộ Tư 
pháp, Bộ Công an,.. nên đã xảy ra bất cập trong thực tế. 

Theo đó, hơn 3 năm trôi qua, nhiều người cho biết họ gặp không ít rắc rối, 
phiền toái từ những giấy tờ tùy thân trên khi giao dịch trong các lĩnh vực 
ngân hàng, thuế, công chứng..., đặc biệt với những trường hợp thay đổi 
số CMND nhiều lần. 

Hoặc, việc xin giấy xác nhận của ngành công an đối với nhiều người dân 
cũng là một thủ tục không đơn giản, phải đi lại, chờ đợi mất thời gian. 
Hơn thế, khi hàng loạt giấy tờ mang số CMND cũ, nghĩa là họ phải thực 
hiện rất nhiều công việc, giao dịch liên quan. 

Đáng nói, nhiều cơ quan khi giải quyết công việc còn đề nghị giữ lại luôn 
bản chính (hoặc photo có chứng thực) để làm “bằng chứng” chứng minh 
người thực hiện giao dịch đó đúng là người có số ghi trên CMND. Việc 
này đồng nghĩa bất kỳ người dân nào rơi vào trường hợp sở hữu một vài 
số CMND đều phải đi xin xác nhận nhiều lần, hoặc phải đi đến UBND cấp 
xã chứng thực sao y. 



Anh Trần Hoàng Hưng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, khi bị mất 
toàn bộ giấy tờ tùy thân, anh đi làm lại CMND thì được hướng dẫn làm 
thẻ CCCD. Sau đó, anh có đi ngân hàng để rút một khoản tiền về lo 
chuyện gia đình thì gặp rắc rối bởi số thẻ CCCD và CMND khác nhau, 
ngân hàng không cho rút tiền mà phải có yêu cầu phải xuất trình được 
CMND cũ hoặc bản photo CMND cũ để làm thủ tục mặc dù "anh Hưng" 
đúng là "anh Hưng" chứ không phải người nào khác giả danh rút tiền. 

Cũng vậy, chị Phạm Thu Hương (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, khi 
giao dịch bán căn nhà đang ở, chị phải chạy vạy xin xác nhận CMND và 
thẻ CCCD là một thì mới bán được căn nhà mà chị cùng chồng mua từ 
hơn 20 năm trước cũng bởi CNMD, số CNMD trong hộ khẩu và số thẻ 
CCCD khác nhau. 

Vậy nên, nói như Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng luật sư 
Tinh Thông Luật (Đoàn luật sư TP.HCM) thì nên chăng để tạo điều kiện 
cho người dân, ngành công an cần trù liệu những rắc rối phát sinh và tạo 
điều kiện tối đa khi người dân có yêu cầu xác nhận giữa CMND cũ - mới? 

Nên chăng trao cho mỗi người dân một giấy xác nhận số cũ và số mới 
kèm theo để người dân có thể sao y bản chính lưu lại bản cũ để làm bằng 
chứng trước khi xin cấp đổi lại, liệu trù các tình huống để xin xác nhận số 
cũ và số mới? 

Thực tế trên đã nói lên những vấn đề bức xúc của dân và từ lăng kính 
cuộc sống cho thấy, thay đổi một chính sách, một lĩnh vực thì các cơ 
quan liên quan cần họp bàn để thống nhất ban hành văn bản hướng dẫn 
thực hiện một cách đồng bộ, qua đó giúp cá nhân, tổ chức khi tham gia 
thực hiện các thủ tục hành chính cũng như các giao dịch dân sự, kinh tế 
được thuận tiện. 

Những bất cập trong công tác ban hành chính sách làm người viết liên 
tưởng đến đất nước Singapore. Có một kinh nghiệm hay mà tôi nghĩ 
chúng ta nên tham khảo trong nỗ lực xây dựng bộ máy công quyền ưu tú. 

Đó là, vào những năm 1981, ông Lý Quang Diệu thấy bộ máy hoạt động 
chồng chéo thiếu sự gắn kết và tính tổng lực, ông cho đặt một nhóm 
chuyên gia “khám bệnh” toàn bộ máy, đâu là chỗ vướng mắc, đâu là cấu 
trúc cần cải tổ để tạo nên sức mạnh vượt bậc. 

Các chuyên gia thoải mái tìm hiểu, phỏng vấn những người trong bộ máy 
để lập nên báo cáo đó, nhưng hệ thống không nhất thiết phải theo, vì đó 
chỉ là báo cáo của giới học thuật. 



Sau khi có báo cáo, Lý Quang Diệu đưa cho các bộ nghiên cứu, tranh 
luận thẳng thắn, cái gì khả thi trong bối cảnh này, cái gì không, cái gì cần 
hiệu chỉnh. Với những thứ khẳng định khả thi, thì phải áp dụng và có 
thước đo thành quả ngay lập tức. 

Kể ra để thấy , hơn 3 năm trôi qua, nếu thẻ căn cước ra đời mà chưa thay 
thế được các giấy tờ liên quan như chứng minh thư nhân dân, giấy khai 
sinh, sổ hộ khẩu, sổ đỏ thì không những không đơn giản hóa mà còn làm 
phát sinh thủ tục. 

Đồng thời, việc đổi mới trong phương pháp quản lý thông tin cá nhân của 
người dân là cần thiết nhưng thay đổi thế nào cho phù hợp với thực tế, 
không làm phát sinh những hệ lụy khó lường vẫn luôn là bài toán khó. 

Khó vì các cơ quan chức năng liên quan trong trường hợp này khi thực 
hiện chính sách mới đã chưa nghiêm túc lắng nghe những phản biện từ 
xã hội, thiếu sự hiệp đồng trong thực thi dẫn đến sự chồng chéo chức 
năng và hệ quả là cái khó đổ đầu dân mà chưa biết khi nào mới được gỡ. 

Suy cho cùng, một nốt nhạc chưa làm nên bài nhạc, 1 tiếng trống trận 
chưa đủ thôi thúc lòng người, 1 người nói chưa đủ để nhiều người nghe, 
1 tấm gương chưa tạo ra 1 hiệu ứng mạnh mẽ. Vì thế, cần thêm nhiều nốt 
nhạc, nhiều tiếng trống trận, nhiều tiếng nói, nhiều tấm gương để cải thiện 
tình hình, thay đổi cung cách làm việc của cán bộ công chức sẽ làm xã 
hội tốt đẹp hơn, văn minh hơn, tử tế hơn . 

Nguồn: https://enternews.vn/toc-do-cai-cach-nhin-tu-bat-cap-khi-xac-
nhan-toi-la-toi-162200.html 

 

8. Vĩnh Phúc muốn hút vốn đầu tư vào công nghệ cao 
Kết quả thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh 
Vĩnh Phúc, chưa đáp ứng kỳ vọng thu hút nguồn lực cho đầu tư phát 
triển. Do đó, Vĩnh Phúc rất cần các dự án công nghệ, chất lượng cao, 
thân thiện môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội lớn. 

  



Tại Hội thảo Vĩnh Phúc - Điểm đến đầu tư tiềm năng của doanh nghiệp 
châu Âu và Mỹ diễn ra vào ngày 27/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn 
Trì cho rằng, dù Vĩnh Phúc được xem là điểm sáng trong thu hút đầu tư ở 
khu vực phía Bắc với 752 dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) với tổng 
số vốn trên 78.000 tỷ đồng (3,3 tỷ USD) và 378 dự án FDI với tổng vốn 
đăng ký trên 5 tỷ USD, nhưng kết quả này chưa tương xứng với tiềm 
năng, lợi thế của tỉnh, chưa đáp ứng kỳ vọng thu hút nguồn lực cho đầu 
tư phát triển để đạt được các mục tiêu dài hạn đề ra. 

Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Toyota, Honda, Daewoo, Samsung, 
Compal,… đã đầu tư tại Vĩnh Phúc, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực 
công nghệ chế biến, chế tạo và sản xuất lắp ráp điện tử. Các nhà đầu tư 
nước ngoài tại Vĩnh Phúc chủ yếu là của các quốc gia khu vực Đông Bắc 
Á, như Nhật Bản, Hàn Quốc, các nhà đầu tư châu Âu và Hoa Kỳ chiếm tỷ 
lệ tương đối khiêm tốn. 

Ông Trì cho biết, Vĩnh Phúc hiện có 10/376 dự án FDI, chiếm gần 3% so 
với tổng số dự án FDI đến từ các quốc gia châu Âu và Mỹ với số vốn 
đăng ký trên 170 USD, nhưng kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm 
năng của tỉnh và tiềm lực của nhà đầu tư. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì phát biểu tại Hội thảo. 



Thời gian tới, Vĩnh Phúc rất cần các dự án công nghệ, chất lượng cao, 
thân thiện môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội lớn. Trong đó, 
khuyến khích thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô, xe máy, 
điện tử, viễn thông, và công nghiệp chế biến thực phẩm. 

Về nông nghiệp, Vĩnh Phúc mong muốn phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, các dự án sản xuất rau quả sạch và chăn nuôi gia súc, 
gia cầm công nghệ cao, các dự án chế biến nông sản. Tỉnh này ưu tiên 
thu hút các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, 
nhất là đầu tư vào cơ sở hạ tầng chuyên biệt, tạo kết nối và liên kết cụm 
ngành. 

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng, thực hiện nghị 
quyết của Bộ Chính trị và đặc biệt khi Việt Nam đã tham gia các hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP và EVFTA, thời gian vừa qua, 
nhiều đoàn cấp cao của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã tích 
cực triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư tại châu Âu và Mỹ nhằm thúc 
đẩy các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, công nghệ nguồn; 
qua đó giúp nâng cao nhận thức của nhà đầu tư châu Âu và Mỹ về môi 
trường đầu tư kinh doanh Việt Nam. 

 

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng phát biểu tại Hội thảo. 



Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho rằng, với số lượng doanh nghiệp rất đa 
dạng, phong phú cả trong nước và nước ngoài, Vĩnh Phúc những năm 
qua đã hình thành hệ sinh thái công nghiệp rất thuận lợi, phù hợp với yêu 
cầu của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ châu Âu và châu Mỹ vốn có công 
nghệ cao, công nghệ nguồn và muốn tận dụng các doanh nghiệp sẵn có 
làm đối tác cung cấp, hỗ trợ hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài những thuận lợi về hệ thống giao thông, Vĩnh Phúc có lợi thế nằm 
trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, hành lang kinh tế Côn Minh - Lào 
Cai - Hà Nội - Quảng Ninh và vành đai phát triển công nghiệp phía Bắc. 

Với những tiềm năng, lợi thế trên và sự quan tâm hỗ trợ của các cấp 
chính quyền trong tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, Thứ 
trưởng tin tưởng Vĩnh Phúc sẽ trở thành điểm đến ưa thích của các nhà 
đầu tư châu Âu và Mỹ. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết phối hợp với các bộ, ngành đồng hành 
với tỉnh Vĩnh Phúc để tăng cường hơn nữa hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ 
trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đưa Vĩnh Phúc trở thành điểm sáng 
trong thu hút đầu tư nước ngoài tại khu vực phía Bắc, đặc biệt là nhà đầu 
tư từ châu Âu và Mỹ. 

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu (Eurocham) tại Việt Nam Ywert 
Visser nhận định, không khó điểm danh những doanh nghiệp châu Âu 
đang làm ăn thành công tại Vĩnh Phúc như Piaggio (Italy) và De Heus (Hà 
Lan). Đặc biệt, công ty De Heus Việt Nam đã lọt top 5 nhà sản xuất thức 
ăn chăn nuôi lớn nhất Việt Nam, đóng góp chung vào phát triển nông 
nghiệp của Vĩnh Phúc cũng như Việt Nam nói chung. 

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) dự kiến được phê 
chuẩn đầu năm tới sẽ tác động tích cực đến thương mại đầu tư hai bên. 
Eurocham và các thành viên luôn sát cánh cùng Chính phủ Việt Nam, các 
địa phương bao gồm Vĩnh Phúc để thúc đẩy phê chuẩn EVFTA một cách 
sớm nhất ở cả EU và Việt Nam, bởi điều này có lợi cho doanh nghiệp, 
người tiêu dùng và hơn nữa là mọi người dân Việt Nam, ông Visser 
khẳng định. 

Tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ký biên bản ghi nhớ hợp 
tác với đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (AHK), Phòng 
Thương mại châu Âu (Eurocham) tại Việt Nam và Phòng Thương mại Mỹ 
tại Việt Nam nhằm xúc tiến hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh thời gian 
tới. 

Nguồn: https://baodautu.vn/vinh-phuc-muon-hut-von-dau-tu-vao-cong-
nghe-cao-d111782.html 



9. Quảng Nam: Nhiều sở trễ hạn hồ sơ phớt lờ xin lỗi 
dân 
Dù UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị phải xin lỗi khi chậm giải 
quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân nhưng nhiều sở ngành phớt lờ. 

Theo báo cáo của Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh 
Quảng Nam, trong 11 tháng đầu năm nay, có tổng cộng 1.052 hồ sơ của 
các đơn vị, sở ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trễ hạn so với quy 
định (chiếm 1,5% hồ sơ giải quyết). 

 

Các tổ chức, công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm 
Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam. Ảnh: N.Đ 

Dù UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở ngành phải công khai xin lỗi 
đối với các hồ sơ trễ hạn nhưng đến ngày 15-11, Sở Xây dựng, Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam và Ban 
quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai vẫn chưa thực hiện. 

Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có tổng cộng 143 hồ sơ trễ hạn, 
chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường. Những hồ sơ trễ 
hạn xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của sở trong xử lý hồ sơ. Đáng 
chú ý, có nhiều trường hợp các tổ chức đề nghị trả hồ sơ nhiều lần nhưng 
không được sở này giải đáp. 

Tương tự, Sở Xây dựng có tổng cộng 254 hồ sơ trễ hạn và đều không có 
thông báo trễ hạn và thư xin lỗi đến tổ chức, cá nhân để biết. Sở Kế 
hoạch và Đầu tư có tổng cộng 12 hồ sơ trễ hạn, chủ yếu là các hồ sơ 



thuộc lĩnh vực thẩm định dự án nhưng chưa có thư xin lỗi. Ban Quản lý 
Khu Kinh tế mở Chu Lai có tổng cộng 17 hồ sơ trễ hạn và cũng chưa thực 
hiện việc xin lỗi. 

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/quang-nam-nhieu-so-tre-han-ho-so-
phot-lo-xin-loi-dan-20191126093707726.htm 

 

10. Không hỗ trợ trả nợ trước hạn tiền sử dụng đất 
từ 10/12/2019 

 

 

Cán bộ Chi cục Thuế TP Tuy Hòa giải thích về những điểm mới của Nghị 
định 79 cho người nộp thuế. Ảnh: VIỆT AN 

Từ ngày 10/12/2019, Nhà nước không hỗ trợ giảm trừ 2%/năm vào 
tiền sử dụng đất phải nộp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân 
thanh toán trước hạn tiền sử dụng đất đã được ghi nợ. 

Đó là điểm đáng chú ý của Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 
Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất. Hiện Chi cục 
Thuế TP Tuy Hòa đang tích cực tuyên truyền về điểm mới này, giúp 
những người dân đang được ghi nợ tiền sử dụng đất biết, đi thanh toán 
nợ trước hạn để đảm bảo quyền lợi của mình. 

Theo Chi cục Thuế TP Tuy Hòa, hiện toàn thành phố có 129 trường hợp 
được ghi nợ tiền sử dụng đất (5 năm) với tổng số nợ gần 22,5 tỉ đồng. 



Những trường hợp này nếu thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm 
trừ 2%/năm vào tiền sử dụng đất phải nộp. Tuy nhiên, sắp tới đây, khi 
Nghị định 79 có hiệu lực vào ngày 10/12/2019, Nhà nước sẽ không hỗ trợ 
điều này nữa. Thay vào đó, cá nhân, hộ gia đình phải nộp đủ số tiền sử 
dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ từ thời điểm 
hết thời hạn 5 năm được ghi nợ tới thời điểm trả nợ. 

Để đảm bảo quyền lợi cho các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử 
dụng đất trước ngày 10/12/2019, Chi cục Thuế TP Tuy Hòa đã gửi công 
văn đến Phòng TN-MT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, 
UBND các phường, xã, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh TP 
Tuy Hòa để phối hợp tuyên truyền; đồng thời gửi thông báo đến tận các 
hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho ghi nợ tiền sử dụng đất biết 
thực hiện. 

Nhận được thông báo của Chi cục Thuế TP Tuy Hòa, sáng 26/11, chị Bùi 
Thị Hồng Linh ở phường Phú Đông đã đến Chi cục Thuế thành phố làm 
thủ tục thanh toán tiền sử dụng đất trước thời hạn ghi nợ và đến kho bạc 
nộp tiền sử dụng đất. Sau đó, chị Linh mang giấy nộp tiền đến chi cục 
thuế xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất vào ngân 
sách để làm thủ tục xóa phần ghi nợ trong giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất của gia đình. Tổng số tiền sử dụng đất gia đình chị Linh được 
ghi nợ là 14,4 triệu đồng; tuy nhiên, vì nộp trước hạn vài ngày nên số tiền 
gia đình chị phải nộp còn 14,379 triệu đồng. 

Chị Linh chia sẻ: Cha tôi bị tật nguyền, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên 
gần đến ngày hết hạn ghi nợ tiền sử dụng đất, chúng tôi mới gom đủ tiền 
đi nộp. Vì nộp trước vài ngày nên số tiền được giảm trừ ít; nếu có điều 
kiện nộp sớm, tiền giảm trừ sẽ nhiều hơn. Còn nếu chờ đến ngày 
10/12/2019 khi chính sách thay đổi thì có nộp cũng không được giảm trừ. 

Theo bà Bùi Thị Kim Lãnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Tuy Hòa, 
đối với các hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ mà đến trước ngày 
10/12/2019 chưa thanh toán hết nợ, Nhà nước cũng có quy định cụ thể. 
Trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 thì tiếp 
tục thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp 
giấy chứng nhận đến hết ngày 28/2/2021; từ ngày 1/3/2021 trở về sau, hộ 
gia đình, cá nhân phải thanh toán nợ theo chính sách và giá đất tại thời 
điểm trả nợ. 

Trường hợp được ghi nợ từ ngày 1/3/2016 đến trước ngày 10/12/2019 thì 
tiếp tục thanh toán nợ theo số tiền ghi trên giấy chứng nhận trong thời 



hạn 5 năm; quá thời hạn này thì phải trả số tiền còn nợ theo chính sách 
và giá đất tại thời điểm trả nợ.  

Chi cục Thuế TP Tuy Hòa mong muốn các hộ gia đình, cá nhân được ghi 
nợ tiền sử dụng đất trước ngày 10/12/2019 khẩn trương hoàn thành việc 
thanh toán nợ trước khi Nghị định 79/2019/NĐ-CP có hiệu lực để được hỗ 
trợ giảm trừ 2%/năm vào tiền sử dụng đất phải nộp. Bởi sau thời điểm 
này, chính sách hỗ trợ không còn, sẽ là một thiệt thòi cho các hộ khó 
khăn”. 

Bà Bùi Thị Kim Lãnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Tuy Hòa 

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/82/231919/khong-ho-tro-tra-no-
truoc-han-tien-su-dung-dat-tu-10-12-2019.html 

 
 

 


