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1. Quy định mới về kinh doanh vàng 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 29/2019/TT-
NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị 
định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh 
doanh vàng.  

 

Ảnh minh họa 

Theo đó, Thông tư 29 bổ sung quy định: “Thủ tục điều chỉnh Giấy phép 
kinh doanh mua, bán vàng miếng”. Cụ thể, trong thời hạn 30 ngày kể từ 
khi có thay đổi nội dung về thông tin doanh nghiệp, tổ chức tín dụng trên 
Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, doanh nghiệp, tổ chức tín 
dụng thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng 
miếng như sau: 

Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 
01 bộ hồ sơ theo quy định đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; trong thời 
hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam cấp Quyết định điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, 
bán vàng miếng. 

Quyết định điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng là bộ 
phận không tách rời của Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. 

Thông tư 29 cũng nêu rõ: Định kỳ hằng quý, doanh nghiệp, tổ chức tín 
dụng được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng có thực hiện 
điều chỉnh địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng (bao gồm thay đổi 



tên, địa chỉ của địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng, bổ sung địa 
điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng, chấm dứt hoạt động kinh doanh 
mua, bán vàng miếng tại địa điểm đã được cấp phép hoặc báo cáo với 
Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Thông tư này) gửi báo cáo về các 
nội dung điều chỉnh địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng phát sinh 
trong kỳ báo cáo, cụ thể như sau: 

Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng gửi báo cáo của toàn hệ thống cho Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước 
chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đặt trụ sở 
chính. 

Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng gửi báo cáo của chi nhánh, phòng giao 
dịch có phát sinh thay đổi cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành 
phố trên địa bàn có chi nhánh, phòng giao dịch đó. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/2/2020. 

Nguồn: https://www.vcci.com.vn/quy-dinh-moi-ve-kinh-doanh-vang 

 

2. Thủ tục hành chính 'vây', 'cản' doanh nghiệp địa ốc 
Có thể nói, các TTHC trong hoạt động đầu tư, kinh doanh BĐS hiện 
nay giống như “thiên la địa võng”, có rất nhiều thủ tục và mỗi thủ 
tục bao gồm rất nhiều bước phải thực thi... 

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Nguyễn Ngọc Thành – Phó Chủ 
tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) Việt Nam cho rằng, các doanh nghiệp 
(DN) địa ốc hiện khổ trăm bề, bởi bị “bủa vây” vì những rủi ro đến từ các 
quy định pháp luật, cũng như quá trình thực thi các thủ tục hành chính 
(TTHC) trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.  

* PV: Thưa ông, nhiều ý kiến cho rằng, các yếu tố về mặt quy định pháp 
luật, TTHC đang là rào cản lớn ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, kinh 
doanh của các DN BĐS. Quan điểm của ông về ý kiến trên như thế nào? 
 
- Ông Nguyễn Ngọc Thành: Hoạt động đầu tư, kinh doanh BĐS chịu sự 
chi phối của 3 yếu tố cơ bản là pháp luật, TTHC và thị trường. Trong các 
yếu tố chi phối hoạt động kinh doanh nói trên, sự biến động hay ổn định 
của thị trường là yếu tố khách quan, mặc dù vậy, yếu tố thị trường chỉ 
chiếm tỷ lệ 30% trong số những yếu tố chi phối hoạt động của DN. Còn lại 
70% là các yếu tố liên quan đến các quy định pháp luật và việc thực thi 
các TTHC. Trên thực tế, 2 yếu tố này đang là sự “ám ảnh” đối với các DN, 



khiến DN khổ trăm bề, bởi pháp luật thì chồng chéo, mâu thuẫn; TTHC thì 
phức tạp, rườm rà…  

 

TTHC đang là rào cản lớn ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, kinh doanh 
của các DN BĐS. 

* PV: Xin ông có thể chia sẻ cụ thể những rào 
cản về mặt TTHC mà ông vừa đề cập?  
 
- Ông Nguyễn Ngọc Thành: Có thể nói, các 
TTHC trong hoạt động đầu tư, kinh doanh 
BĐS hiện nay giống như “thiên la địa võng”, 
có rất nhiều thủ tục và mỗi thủ tục bao gồm rất 
nhiều bước phải thực thi. Cụ thể, thủ tục đầu 
tư của một dự án thông thường bao gồm 25 
nội dung cơ bản phải thực hiện gồm: khai thác 
quỹ đất, xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, 
xin chủ trương đầu tư, lập phương án quy 
hoạch, xin phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy 
hoạch, xin thẩm định quy hoạch, xin phê duyệt 
quy hoạch, lập dự án đầu tư, xin thẩm định dự án đầu tư, xin chấp thuận 
đầu tư… 

TTHC là rất cần thiết, nhưng trên thực tế, với 25 nội dung công việc  phải 
thực hiện thì có tới 18 nội dung thủ tục phải đi “xin”, chiếm trên 70% khối 

  

Ông Nguyễn Ngọc Thành



lượng công việc phải thực hiện, chỉ có gần 30% khối lượng công việc là 
do DN được hoàn toàn chủ động. Chính vì vậy, việc thực thi các TTHC 
luôn tiềm ẩn những rủi ro cho DN. Bởi lẽ, thời gian thực hiện TTHC hoàn 
toàn phụ thuộc vào quá trình giải quyết của các cơ quan, chính quyền; kết 
quả giải quyết TTHC hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực và trách nhiệm 
của người trực tiếp thụ lý hồ sơ, người quyết định. Trong khi đó, mọi hậu 
quả xảy ra trong quá trình giải quyết TTHC DN đều phải gánh chịu.  

Chính vì những rủi ro trong quá trình thực hiện các TTHC luôn thường 
trực, nên mối lo ngại khi giải quyết các thủ tục của một dự án thường 
xuyên ám ảnh các DN, từ đó xuất hiện những tiêu cực trong mối quan hệ 
xin - cho để đạt được kết quả trong quá trình xử lý và giải quyết các 
TTHC này.  

Khảo sát thực tế từ các DN địa ốc cho thấy, trên 90% DN chấp nhận 
“mua kết quả” để tránh rủi ro khi bị kéo dài quá trình giải quyết các thủ 
tục. Ảnh hưởng xấu của hiện tượng tiêu cực này là rất lớn, nó không chỉ 
gây tổn thất về tài chính cho các DN, mà còn làm biến dạng chi phí giá 
thành BĐS và cuối cùng người tiêu dùng phải chịu thiệt…  

* PV: Đối với những vướng mắc, bất cập về mặt quy định pháp luật thì 
như thế nào, thưa ông? 

- Ông Nguyễn Ngọc Thành: Hoạt động đầu tư, kinh doanh BĐS được 
điều tiết bởi nhiều bộ luật như Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, 
Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch, Luật Kinh doanh BĐS... Tuy nhiên, bất cập 
ở chỗ, nhiều quy định pháp luật trong các bộ luật này đang có sự mâu 
thuẫn, chồng chéo nhau đã dẫn đến những ách tắc trong giải quyết TTHC 
và làm ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động đầu tư, kinh doanh của các 
DN địa ốc. 

Ví dụ, khái niệm “chủ đầu tư” trong Luật Quy hoạch chưa thống nhất với 
các quy định của Luật Đầu tư. Cụ thể, tại Luật Quy hoạch có quy định: 
“Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng, tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu 
vực được giao đầu tư và đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt là 
cơ sở để cấp giấy phép xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng”. Trong 
khi đó, theo Luật Đầu tư, khi chưa có dự án đầu tư thì chưa xác định 
được “chủ đầu tư”. Vậy người lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao 
đầu tư không thể là “chủ đầu tư” theo như quy định này của Luật Quy 
hoạch được. 

Hay nhiều quy định pháp luật còn tồn tại những vướng mắc, bất cập 
nhưng chưa được tháo gỡ, chẳng hạn quy định về lựa chọn chủ đầu tư 
đối với dự án xây dựng nhà ở thương mại. Tại Luật Nhà ở có quy định 



“dự án có 100% đất ở thì mới được chỉ định chủ đầu tư”. Tuy nhiên, trên 
thực tế, quỹ đất được khai thác làm dự án gồm các loại đất khác nhau, 
ngoài đất ở ra còn có đất nông nghiệp, đất chuyên dùng được đền bù để 
chuyển đổi mục đích sử dụng thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở. 
Như vậy, nếu thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở, nhà đầu tư sẽ gặp 
nhiều khó khăn khi phải đảm bảo 100% đất ở mới được chỉ định chủ đầu 
tư theo quy định của Luật Nhà ở… Có thể nói, những vướng mắc, bất cập 
về mặt quy định pháp luật như trên nếu kể ra là không xuể và những rào 
cản này đang làm mất đi cơ hội của nhiều nhà đầu tư, thậm chí nhiều DN 
gặp rủi ro rất lớn, dẫn đến đứng trước nguy cơ phá sản… 

* PV: Trước những thực tế trên, ông có kiến nghị như thế nào để tạo điều 
kiện thuận lợi cho hoạt động của các DN địa ốc? 

- Ông Nguyễn Ngọc Thành: Trong quá trình giải quyết các TTHC, điều 
bất cập nhất chính là thời gian. Vì vậy, cần định ra tiêu chí và thời hạn rõ 
ràng cho mỗi bước giải quyết thủ tục, để đảm bảo tính minh bạch của quá 
trình thực thi các TTHC và hạn chế sự tùy ý của các cán bộ thực thi. 

Bên cạnh đó, cần có một cơ chế giám sát quá trình giải quyết các thủ tục 
và phải gắn với chế tài xử lý vi phạm khi người cán cộ công chức không 
thực hiện đúng chức trách, đúng thời hạn quy định. Đặc biệt, cần nâng 
cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, kiên 
quyết loại bỏ những cán bộ có tư duy lợi ích làm cản trở quá trình cải 
cách TTHC. 

Đối với những chồng chéo, mâu thuẫn trong các quy định pháp luật hiện 
hữu chi phối hoạt động đầu tư, kinh doanh BĐS, cần có sự phối hợp làm 
việc giữa các ban soạn thảo các luật để tiến hành rà soát, đánh giá toàn 
diện vấn đề, từ đó đề xuất ban hành một luật để sửa nhiều luật.  

Về lâu dài, ở tầm vĩ mô, công tác thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm 
pháp luật của cơ quan có thẩm quyền cần được nâng cao hơn, trách 
nhiệm hơn, để đảm bảo không xảy ra tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn 
trong các quy định pháp luật của các bộ luật khác nhau liên quan đến lĩnh 
vực đầu tư, xây dựng, BĐS… 

* PV: Xin cảm ơn ông! 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2020-01-
06/thu-tuc-hanh-chinh-vay-can-doanh-nghiep-dia-oc-81165.aspx 

 

3. Không mất phí, lệ phí khi nộp hồ sơ đưa cơ sở phá 
dỡ tàu biển vào hoạt động 



Thủ tục cấp lại quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử 
dụng vào hoạt động, theo quy định mới, chủ cơ sở sẽ không mất 
phí, lệ phí khi nộp hồ sơ. 

 

Bộ GTVT vừa công bố thủ tục hành chính về việc cấp lại quyết định đưa 
cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động. Ảnh: TL. 

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành quyết định công bố thủ tục 
hành chính được bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải về việc 
cấp lại quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động. 

Cụ thể, thủ tục cấp lại quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử 
dụng vào hoạt động, theo quy định mới, chủ cơ sở phải nộp hồ sơ đề 
nghị xin cấp lại quyết định đến Cục Hàng hải Việt Nam. Hồ sơ bao gồm 
văn bản đề nghị cấp lại quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt 
động và văn bản liên quan đến nội dung thay đổi, việc nộp hồ sơ sẽ 
không mất phí, lệ phí. 

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hàng hải Việt 
Nam thẩm định và báo cáo Bộ GTVT về kết quả thẩm định hồ sơ. Chậm 
nhất 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Cục 
Hàng hải Việt Nam, Bộ GTVT sẽ ban hành quyết định đưa cơ sở phá dỡ 
tàu biển vào hoạt động. Trường hợp không chấp thuận, Bộ GTVT sẽ có 
văn bản trả lời nêu rõ lý do. 



Bộ GTVT yêu cầu điều kiện để nộp thủ tục hành chính trên là các cơ sở 
phải đáp ứng đầy đủ các yếu tố: có cầu cảng, luồng hàng hải được công 
bố theo quy định; có đủ điều kiện về bảo vệ môi trường; có nhân lực, quy 
trình kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương án xử lý sự cố kỹ 
thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động; có đủ điều kiện an toàn về phòng 
cháy và chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật./. 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2020-01-
07/khong-mat-phi-le-phi-khi-nop-ho-so-dua-co-so-pha-do-tau-bien-vao-
hoat-dong-81212.aspx 

 

4. Thời gian cấp phép xây dựng có thể chỉ còn 15 
ngày 
Nếu luật mới được áp dụng thì một khu phức hợp có phức tạp đến 
đâu cũng chỉ tối đa 20 ngày là nhận được giấy phép xây dựng.  

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đã đơn 
giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, miễn giấy phép 
xây dựng (GPXD) đối với một số công trình… Nhiều ý kiến cho rằng thời 
gian làm các thủ tục giấy tờ trước khi nộp hồ sơ xin cấp GPXD cũng là 
một nỗi lo của người dân lẫn doanh nghiệp, cần được tháo gỡ. 

Mừng nhưng vẫn lo 

Theo dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi, bổ sung), thời gian cấp phép xây 
dựng đã được đề xuất giảm xuống đáng kể tùy từng loại công trình. Luật 
Xây dựng hiện hành quy định đối với trường hợp cấp GPXD, cơ quan có 
thẩm quyền phải xem xét hồ sơ trong 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. Trong dự thảo lần này, thời gian trên đã được đề xuất rút ngắn 
xuống chỉ còn 20 ngày, bao gồm cả GPXD có thời hạn, GPXD điều chỉnh 
và giấy phép di dời. Đặc biệt, đối với nhà ở riêng lẻ, thời hạn này chỉ là 15 
ngày. 

Ngoài ra, theo Bộ Xây dựng, qua rà soát hơn 4.400 dự án đầu tư xây 
dựng đã và đang triển khai hiện nay lộ ra bất cập lớn là không đảm bảo 
sự đồng bộ trong đầu tư nhà ở, dịch vụ thương mại và hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật, hạ tầng xã hội; công tác kiểm tra nghiệm thu kéo dài dẫn đến 
nhiều vướng mắc trong nghiệm thu tổng thể toàn bộ dự án. 

Do đó, dự thảo bổ sung quy định về dự án đầu tư xây dựng khu đô thị tập 
trung vào hai bước: Thẩm định dự án và bàn giao công trình. Mục tiêu là 
khắc phục bất cập mà không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. 



Ông Nguyễn Đăng Khoa, giám đốc một công ty xây dựng ở TP.HCM, cho 
rằng việc giảm đi 10 ngày xin giấy cấp phép xây dựng hoàn toàn phù hợp 
với đòi hỏi thực tế và rất khả thi. Doanh nghiệp và người dân sẽ rất vui 
mừng. Đặc biệt là chủ đầu tư những dự án bất động sản, bởi một khu 
phức hợp có phức tạp đến đâu cũng chỉ 20 ngày là nhận được GPXD, 
còn những trường hợp bản vẽ chi tiết đã rất cụ thể thì không cần phải cấp 
phép xây dựng nữa. 

Tuy nhiên, anh Tiến, một người dân ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM, cho 
rằng nỗi lo lớn nhất của người dân vẫn là thời gian phải bổ sung hồ sơ, 
sửa chữa nhiều lần theo yêu cầu của cán bộ cơ quan quản lý. 

 
Theo dự thảo, thời gian cấp giấy phép xây dựng có thể chỉ còn 15 ngày. 

Ảnh: HTD 

Cần tạo thuận lợi sát thực tế hơn 

Đánh giá về những đổi mới của dự thảo Luật Xây dựng, ông Nguyễn Văn 
Đực, Phó Giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành, cho rằng việc cắt giảm thủ 
tục cấp phép xây dựng mới chỉ nhìn ở phía cơ quan quản lý. Theo ông, 
giảm thời gian cấp phép mới chỉ là bề nổi của tình hình thực tế, vì hiện rất 
nhiều chủ đầu tư đang phải chờ đợi thủ tục dự án trước khi xin cấp phép 
xây dựng rất lâu.  



“Tôi từng chia sẻ thời gian làm thủ tục dự án là vô tận. Không phải có 
miếng đất rồi 2-3 năm sau thì làm xong thủ tục. Hiện nay công ty tôi chỉ 
xin đóng bổ sung tiền sử dụng đất mà cả năm chưa xong, chưa kể các 
thủ tục khác, rất lãng phí thời gian” - ông Đực nói. 

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, cho rằng 
cần tích hợp quy trình cấp GPXD với quy trình thẩm định thiết kế xây 
dựng để rút ngắn thời gian; bổ sung các trường hợp được miễn cấp 
GPXD. Đồng thời, đề nghị Luật Xây dựng quy định chặt chẽ quy trình 
thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, kể cả quy hoạch 
vùng, quy hoạch chung xây dựng cấp tỉnh, quy hoạch phân khu tỉ lệ 
1/2.000, quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, thiết kế đô thị. Trong quy hoạch 
chung, quy hoạch phân khu, đề nghị không lệ thuộc vào ranh giới hành 
chính của các địa phương. 

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM - ông 
Nguyễn Thanh Xuyên, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình, 
nhận định việc rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng như dự thảo sẽ tạo 
thuận lợi hơn cho người dân lẫn các doanh nghiệp.  

Ngoài ra, vị đại diện sở cũng đề xuất dự thảo luật nên xem xét tích hợp 
ba quy trình là thẩm định thiết kế xây dựng cơ sở, thiết kế kỹ thuật và cấp 
GPXD. 

Đặc thù ở TP.HCM là đã thành lập một số ban quản lý khu đô thị mới như 
ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm, ban quản lý khu đô thị Nam TP và 
đã phân cấp cho các ban này thẩm định thiết kế, kiểm tra nghiệm thu. Tuy 
nhiên, chiếu theo Luật Xây dựng thì các ban ấy lại không có thẩm quyền. 
Do đó, sở kiến nghị bổ sung các ban quản lý khu đô thị mới là cơ quan 
chuyên môn có thẩm quyền thực hiện chức năng thẩm định thiết kế và 
kiểm tra nghiệm thu công trình.   

Nguồn: https://plo.vn/bat-dong-san/thoi-gian-cap-phep-xay-dung-co-the-
chi-con-15-ngay-882487.html 

 

5. Yêu cầu các trường tăng cường điều kiện đảm bảo 
chất lượng 
Ông Phùng Xuân Nhạ cũng nhấn mạnh trách nhiệm công khai, minh 
bạch thông tin của nhà trường để xã hội và các bên liên quan giám 



sát, đồng thời yêu cầu các trường tăng cường điều kiện đảm bảo 
chất lượng giáo dục, đào tạo. 

 

Ông Phùng Xuân Nhạ 

Ngày 6.1, Bộ GD-ĐT đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 
99 mà Chính phủ ban hành ngày 30.12.2019. Đây là nghị định hướng dẫn 
thực hiện luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật GD ĐH (luật bổ sung 
sửa đổi này được gọi tắt là Luật 34). 

Sau khi bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ GD ĐH, Bộ GD-ĐT, báo 
cáo về các nội dung chính của Nghị định 99, ở phần thảo luận trực tuyến 
chung ở 6 đầu cầu, đại diện các trường ĐH đã chia sẻ một số băn khoăn, 
trong đó nhóm vấn đề về thủ tục thành lập hội đồng trường được nhiều 
đại biểu quan tâm hơn cả. 

Theo đó, vấn đề tổ chức cán bộ có sự “vênh” giữa quy định của bộ chủ 
quản với Nghị định 99, vì thế cần có chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng 
Chính phủ để các bộ ngành có trường ĐH thực hiện Nghị định 99. 

Tại hội nghị, ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, cho biết sẽ tập 
hợp ý kiến để đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan thực hiện. Ông 
Phùng Xuân Nhạ cũng nhấn mạnh trách nhiệm công khai, minh bạch 
thông tin của nhà trường để xã hội và các bên liên quan giám sát, đồng 



thời yêu cầu các trường tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng giáo 
dục, đào tạo.  

Cũng theo ông Nhạ, để triển khai Nghị định 99, trách nhiệm của Bộ GD-
ĐT trước hết là rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành các văn bản, theo tinh 
thần không phát sinh các thủ tục hành chính, sát vào tinh thần tự chủ ĐH, 
đồng thời rất chú trọng tới các trường. 

Bộ GD-ĐT sẽ tập trung chức năng nhiệm vụ về pháp chế, tạo hành lang 
pháp lý thuận lợi cho các trường nhưng phải đảm bảo chặt chẽ. Bộ 
trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng lưu ý các trường chú ý công tác thanh tra, 
kiểm tra và pháp chế để tránh các vụ kiện cáo. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/giao-duc/yeu-cau-cac-truong-tang-cuong-
dieu-kien-dam-bao-chat-luong-1168704.html 

 

6. Phân công chủ trì soạn thảo văn bản quy đinh chi 
tiết thi hành các luật 
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục và phân công cơ 
quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ 
luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8. 

Cụ thể, Thủ tướng phân công chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết 
thi hành luật: Luật thư viện (có hiệu lực từ ngày 1/7/2020); Luật Lực 
lượng dự bị động viên (có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020); Luật Dân quân 
tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, 
cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật chứng khoán 
(sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người 
nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách; Nghị quyết thí điểm tổ chức 
mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. 

Trong đó, với Luật Thư viện có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, Bộ Văn hóa 
Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số 
điều của Luật Thư viện; Thông tư quy định về việc bảo quản, thanh lọc tài 
nguyên thông tin và tiêu chí, nguyên tắc sử dụng tài nguyên thông tin hạn 
chế sử dụng trong thư viện; Thông tư quy định mẫu văn bản thông báo 
thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động 
thư viện; Thông tư quy định về đánh giá hoạt động thư viện. 

Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng Luật Lực lượng dự bị động viên (có hiệu 
lực kể từ ngày 1/7/2020): Nghị định quy định danh mục phương tiện kỹ 



thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; Nghị định 
quy định việc huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng 
động viên, động viên cục bộ; Nghị định về sĩ quan dự bị Quân đội nhân 
dân Việt Nam; Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với xây dựng, 
huy động lực lượng dự bị động viên;... 

Với Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Bộ Công an chủ 
trì xây dựng Nghị định quy định về đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm 
quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành; Nghị định quy 
định về kiểm soát nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc 
phòng, an ninh để ra, vào lãnh thổ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc 
phòng, an ninh; Nghị định quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong 
cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục 
vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát 
nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động;... 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 
chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và 
chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, 
tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; bảo đảm chất 
lượng, tiến độ xây dựng các nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ quy định chi tiết các nội dung được luật, bộ luật, nghị quyết giao, trình 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định này. 

Ban hành các thông tư, thông tư liên tịch quy định chi tiết các nội dung 
được luật, bộ luật, nghị quyết giao, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm 
có hiệu lực của luật, không để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Phan-cong-chu-tri-soan-thao-
van-ban-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-cac-luat/384483.vgp 

 

 

7. ‘Thủ tướng luôn tìm kiếm những cơ hội cải cách 
mới’ 
Cùng với Nghị quyết 02, Chính phủ, Thủ tướng luôn tìm kiếm những 
cơ hội cải cách mới, vượt ra khỏi những phạm vi cải cách đang 
được tiến hành, bổ sung cho những giải pháp đang làm và như thế 
ta nhìn thấy một nỗ lực và cơ hội rất lớn cho năm 2020. 



 

Môi trường kinh doanh của Việt Nam có tiến bộ nhưng còn không ít vướng 
mắc. 

Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 
Trung ương nhấn mạnh điều này khi trao đổi với Báo điện tử Chính phủ 
về quyết tâm và các giải pháp của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường 
kinh doanh trong năm 2020 và các năm tiếp theo. 

Năm thứ hai liên tiếp, ngay từ ngày đầu năm, Chính phủ ban hành Nghị 
quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh 
tranh quốc gia. Ông đánh giá như thế nào về điều này? 

Trước hết, phải nhắc tới những tác động, kết quả từ việc Chính phủ ban 
hành, triển khai các Nghị quyết 19 trước đây và Nghị quyết 02 năm 2019. 
Bên cạnh những kết quả đo đếm được như tăng điểm số, tăng xếp hạng 
theo các tổ chức quốc tế, tôi chú ý tới những những tác động không nhìn 
thấy một cách rõ ràng, tác động ngầm tạo nền tảng duy trì cải cách.  

Với việc tiếp tục ban hành Nghị quyết 02, Chính phủ thể hiện quyết tâm 
ngày càng mạnh mẽ, bền bỉ, quyết liệt, ngày càng toàn diện trong việc cải 
thiện môi trường kinh doanh.  

Cùng với đó, việc thực thi các Nghị quyết này đã làm thay đổi tư duy của 
các cơ quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết. Khi Nghị quyết 19 mới 



được ban hành lần đầu, vẫn có tâm lý làm cho xong, đối phó, thậm chí 
phản ứng, thì cho tới nay, các cơ quan đều đồng tình, chỉ có một số cơ 
quan băn khoăn về tính khả thi của các giải pháp và mục tiêu cải cách.  

Thêm vào đó, nếu trước đây các cơ quan thường chỉ dừng lại ở các “cải 
cách trên giấy”, như công bố cắt giảm bao nhiêu hồ sơ, thủ tục… thì nay 
chỉ những cải cách thực chất, doanh nghiệp cảm nhận thấy mới được ghi 
nhận. Nhiều bộ ngành thậm chí đã đặt hàng các hiệp hội doanh nghiệp 
điều tra độc lập về tác động của cải cách. Tiếng nói của doanh nghiệp 
ngày càng được coi trọng. 

Một điểm khác nữa, trước đây nhiều công cụ quản lý rất lạc hậu, thiên về 
kiểm soát cơ học, quản lý bằng mọi giá, quản lý theo quy trình mà không 
chú ý đến kết quả và hiệu quả, ít khi tính đến chi phí cho doanh nghiệp và 
cả cơ quan quản lý, cho xã hội. Nay, đã chuyển dần sang mục tiêu quản 
lý tốt nhưng phải bằng biện pháp ít tốn kém nhất, nếu quá đắt đỏ thì phải 
tìm phương pháp quản lý mới.  

Theo quan sát của ông, so với Nghị quyết 02 năm 2019 thì đâu là khác 
biệt và điểm nhấn trong Nghị quyết 02 năm nay? 

Nghị quyết 02 năm 2019 là một hệ thống toàn diện các giải pháp và năm 
nay, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và 
hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đề ra 
tại Nghị quyết đó. 

Nghị quyết 02 năm nay nhấn mạnh hơn một số nhiệm vụ trọng tâm, cải 
cách ưu tiên để tạo ra đột phá. Về tổ chức thực hiện, Nghị quyết nhấn 
mạnh hơn vai trò của cơ quan đầu mối, không chỉ là cơ quan theo dõi, 
đôn đốc mà còn phải hỗ trợ chuyên môn và đồng hành cùng làm việc, 
chia sẻ trách nhiệm với các cơ quan liên quan.  

Về môi trường kinh doanh, Nghị quyết năm nay xác định ưu tiên cải cách 
một số nhóm lĩnh vực. 

Thứ nhất, về chỉ số khởi sự kinh doanh, Nghị quyết đề cập cụ thể hơn 
những giải pháp mang lại tác động tích cực, thực chất, lan tỏa cho cộng 
đồng doanh nghiệp, ngay cả trong trường hợp chưa giúp cải thiện thứ 
hạng của Việt Nam theo WB.  

Ví dụ như yêu cầu nộp phí môn bài, hiện nay doanh nghiệp mới thành lập 
phải nộp trong 30 ngày, nay sẽ lùi thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài vào 
30/1 của năm kế tiếp. Tương tự là thủ tục khai trình lao động lần đầu, 
hiện doanh nghiệp phải làm thủ tục này trong vòng 30 ngày sau khi thành 
lập. Rồi thủ tục mua hóa đơn VAT, hiện vẫn kéo dài tới 10 ngày theo khảo 



sát của WB, nếu kéo giảm được thời gian như Nghị quyết yêu cầu sẽ 
giảm chi phí rất lớn.  

Nghị quyết cũng nhấn mạnh các giải pháp phát triển thị trường vốn và 
bảo vệ quyền tài sản. Những nội dung cải cách này cũng có tác động kép, 
giúp phát huy tốt nhất các nguồn lực.  

Một trọng tâm cải cách khác là điều kiện kinh doanh. Vừa qua, Chính phủ 
rất quyết liệt cắt giảm điều kiện kinh doanh, nhưng chủ yếu là ở tầm nghị 
định, lần này sẽ hướng tới cả điều kiện kinh doanh trong các luật. Cùng 
với đó, kiểm soát chặt chẽ hơn các điều kiện mới phát sinh.  

Cùng với đó, Nghị quyết yêu cầu đẩy mạnh truyền tải thông tin về các 
điều kiện kinh doanh được cắt giảm. Các nội dung cải cách ít tác động tới 
thực tế nếu người dân và doanh nghiệp không nắm dược thông tin. 
Chẳng hạn, vừa qua đã bãi bỏ quy hoạch cửa hàng xăng dầu, nhưng nếu 
người dân không biết thì họ sẽ vẫn không mạnh dạn đầu tư cây xăng vì 
họ nghĩ mọi việc vẫn khó khăn như cũ. Điều này khiến cải cách không có 
tác động lớn như lẽ ra phải có, thậm chí còn có thể làm suy giảm lòng tin. 
Cá nhân tôi nghĩ rằng thậm chí các cơ quan quản lý có thể dùng tin nhắn, 
email… để thông báo tới người dân và doanh nghiệp để đưa cải cách vào 
thực tế. 

Nhóm ưu tiên thứ ba là cải cách kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất 
nhập khẩu. Hiện các bất cập trong quản lý chuyên ngành không chỉ làm 
gia tăng chi phí kinh doanh. Theo báo cáo của WB, chi phí và thời gian 
kiểm tra chuyên ngành chiếm tỷ lệ rất lớn trong hoạt động xuất nhập 
khẩu. Hơn thế nữa, doanh nghiệp rất lo lắng về chi phí cơ hội nếu thời 
gian làm thủ tục kéo dài, ví dụ các sản phẩm thời trang có thể lạc hậu chỉ 
sau một tuần, trong khi chúng ta mất 3-4 ngày kiểm tra. 

Quan điểm được nhấn mạnh là quán triệt triệt để nguyên tắc quản lý rủi 
ro, kiểm tra theo xác suất,chuyển mạnh từ chủ yếu thực hiện kiểm tra tại 
giai đoạn thông quan hàng hóa sang chủ yếu giám sát tại thị trường nội 
địa, áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4… Hoàn thành rà soát, cắt 
giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra 
chuyên ngành. 

Một trọng tâm nữa là đầy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Đây 
cũng là giải pháp tác động nhiều mặt, thậm chí có thể thúc đẩy tạo ra 
những ngành kinh doanh mới cho lĩnh vực thanh toán. Nó cũng giúp đẩy 
mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, vì hiện khâu vướng nhất trong 
dịch vụ công trực tuyến vẫn là thanh toán. Cùng với đó, góp phần giảm 
chi phí không chính thức qua việc giảm tiếp xúc trực tiếp. Thứ tư, nó buộc 



các dịch vụ phải hết sức rõ ràng, cụ thể, chi tiết, nếu không rõ ràng thì 
không thể áp dụng trực tuyến được.  

Hai chỉ số giải quyết tranh chấp hợp đồng và giải quyết phá sản của Việt 
Nam không có nhiều cải cách được WB ghi nhận trong thời gian 
qua. Nghị quyết đề cập nội dung này ra sao, thưa ông? 

Đây là hai nội dung được xã hội rất kỳ vọng. Người kinh doanh không chỉ 
muốn nhanh chóng gia nhập thị trường với chi phí thấp, mà còn muốn 
việc xử lý tranh chấp và rút lui khỏi thị trường cũng hiệu quả và nhanh 
chóng, gọn nhẹ, chi phí thấp, từ đó đẩy nhanh quay vòng đồng vốn, thay 
vì để nguồn vốn ách lại trong các vụ việc tranh chấp hay phá sản.  

Tuy nhiên, đây là vấn đề khó, thách thức và đòi hỏi thay đổi rất nhiều quy 
định và liên quan tới nhiều cơ quan. Ví dụ, việc kê biên một căn nhà liên 
quan tới pháp luật hôn nhân và gia đình, quyền có nhà ở, pháp luật đất 
đai, đăng ký tài sản, quyền thừa kế… Chính phủ đề cập các mục tiêu và 
giải pháp cho các chỉ số này, nhưng tôi cho rằng để thành công đòi hỏi nỗ 
lực rất lớn từ Bộ Tư pháp và sự đóng góp của các cơ quan khác.  

Dự kiến Thủ tướng sẽ ban hành kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy 
định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Ông đánh 
giá thế nào về động thái này?  

Điều này cho thấy Chính phủ, Thủ tướng luôn tìm tiếm những cơ hội cải 
cách mới, bổ sung cho những giải pháp đang làm và như thế, ta nhìn thấy 
một cơ hội, nỗ lực rất lớn cho năm 2020 và những năm tới.  

Với việc dự kiến thành lập Tổ công tác về thúc đẩy cải cách, cải thiện môi 
trường kinh doanh, dự kiến ít nhất cắt giảm 20% các văn bản đã ban 
hành thuộc thẩm quyền của bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, 
ít nhất 20% chi phí hành chính tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động 
kinh doanh mỗi năm, ta thấy chương trình này vượt ra khỏi những phạm 
vi cải cách đang được tiến hành.  

Hiện các nỗ lực cải cách thể chế liên quan tới kiểm tra chuyên ngành, 
điều kiện kinh doanh hay 10 chỉ số Doing Business của WB… về cơ bản 
vẫn là thuộc phạm vi thủ tục hành chính. Nhưng thực tế thì trong một văn 
bản pháp luật có rất nhiều nội dung phát sinh chi phí cho doanh nghiệp dù 
không phải là thủ tục hành chính hay điều kiện kinh doanh doanh, giấy 
phép. Đó có thể là một quy định không rõ ràng, là những quy định mâu 
thuẫn giữa các văn bản, hay một “rừng” văn bản khiến doanh nghiệp rủi 
ro khi không biết dùng quy định nào…  



Trong bối cảnh đó, nếu trước đây chúng ta chủ yếu là rà soát để sửa đổi, 
thì lần cải cách này rẽ xử lý tận gốc vấn đề, hướng tới cắt giảm toàn bộ 
các văn bản, quy định bất hợp lý tạo rào cản cho doanh nghiệp, đặc biệt 
là cấp thông tư. Và  không chỉ làm sạch môi trường kinh doanh hiện có, 
kế hoạch còn hướng tới ngăn chặn, kiểm soát các quy định mới phát sinh 
chi phí cho doanh nghiệp.  

Với các nguyên tắc mạnh mẽ như ban hành một văn bản mới phải bãi 
bỏ ít nhất một văn bản cũ, riêng thông tư thì ban hành một phải bãi bỏ ít 
nhất hai, hằng năm bãi bỏ ít nhất 20% các văn bản… ta có thể ước lượng 
sau 5 năm sẽ cắt giảm mạnh mẽ số lượng và kiểm soát chặt chẽ chất 
lượng văn bản như thế nào.  

Một tác động nổi bật khác của kế hoạch này là phá vỡ tình trạng cát cứ 
trong việc xây dựng thể chế. Hiện việc quản lý đang được “phân mảnh” 
theo các lĩnh vực khác nhau, từ góc nhìn khác nhau của các cơ quan 
quản lý, thậm chí trong cùng một bộ thì cũng “phân mảnh” ra theo các lĩnh 
vực, do đó, chúng ta có rà soát kỹ đến mấy thì vẫn có thể trùng lặp và 
mâu thuẫn trong các quy định. 

Nay, tôi hiểu tinh thần của kế hoạch này là xây dựng các quy định  từ góc 
nhìn của doanh nghiệp, không từ các góc nhìn khác nhau của các cơ 
quan quản lý, từ đó giảm bớt số lượng văn bản, tập trung tất cả các quy 
định thuộc một lĩnh vực hoặc nhóm lĩnh vực vào một văn bản, một quy 
trình chung để thuận tiện cho doanh nghiệp.  

Như sắp tới, Thủ tướng có thể sẽ ban hành một quy định chung về khởi 
sự kinh doanh. Hoặc ví dụ như với quy trình, thủ tục đầu tư, xây dựng, 
đất đai, môi trường…, nếu có thể ban hành một nghị định chung thì sẽ 
thuận tiện hơn cho doanh nghiệp rất nhiều và tránh được trùng chéo, mâu 
thuẫn, so với việc ban hành các nghị định riêng rẽ.  

Điểm cuối cùng, doanh nghiệp không quan tâm nhất tới việc cắt bỏ bao 
nhiêu thủ tục hay hồ sơ mà quan trọng nhất là chi phí tuân thủ, chi phí cơ 
hội. Kế hoạch mới hướng tới mục tiêu cắt ít nhất 20% chi phí hành chính 
tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh mỗi năm. Muốn làm 
được điều này thì cần phải có công cụ đo lường chi phí và tôi tin rằng nếu 
công bố chi phí này thì những người làm chính sách sẽ phải thay đổi tư 
duy vì đó sẽ phải là một con số cực lớn. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Thu-tuong-luon-tim-kiem-nhung-co-
hoi-cai-cach-moi/384438.vgp 

 



8. Sản xuất phần mềm đúng quy trình để được 
hưởng ưu đãi thuế 
Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định việc 
xác định hoạt động sản xuất phần mềm đúng quy trình để được 
hưởng ưu đãi thuế. 

 

Ảnh minh họa 

Theo dự thảo, quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm có thể khác nhau 
nhưng bao gồm các công đoạn trong số 07 công đoạn sau:  

1. Xác định yêu cầu, bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như: đưa ra 
hoặc hoàn thiện ý tưởng; khảo sát, làm rõ yêu cầu của khách hàng; phân 
tích nghiệp vụ; thu thập, xây dựng yêu cầu; tư vấn điều chỉnh quy trình; 
thống nhất yêu cầu, xét duyệt yêu cầu. 

2. Phân tích và thiết kế, bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như: đặc tả 
yêu cầu; thiết lập bài toán phát triển; mô hình hóa dữ liệu; mô hình hóa 
chức năng; mô hình hóa luồng thông tin; xác định giải pháp phần mềm; 
thiết kế hệ thống phần mềm; thiết kế các đơn vị, mô đun phần mềm; thiết 
kế bảo mật, an toàn thông tin mạng cho phần mềm; thiết kế giao diện trải 
nghiệm khách hàng. 

3. Lập trình, viết mã lệnh, bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như: viết 
chương trình phần mềm; lập trình các đơn vị, mô đun phần mềm; chỉnh 



sửa, tùy biến, tinh chỉnh phần mềm; tích hợp các đơn vị phần mềm; tích 
hợp hệ thống phần mềm. 

4. Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm, bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp 
như: xây dựng các kịch bản kiểm tra, thử nghiệm các đơn vị, mô đun 
phần mềm; thử nghiệm phần mềm; kiểm thử hệ thống phần mềm; kiểm 
thử chức năng phần mềm; thẩm định chất lượng phần mềm; đánh giá khả 
năng gây lỗi; kiểm thử bảo mật, an toàn thông tin mạng cho phần mềm; 
xác định thỏa mãn yêu cầu khách hàng; nghiệm thu phần mềm. 

5. Hoàn thiện, đóng gói phần mềm, bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp 
như: xây dựng tài liệu mô tả phần mềm, tài liệu hướng dẫn cài đặt (trong 
trường hợp chuyển giao sản phẩm trọn gói), tài liệu hướng dẫn sử dụng 
phần mềm (cho người sử dụng hoặc người thuê dịch vụ); đóng gói phần 
mềm; đăng ký mẫu mã; đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. 

6. Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành phần 
mềm, bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như: chuyển giao; hướng dẫn 
cài đặt phần mềm; triển khai cài đặt phần mềm; đào tạo, hướng dẫn 
(người sử dụng hoặc người thuê dịch vụ); kiểm tra phần mềm sau khi bàn 
giao hoặc phần mềm trên hệ thống cung cấp dịch vụ; sửa lỗi phần mềm 
sau bàn giao hoặc phần mềm trên hệ thống cung cấp dịch vụ; hỗ trợ sau 
bàn giao hoặc bảo hành phần mềm trong quá trình cho thuê dịch vụ; bảo 
trì phần mềm (trên hệ thống của khách hàng hoặc trên hệ thống cung cấp 
dịch vụ). 

7. Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm, bao gồm một hoặc nhiều 
tác nghiệp như: tiếp thị, quảng bá, bán, cho thuê, phân phối; phát hành 
sản phẩm phần mềm tự sản xuất. 

Dự thảo nêu rõ, hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp được xác định là 
hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình khi bao gồm 
ít nhất một trong hai công đoạn quy định tại các khoản 1 và 2 nêu trên. 

Tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm 
quy định tại Thông tư này có trách nhiệm: Gửi công văn xin ưu đãi thuế 
cho hoạt động sản xuất phần mềm đến cơ quan thuế và Bộ Thông tin và 
Truyền thông. Khi được ưu đãi thuế, gửi thông tin về tên sản phẩm phần 
mềm, các công đoạn sản xuất phần mềm được ưu đãi thuế và mức thuế 
được khấu trừ về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối 
với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ. 



Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/San-xuat-phan-mem-dung-
quy-trinh-de-duoc-huong-uu-dai-thue/384398.vgp 

 

9. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Sinh ra nhiều thủ tục là 
không ổn 
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp về giải pháp cải thiện chỉ 
số khởi sự kinh doanh và chỉ số tiếp cận điện năng theo đánh giá tại 
Báo cáo Môi trường kinh doanh 2020 của Ngân hàng Thế giới. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc 
họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN 

Tích hợp thủ tục khởi sự kinh doanh, giảm thời gian và chi phí cho doanh 
nghiệp - đây là yêu cầu được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 
phủ Mai Tiến Dũng đưa ra tại cuộc họp với các bộ, ngành, bàn về giải 
pháp cải thiện chỉ số khởi sự kinh doanh và chỉ số tiếp cận điện năng theo 
đánh giá tại Báo cáo Môi trường kinh doanh 2020 của Ngân hàng Thế 
giới, ngày 6/1.  

Theo đánh giá tại Báo cáo này, chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam 
xếp thứ 115/190 nền kinh tế, giảm 11 bậc so với năm 2018 (xếp thứ 
104/190), với tổng số 8 thủ tục phải thực hiện gồm: đăng ký thành lập 



doanh nghiệp và công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng 
thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; làm dấu doanh nghiệp; thông 
báo mẫu dấu; mở tài khoản ngân hàng, đăng ký mua hóa đơn/sử dụng 
hóa đơn điện tử hoặc tự in hóa đơn; khai thuế môn bài; khai báo lao 
động; đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.  

Theo đó, khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp, người thành lập doanh nghiệp mặc dù đã thực hiện trực tuyến 
nhưng vẫn tiếp tục phải nộp hồ sơ giấy tới cơ quan đăng ký kinh doanh.  

Luật Doanh nghiệp 2014 đã quy định “mở” cho doanh nghiệp trong việc 
có quyền tự quyết định số lượng, hình thức và nội dung con dấu. Tuy 
nhiên, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ 
quan đăng ký kinh doanh.  

Kết quả giải quyết của thủ tục này và giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp trở thành thành phần hồ sơ bắt buộc mà các ngân hàng thương 
mại yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp khi đăng ký mở tài khoản.  

Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp; cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã 
hội; thông tin, dữ liệu về lao động;... chưa được kết nối, tích hợp, chia sẻ 
với nhau. Thực trạng trên dẫn đến yêu cầu cung cấp thông tin của các cơ 
quan quản lý vẫn còn trùng lặp, rời rạc, chưa cắt giảm được các thủ tục 
doanh nghiệp phải thực hiện.  

Các thông tin về lao động của doanh nghiệp do cơ quan lao động quản lý 
không được chia sẻ, kết nối với cơ quan quản lý về bảo hiểm. Do đó, việc 
quản lý tình hình sử dụng lao động và việc tuân thủ quy định về đóng, nộp 
bảo hiểm xã hội cho người lao động còn cát cứ.  

Nhắc lại yêu cầu, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc 
quyết liệt cải cách, đặc biệt là về môi trường kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, theo xếp 
hạng mới nhất của Ngân hàng Thế giới, môi trường kinh doanh của Việt 
Nam tuy có tăng điểm nhưng lại tụt 1 hạng, xếp 70 thế giới và thứ 5 trong 
ASEAN.  

Trong đó, chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam giảm 11 bậc so với 
năm 2018. Nghị quyết 02 năm 2020 của Chính phủ đặt mục tiêu nâng xếp 
hạng chỉ số này lên 10 - 15 bậc ngay trong năm nay.  

“Từng bộ thì cải cách tốt nhưng liên bộ thì chưa tốt, còn tình trạng cát cứ, 
từ đó đặt ra vấn đề liên thông, kết nối, chuyển từ thủ tục giấy sang điện 
tử", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng phát biểu.  



Bà Lan Anh, đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, một trong 
những khuyến nghị lớn nhất đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới đưa 
ra trong chuyến nghiên cứu về báo cáo môi trường kinh doanh vào tháng 
12/2019 là việc tích hợp các thủ tục vào trong một cổng thông tin, thay vì 
doanh nghiệp phải đi lại và làm việc với từng cơ quan riêng lẻ. Nếu tích 
hợp được cả các bước về đăng ký lao động, đăng ký bảo hiểm xã hội 
cùng với cổng thông tin về cấp mã số thuế và đăng ký doanh nghiệp sẽ là 
bước cải cách rất lớn.  

Quan điểm của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) 
cho thấy, hiện nay đã thực hiện việc liên thông cấp mã số doanh nghiệp 
và mã số thuế, cần tiếp tục liên thông cấp mã số bảo hiểm, đăng ký tài 
khoản ngân hàng cho doanh nghiệp.  

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan đề nghị Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cơ 
quan có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện, hoàn thành trước 
ngày 20/2/2020.  

Ông cũng đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chủ trì thực hiện liên thông, 
tích hợp thủ tục khai báo lao động với thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, thất nghiệp; thông báo tăng, giảm lao động; bỏ quy định 
báo cáo 6 tháng và hàng năm về tình hình thay đổi về lao động.  

Đại diện các bộ bày tỏ ủng việc việc liên thông, tích hợp dữ liệu. Riêng đại 
diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giải  thích rằng việc khai báo 
lao động không phải là một thủ tục như nhận định của Ngân hàng Thế 
giới, mà doanh nghiệp chỉ phải gửi một báo cáo tới cơ quan quản lý lao 
động.  

Không đồng tình với giải thích này, nêu rõ thực tế Ngân hàng Thế giới 
vẫn coi đây là một thủ tục, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thẳng thắn, “các ông 
nói là không phiền hà, nhưng ở địa phương, họ kiểm tra mà không đúng, 
như sử dụng nhiều hơn số lao động đã đăng ký, thì doanh nghiệp khổ 
lắm”.  

Ông chỉ ra rằng biểu mẫu Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH (về hướng dẫn 
thực hiện một số điều của Nghị định số 23/2014/NĐ-CP quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm) quá phức tạp, 
không chỉ là đăng ký số lao động. Biểu mẫu này yêu cầu doanh nghiệp 
khai  trình sử dụng lao động ngay khi bắt đầu hoạt động, sáu tháng, một 
năm lại báo cáo một lần, giữa kỳ lại phải báo cáo tình hình thay đổi lao 
động…  



“Như này thì doanh nghiệp kêu suốt ngày làm báo cáo, phòng tổng hợp 
của doanh nghiệp làm không xuể, làm cả đêm không xong là đúng rồi”, 
“sinh ra nhiều thủ tục là không ổn”, Bộ trưởng nói. Ông đặt vấn đề liệu có 
cắt giảm được thủ tục này không và đề nghị xem lại Thông tư 23 về vấn 
đề này.  

Nghe đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giải thích sắp tới sẽ 
thay đổi, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, tới đây sẽ có mẫu biểu chung 
để triển khai, bên dưới chỉ việc áp vào luôn, không phải sinh thêm quy 
định.  
Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thì cho rằng, về 
khai trình lao động, lẽ ra phải kiến nghị sửa đổi thủ tục này ngay trong 
quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động. Hiện Bộ luật sửa đổi vẫn giữ nguyên 
quy định này, là vấn đề doanh nghiệp kêu nhiều, rất vướng.  

Tờ khai rất phức tạp, nếu doanh nghiệp chưa hoạt động thì không thể có 
lao động nào để đăng ký, không thể có hợp đồng, thông tin nào để tích 
hợp được. Vì vậy, cải thiện việc tích hợp khai trình lao động vào phần 
đăng ký kinh doanh trong quý I/2020 là không khả thi, phải sửa Thông tư 
23 sớm nhất có thể.  

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng đồng tình rằng sẽ coi 
việc khai báo này là một thành phần hồ sơ ngay từ khi đăng ký kinh 
doanh. Người thành lập doanh nghiệp sẽ cung cấp thông tin cho cơ quan 
đăng ký kinh doanh, không phải cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý 
lao động nữa. Các cơ quan và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đồng ý sẽ 
tích hợp thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội vào thủ tục đăng ký kinh doanh.  

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh cần phải cụ thể 
hóa yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng về cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách mạnh mẽ hơn và thực chất, tinh 
thần là thay đổi những gì phức tạp, đưa mẫu chuẩn tích hợp lên dịch vụ 
công và doanh nghiệp chỉ cần làm theo mẫu đã ban hành.  

Cùng với đó đẩy mạnh hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử, đăng nhập 
một lần, liên thông kết nối, quyết tâm cùng các cơ quan nỗ lực giảm số 
thủ tục khởi sự kinh doanh từ 8 thủ tục xuống còn 4 thủ tục, tích hợp thủ 
tục, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp./. 

Nguồn: https://bnews.vn/bo-truong-mai-tien-dung-sinh-ra-nhieu-thu-tuc-la-
khong-on/144399.html 

 



10. “Gỡ khó” cho doanh nghiệp, tăng chỉ số cạnh 
tranh cấp tỉnh 
Năm 2019, Nghệ An tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ 
khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh. 

 

Khu công nghiệp-thương mại-dịch vụ VSIP Nghệ An, dự án trọng điểm 
của tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV 

Đồng hành, gỡ khó cho doanh nghiệp 

Năm 2019, Cty Cổ phần Tập đoàn TECCO Nghệ An kiến nghị về việc bị 
cơ quan thuế cưỡng chế hóa đơn vì số nợ 5,4 tỉ đồng. Trong khi đó, Nhà 
nước (UBND TP.Vinh) nợ công ty số tiền 4,3 tỉ từ nhiều năm qua lại 
không được khấu trừ. Sự việc đã được thông tin trên Báo Lao Động. 

Nhận được thông tin, ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ 
An - đã chỉ đạo cơ quan thuế trước mắt chưa cưỡng chế số tiền mà nhà 
nước nợ doanh nghiệp, yêu cầu cơ quan thuế làm việc với doanh nghiệp, 
giải quyết các vướng mắc về thủ tục để bảo đảm quyền lợi doanh nghiệp. 
“Quan điểm của tôi là cần có sự công bằng giữa việc doanh nghiệp nợ 
nhà nước và nhà nước nợ doanh nghiệp” - ông Lê Ngọc Hoa nói. Sau đó, 
lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An đã cam kết sẽ không tính số tiền mà nhà 
nước nợ doanh nghiệp để cưỡng chế, chỉ cần doanh nghiệp cung cấp 
văn bản xác nhận công nợ với đủ các thông tin như số nợ, thời điểm tính 
nợ có chữ ký, con dấu của cơ quan nhà nước. 



Năm 2019, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ, Nghệ An duy 
trì thường xuyên kỳ họp giao ban 2 tháng/lần với đại diện khối doanh 
nghiệp, lắng nghe kiến nghị của doanh nghiệp; phối hợp với cơ quan 
chức năng, chính quyền địa phương để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc cho doanh nghiệp. 

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo quyết liệt, giao nhiệm vụ, thời gian cụ thể, nếu khâu 
nào, cán bộ nào chậm trễ phải báo cáo, giải trình. Nhờ vậy, công tác phối 
hợp được nhịp nhàng, kịp thời, nhiều khó khăn, tồn tại lâu dài của doanh 
nghiệp đã được khơi thông. 

Tổ chức khai trương Cổng dịch vụ hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp tỉnh 
Nghệ An nhằm cung cấp các dịch vụ online đến công dân, doanh nghiệp, 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính 
nhanh gọn, chính xác. 

Những kết quả tích cực 

Những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong thời gian qua 
đã mang lại những kết quả tích cực: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI) xếp thứ 19, tăng 2 bậc so với năm 2018, đứng đầu trong 6 tỉnh Bắc 
Trung Bộ. 

Trong năm, toàn tỉnh đã cấp mới cho 89 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng 
ký 10.134,43 tỉ đồng, tăng gấp 1,15 lần tổng số vốn đăng ký so với cùng 
kỳ năm 2018; điều chỉnh 9 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng 679, 29 tỉ 
đồng. 

Trong 10 tháng năm 2019, thành lập mới 1.505 doanh nghiệp, 517 doanh 
nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 22 % so với cùng kỳ năm 2018. Tỉ lệ 
hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 99,73%, cao nhất cả nước.     

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2019 đạt khoảng 88.258 tỉ 
đồng, tăng 9, 03% so với năm 2018, tổng thu ngân sách hơn 15.000 tỉ 
đồng. GRDP bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 43,08 triệu đồng, tỉ 
lệ hộ nghèo còn 4%. 

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, theo một số chuyên gia kinh tế, Nghệ 
An vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Đó là chỉ số tăng trưởng kinh tế chưa 
đạt như kỳ vọng, mất cân đối thu chi ngân sách còn lớn (ngân sách trung 
ương phải hỗ trợ khoảng 10.000 tỉ đồng/năm), số lượng doanh nghiệp 
chưa nhiều (mới đạt khoảng 13.000 doanh nghiệp), chưa có nhiều doanh 
nghiệp lớn. So với hai địa phương lân cận là Thanh Hóa và Hà Tĩnh, đều 
cơ bản đã tự cân đối thu chi ngân sách. Doanh nghiệp Nghệ An vẫn phản 



ánh khó khăn, chậm trễ về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng và chi 
phí không chính thức. 

Nguồn: https://laodong.vn/kinh-te/go-kho-cho-doanh-nghiep-tang-chi-so-
canh-tranh-cap-tinh-776852.ldo 

 

 

 


