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1. UBTVQH xem xét dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng
Tại phiên họp thứ 43 diễn ra vào chiều 23/3, Ủy ban Thường Vụ Quốc hội
(UBTVQH) đã xem xét, cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Xây dựng.

Toàn cảnh phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Xây dựng. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; có nhiều ý kiến đại biểu
Quốc hội phát biểu tại các Tổ và tại Hội trường.
Sau kỳ họp Quốc hội, UBTVQH đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Khoa
học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ
quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến của
các vị Đại biểu Quốc hội.
Thảo luận tại phiên họp, đa số ý kiến tán thành sự cần thiết ban hành
Luật cùng với phạm vi điều chỉnh và tên gọi như dự thảo Luật. Có ý kiến
đề nghị sửa đổi phạm vi điều chỉnh là hoạt động xây dựng để bao quát
hơn, mở rộng phạm vi điều chỉnh, sửa đổi toàn diện Luật gồm cả những
vấn đề mang tính cấp bách như thanh tra xây dựng, bảo vệ môi trường,
ứng phó biến đổi khí hậu...

Nhiều ý kiến đề nghị sửa đổi Luật Xây dựng phải bảo đảm sự đồng bộ,
thống nhất với các luật khác như Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Quy
hoạch đô thị, Luật Quy hoạch… và các dự án Luật đang trình Quốc hội
cho ý kiến tại kỳ họp này.
Một số ý kiến đề nghị cần có giải pháp hạn chế quy hoạch “treo”; cần cấp
phép xây dựng có thời hạn trong các khu đất có quy hoạch chậm triển
khai để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng thủ tục thẩm định còn phức tạp, kéo dài,
đề nghị liên thông, đồng bộ hóa các luật có liên quan về cùng một nội
dung thẩm định, cấp phép; làm rõ nội dung về trách nhiệm trong hoạt
động thẩm định.
Báo cáo làm rõ các nội dung lớn trong tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa
học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng cho biết, Thường trực
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhất trí với đa số ý kiến đại
biểu Quốc hội là tán thành sự cần thiết ban hành Luật cùng với phạm vi
điều chỉnh và tên gọi như dự thảo Luật.
Luật Xây dựng hiện hành có hiệu lực từ đầu năm 2015, một số văn bản
quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật mới được ban hành, việc đánh
giá, tổng kết chưa thể đầy đủ, toàn diện. Vì vậy, trước mắt chỉ tập trung
sửa đổi, bổ sung những nội dung thuộc 3 nhóm chính sách lớn như
Chính phủ đã trình Quốc hội trong Tờ trình số 366/TTr-CP ngày
28/8/2019.
Về bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các luật khác, Thường trực Ủy
ban và Ban soạn thảo cùng các cơ quan liên quan đã và sẽ tiếp tục rà
soát kỹ các luật liên quan để tránh mâu thuẫn, chồng chéo pháp luật trong
việc: sửa đổi, bổ sung quy định về cấp giấy phép xây dựng có thời hạn
trong dự thảo Luật cho phù hợp với Luật Đất đai; cân nhắc việc sử dụng
hợp lý thuật ngữ “phá dỡ” trong dự thảo Luật này và Luật Nhà ở với thuật
ngữ “tháo dỡ” trong Luật Xử lý vi phạm hành chính; sửa đổi, bổ sung quy
định về chủ đầu tư, nhà đầu tư trong dự thảo Luật để thống nhất với quy
định về nhà đầu tư trong Luật Đầu tư; thống nhất khái niệm về nhà ở
riêng lẻ, dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị
trong dự thảo Luật và Luật Nhà ở...
Về phân loại và cấp công trình xây dựng, dự án đầu tư xây dựng (sửa đổi
Điều 5 và Điều 49), theo ông Phan Xuân Dũng, tiếp thu ý kiến của đại
biểu Quốc hội, trong dự thảo Luật vẫn kế thừa quy định về phân loại, cấp
công trình tại Luật hiện hành nhưng đã loại bỏ một số tiêu chí phân cấp

đã được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên
ngành (về thời hạn sử dụng, vật liệu xây dựng và yêu cầu kỹ thuật).
Theo đó, giữ nguyên cách phân cấp công trình theo quy mô, tầm quan
trọng và thông số kỹ thuật khác để phục vụ quản lý các hoạt động đầu tư
xây dựng; cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng được quy định trong
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; cấp công trình để quản lý các nội dung
khác được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
Việc sửa đổi, bổ sung phân loại, phân cấp công trình nhằm đảm bảo
đồng bộ trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và chủ
mang tính chất sắp xếp lại cho khoa học, dễ áp dụng và không gây
trộn trong việc phân loại, phân cấp công trình trong thực tế, không
hưởng lớn tới các hoạt động xây dựng hiện nay.
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yếu
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ảnh

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân
Dũng báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
Liên quan đến giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng (sửa đổi, bổ
sung một số Điều của Chương V), ông Phan Xuân Dũng cho hay, một số
ý kiến đề nghị cần cải cách thủ tục hành chính đối với quy trình thẩm định
cấp phép xây dựng, đặc biệt là các công trình nhà ở riêng lẻ. Cần phân

cấp mạnh hơn cho địa phương. Đề nghị làm rõ các trường hợp được
miễn giấy phép xây dựng.
Tiếp thu ý kiến Đại biểu Quốc hội, các đối tượng miễn giấy phép tại Điều
89 của Luật Xây dựng đã được rà soát phù hợp với nguyên tắc tích hợp
02 thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng và cấp phép xây dựng để cải cách
thủ tục hành chính, đảm bảo thuận tiện, thông thoáng cho người dân và
doanh nghiệp.
Theo đó, tất cả các công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng
thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được miễn giấy
phép xây dựng.
Đối với công trình thuộc đối tượng phải thực hiện cả hai thủ tục thẩm định
thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và cấp phép xây dựng theo Luật hiện
hành, dự thảo Luật quy định tích hợp một số nội dung thẩm định thiết kế
xây dựng được xem xét đồng thời trong bước cấp phép xây dựng làm
giảm tổng thời gian thẩm định, cấp phép xây dựng công trình. Hiện nay,
theo dự thảo Luật, việc cấp phép xây dựng tất cả các công trình xây dựng
đều đã được phân cấp cho địa phương.
Ngoài các nội dung lớn nêu trên, ông Phan Xuân Dũng cũng cho biết, dự
thảo Luật đã được nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý theo các ý kiến góp ý cụ
thể của các vị đại biểu Quốc hội về nguyên tắc cơ bản và chính sách
khuyến khích của nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng, về vật liệu
xây dựng, về trách nhiệm quản lý nhà nước... cũng như chỉnh sửa về văn
phong, kỹ thuật văn bản.
Thường trực Ủy ban và Ban soạn thảo cũng thống nhất rà soát, chỉnh lý
nội dung của dự thảo Luật nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đảm
bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
Nguyễn Hoàng
Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/UBTVQH-xem-xet-duthao-Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Luat-Xay-dung/390708.vgp

2. Nâng cao trách nhiệm trong việc thẩm tra văn bản
quy phạm pháp luật
Quy định trách nhiệm tham gia thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy
ban của Quốc hội trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh được nhiều đại
biểu quan tâm, cho ý kiến.

Quang cảnh một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Trọng
Đức/TTXVN)
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 43, chiều 23/3, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật.
Bổ sung quy định trách nhiệm tham gia thẩm tra
Tại phiên họp, quy định trách nhiệm tham gia thẩm tra của Hội đồng Dân
tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh
được nhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, các
cơ quan thống nhất cần tiếp thu, bổ sung quy định về vấn đề này, nhưng
cách thức thể hiện trong dự thảo Luật thì đề xuất 2 phương án.
Phương án 1, bổ sung trách nhiệm tham gia thẩm tra của tất cả các cơ
quan của Quốc hội theo hướng quy định khái quát.
Theo đó, đối với các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, Ủy ban
Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ phân công cơ quan chủ trì thẩm tra; còn Hội
đồng Dân tộc, các Ủy ban khác chủ động tổ chức nghiên cứu để chuẩn bị
ý kiến tham gia thẩm tra về những nội dung của dự án liên quan đến lĩnh
vực do mình phụ trách; gửi văn bản tham gia thẩm tra và cử đại diện
tham dự phiên họp của cơ quan chủ trì thẩm tra.

Phương án 1 có ưu điểm là bảo đảm sự bình đẳng trong việc thực hiện
trách nhiệm tham gia thẩm tra của tất cả các cơ quan của Quốc hội nhằm
“gác cửa” về những nội dung của dự án có liên quan đến lĩnh vực do
mình phụ trách. Bởi vì, ngoài chính sách dân tộc, yêu cầu bảo đảm quốc
phòng, an ninh, bảo đảm tính tương thích với điều ước quốc tế thì còn
các vấn đề khác cũng rất quan trọng như kinh tế, tài chính, ngân sách,
phòng, chống tham nhũng, văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ, bảo
vệ môi trường… đều cần phải được xem xét toàn diện.
Quy định sẽ nâng cao trách nhiệm của tất cả các cơ quan trong việc tham
gia thẩm tra, góp phần bảo đảm chất lượng của văn bản.
Phương án 2, bổ sung quy định trách nhiệm của 3 cơ quan gồm: Hội
đồng Dân tộc, Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Đối ngoại trong
việc tham gia thẩm tra các vấn đề, lồng ghép chính sách dân tộc; bảo
đảm quốc phòng, an ninh; tính tương thích với các điều ước quốc tế, vì
đây là những vấn đề quan trọng, cần có sự đánh giá, thẩm tra kỹ lưỡng
hơn đối với các dự án trong giai đoạn hiện nay.
Phương án 2 có ưu điểm là chỉ rõ trách nhiệm của 3 cơ quan nêu trên
trong việc tham gia thẩm tra đối với các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo
Nghị quyết. Tuy nhiên, đối với các nội dung thuộc lĩnh vực do các Ủy ban
khác phụ trách như kinh tế, tài chính, ngân sách, phòng, chống tham
nhũng, văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ, bảo vệ môi trường… thì
lại không được xử lý đồng bộ, nên không bảo đảm tính toàn diện trong
công tác tham gia thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội.
Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị chọn Phương án 1.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến cho rằng Điều 69
Luật Tổ chức Quốc hội quy định rõ thẩm quyền của Hội đồng Dân tộc là
thẩm tra việc đảm bảo chính sách dân tộc trong các dự án luật, pháp lệnh
trước khi trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham gia ý kiến về
việc ban hành quy định thực hiện chính sách dân tộc của Chính phủ. Tuy
nhiên, thời gian qua, quy định này hầu như không thực hiện được.
Chủ tịch Hà Ngọc Chiến đề nghị dự thảo Luật phải quy định rõ: Hội đồng
Dân tộc tham gia thẩm tra việc đảm bảo chính sách dân tộc trong dự án
luật, pháp lệnh trước khi trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đối
với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách dân tộc,
Chính phủ phải xin ý kiến của Hội đồng Dân tộc.
Đồng quan điểm, Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội Nguyễn Thanh Hải cho rằng Hội đồng Dân tộc có vị trí, vai trò quan
trọng.

"Ngay trong phiên họp của Chính phủ cũng bắt buộc có sự tham gia của
Hội đồng Dân tộc, điều đó chứng tỏ sự quan tâm của chúng ta đối với
chính sách dân tộc. Cho nên, ngoài việc bổ sung các văn bản rà soát quy
định bình đẳng giới đối với tất cả các luật như là điều kiện bắt buộc, thì có
cần quy định văn bản Hội đồng Dân tộc thẩm tra các dự án luật có liên
quan đến lĩnh vực dân tộc là bắt buộc hay không?," bà Hải nêu vấn đề.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao vai trò, trách nhiệm
của Hội đồng Dân tộc trong quá trình thẩm tra các dự án luật thời gian
qua khi văn bản phối hợp dày dặn, thực hiện nghiêm túc chứ không phải
làm hình thức. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng nếu nhiều cơ quan
tham gia thì mất vai trò chủ trì thẩm tra. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đồng ý
với phương án 1, bổ sung trách nhiệm tham gia thẩm tra của tất cả các
cơ quan của Quốc hội theo hướng quy định khái quát.
"Những vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh, dân tộc… thì nhất
định phải có văn bản tham gia ý kiến của Hội đồng Dân tộc nhưng cơ
quan chủ trì thẩm tra vẫn là cơ quan được phân công chứ không phải
đồng chủ trì thẩm tra," Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.
Đảm bảo sự thống nhất giữa các luật
Cũng trong chiều 23/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý về các vấn đề
có ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Xây dựng.
Trình bày Báo cáo một số nội dung lớn trong tiếp thu, chỉnh lý dự thảo
Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc
hội Phan Xuân Dũng nêu rõ một số ý kiến cho rằng thủ tục thẩm định dự
án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng còn phức tạp, kéo dài, đề nghị liên
thông, đồng bộ hóa các luật có liên quan về cùng một nội dung thẩm định,
cấp phép; làm rõ nội dung về trách nhiệm trong hoạt động thẩm định.
[Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp]
Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, trong dự thảo Luật đã phân định rõ việc
thẩm định đối với từng loại dự án được thực hiện theo quy định của pháp
luật có liên quan như: đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối
tác công tư (Điều 56); phân định nội dung, trách nhiệm cơ quan chuyên
môn về xây dựng, cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư, chủ
đầu tư, nhà thầu trong công tác thẩm định dự án, thiết kế xây dựng (Điều
56, 82).
Việc thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đã tích hợp với việc
cấp giấy phép xây dựng. Theo đó, công trình xây dựng đã được cơ quan

chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thẩm định thiết kế xây dựng triển
khai sau thiết kế cơ sở thì được miễn giấy phép xây dựng (điểm g, khoản
2, Điều 89). Để cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định,
dự thảo Luật cũng đã quy định chủ đầu tư có thể trình các cơ quan có
thẩm quyền hồ sơ dự án, thiết kế xây dựng, thực hiện song song, đồng
thời các thủ tục trong quá trình thẩm định.
Có ý kiến cho rằng không nên bổ sung nội dung xây dựng công trình cấp
bách, đề nghị làm rõ sự cần thiết của việc bổ sung công trình cấp bách
vào dự thảo Luật; sự khác biệt giữa công trình xây dựng khẩn cấp và
công trình cấp bách. Có ý kiến đề nghị việc quản lý công trình khẩn cấp
phải thống nhất với các luật khác.
Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thấy rằng hiện
nay theo quy định tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều, Luật Đầu tư công năm 2019 đều
có các quy định liên quan đến công trình khẩn cấp. Do vậy, trong dự thảo
Luật vẫn giữ quy định về công trình khẩn cấp để thống nhất với các quy
định pháp luật có liên quan.
Bên cạnh các công trình khẩn cấp phải thực hiện ngay lập tức để khắc
phục các yếu tố bất khả kháng, trong thực tế còn có những công trình có
yêu cầu đầu tư và xây dựng nhanh trong thời gian ngắn (ví dụ các công
trình hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu hoặc đảm bảo
an ninh, an toàn năng lượng, an toàn về môi trường), cần được thực hiện
song song các thủ tục hoặc có cơ chế đặc thù nhằm rút ngắn thời gian
nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các thủ tục…
Do đó, dự thảo Luật bỏ điều quy định về công trình cấp bách, sửa đổi quy
định về các đối tượng công trình khẩn cấp bao gồm công trình được xây
dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo có yêu cầu triển khai theo nhiệm vụ cấp
bách theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Thảo luận tại phiên họp, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề
nghị, cần tiếp tục rà soát lại dự thảo Luật để bảo đảm sự thống nhất với
các luật có liên quan như Luật Quy hoạch, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật
Quy hoạch đô thị và các luật có tính chất chuyên ngành khác; lưu ý đến
các luật đang sửa đổi như Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức
đối tác công tư... bảo đảm không có sự mâu thuẫn, chồng chéo giữa các
luật.
Nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ quy định về công trình cấp bách và quy định
các đối tượng công trình khẩn cấp, thực hiện theo quyết định của Thủ
tướng Chính phủ nhằm rút gọn thủ tục trong quá trình triển khai, nhất là

công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh, công trình phòng, chống
thiên tai, bão lũ./.
Phan Phương (TTXVN/Vietnam+)
Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/nang-cao-trach-nhiem-trong-viectham-tra-van-ban-quy-pham-phap-luat/630103.vnp

3. KỲ VỌNG SỬA ĐỔI LUẬT DOANH NGHIỆP
Một trong những nội dung trọng tâm của Phiên họp thứ 43 Ủy ban
Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đang diễn ra tại Hà Nội là cho ý kiến
về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Đây cũng là vấn đề thu hút sự
quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp và giới doanh nhân Việt
Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: thoibaotaichinh
Thực tế ba chục năm qua tại Việt Nam, cứ mỗi lần sửa đổi Luật Doanh
nghiệp là một lần diễn ra cuộc cải cách mạnh mẽ về quyền kinh doanh,
thể hiện sự thay đổi về tư duy kinh tế. Và qua mỗi lần đó, Việt Nam lại có
bước phát triển mới về doanh nghiệp, về tăng trưởng kinh tế. Cả xã hội
đang kỳ vọng vào việc sửa đổi Luật Doanh nghiệp lần thứ tư dự kiến sẽ
được Quốc hội chính thức xem xét thông qua vào kỳ họp tới.
Trong phiên họp hôm qua (23-3), UBTVQH đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế
hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và nhiều đại biểu phân tích những
vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu QH thảo luận tại

kỳ họp trước; ý kiến tổng hợp của cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra
và ý kiến của các chuyên gia, các nhà doanh nghiệp đóng góp vào dự án
luật quan trọng này.
Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân (sau đó được sửa đổi, bổ
sung, hợp nhất thành Luật Doanh nghiệp) được ban hành đầu tiên năm
1990 đã tạo ra sự đột phá đánh dấu sự cải cách mạnh mẽ về quyền kinh
doanh, thể hiện sự thay đổi về tư duy kinh tế của Đảng và Nhà nước ta.
Sau 3 lần sửa đổi (vào các năm 1999, 2005 và 2014), đến thời điểm này,
Luật Doanh nghiệp tuy đã phát huy nhiều tác động tích cực, nhưng cũng
bộc lộ nhiều hạn chế, cần phải được sửa đổi, hoàn thiện. Chẳng hạn như
một doanh nghiệp đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp hiện hành,
nếu muốn chuyển sang kinh doanh một lĩnh vực mới, doanh nghiệp phải
tiến hành giải thể, sau đó làm thủ tục thành lập mới, phải đăng ký tại một
cơ quan chuyên ngành. Hậu quả là ngoài chi phí thực hiện thủ tục hành
chính liên quan thì doanh nghiệp mất đi tính liên tục trong kinh doanh,
không tận dụng được lợi ích về hình ảnh, thương hiệu đã xây dựng.
Ngoài ra, còn một số quy định trong luật hiện hành chưa rõ ràng, không
tương thích với sự thay đổi pháp luật liên quan, không còn phù hợp với
thực tiễn... Chính vì vậy, các đại biểu Quốc hội đều nhất trí phải sửa đổi
ngay Luật Doanh nghiệp, tạo khung khổ pháp lý về tổ chức quản trị doanh
nghiệp, tháo gỡ các rào cản để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh
phù hợp với thông lệ quốc tế.
Tuy nhiên, khi đi vào cụ thể của từng vấn đề trong dự thảo luật thì vẫn
còn nhiều ý kiến khác nhau. Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt
Nam đề nghị cần đưa hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh của luật để
phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, bảo đảm minh bạch, tạo địa vị
pháp lý vững chắc cho hộ kinh doanh, tạo sự bình đẳng, hỗ trợ thúc đẩy
phát triển và bảo vệ cho các hộ kinh doanh. Thường trực Ủy ban Kinh tế
của Quốc hội lại đề nghị không quy định nội dung về hộ kinh doanh vào
dự thảo luật và yêu cầu cần có một luật riêng. Có đại biểu lý giải, hiện
chưa thể đưa hộ kinh doanh vào trong một luật riêng được vì cần thêm
thời gian nghiên cứu, vì thế cần luật hóa về hộ kinh doanh tại dự án Luật
Doanh nghiệp (sửa đổi). Nhiều vấn đề khác cũng chưa được thống nhất...
Tự do kinh doanh là một quyền đã được quy định trong Hiến pháp. Quyền
tự do kinh doanh bao gồm nhiều quyền cụ thể, trong đó có quyền lựa
chọn hình thức tổ chức kinh doanh và quy mô kinh doanh. Vì vậy, theo ý
kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, Luật Doanh nghiệp phải cụ thể hóa
được những quyền này. Cơ quan soạn thảo và các cơ quan của Quốc hội
cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng sự xung đột, mâu thuẫn của Luật Doanh

nghiệp với các luật khác, đối chiếu với tình hình thực tế, làm cơ sở để tiếp
tục sửa đổi, lấy thêm ý kiến của người dân và doanh nghiệp trước khi
trình Quốc hội xem xét thông qua. Với những vấn đề còn có nhiều ý kiến
khác nhau, cần có nhiều phương án để các đại biểu Quốc hội lựa chọn.
Giới doanh nghiệp, doanh nhân và đông đảo người lao động đang kỳ
vọng vào sự đột phá của việc sửa đổi Luật Doanh nghiệp nhằm khắc
phục các “khuyết tật” của thị trường, không chỉ tạo ra những điều kiện
thuận lợi cho từng doanh nghiệp hình thành và phát triển mà còn tạo điều
kiện tốt nhất để nền kinh tế nước nhà tăng trưởng nhanh, bền vững.
ĐỖ PHÚ THỌ
Nguồn: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/ky-vong-sua-doi-luat-doanhnghiep-613130

4. Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ghi nhận tại nhiều quận
huyện cho thấy, lượng hồ sơ hành chính giải quyết trực tuyến đang
tăng mạnh. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TPHCM cũng thông báo
hỗ trợ người dân nộp hồ sơ hành chính qua mạng để hạn chế tiếp
xúc trực tiếp, từ đó giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm virus gây bệnh.
Vừa thuận lợi, vừa giảm nguy cơ
Làm thủ tục hành chính trực tuyến, người dân thuận tiện hơn vì không
cần phải đến trụ sở các cơ quan công quyền. Trong bối cảnh diễn biến
dịch Covid-19 phức tạp thì việc không cần tiếp xúc trực tiếp mà vẫn có
thể làm được các giấy tờ, hồ sơ, thủ tục sẽ giúp giảm nguy cơ lây truyền
dịch bệnh.
Ông Vũ Chung Sức, Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 26, phường Bình
Hưng Hòa A (quận Bình Tân), chia sẻ, người dân ở khu phố rất thích với
việc làm thủ tục trực tuyến ngay tại nhà. Nếu còn vấn đề gì chưa rành,
người dân ra tổ dân phố là được hướng dẫn thực hiện. Đối với nhiều loại
thủ tục, nếu đến phường thực hiện, phải chờ đợi và có thể mất một ngày
mới làm xong, trong khi làm trực tuyến tiện lợi và nhanh có kết quả.
“Ở khu phố, 99% người dân sử dụng điện thoại thông minh nên ứng dụng
công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và giữ mối liên lạc
chặt chẽ với người dân rất nhanh”, ông Vũ Chung Sức tâm đắc.

Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến tại UBND huyện Hóc Môn.
Ảnh: MẠNH HÒA
Trong khi đó, tại phường Tân Tạo A (quận Bình Tân), từ đầu năm đến
nay, tỷ lệ hướng dẫn và nộp hồ sơ trực tuyến tăng mạnh, đạt 91,5%
(182/199 trường hợp), tăng 14% so với cùng kỳ.
Bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Tạo A, cho
hay, nhiều lĩnh vực đạt tỷ lệ 100% hồ sơ trực tuyến, như đăng ký kinh
doanh cho hộ kinh doanh cá thể, cấp số nhà ở riêng lẻ. Trên toàn quận
Bình Tân, lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3 chiếm 58%, mức độ 4 chiếm
gần 27%.
Đặc biệt, tại nhiều địa phương, đơn vị, hầu hết hồ sơ được giải quyết trực
tuyến, chiếm gần 100%. Tại quận 1, lượng người dân làm thủ tục trực
tuyến tăng mạnh, lên đến gần 96% (2.200/2.295 hồ sơ) trong tháng 22020; tỷ lệ này trong năm 2019 là gần 70%. Theo ông Nguyễn Văn Dũng,
Chủ tịch UBND quận 1, ngày càng nhiều người dân lựa chọn làm thủ tục
trực tuyến và quận chú trọng kết nối với các ngân hàng để người dân có
thể “quẹt thẻ” thanh toán chi phí làm thủ tục hành chính, không cần xài
tiền mặt.
Ở lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), Giám đốc BHXH TPHCM Phan Văn
Mến cho hay, gần 100% hồ sơ thu và cấp sổ BHXH được giải quyết trực
tuyến; các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp
cũng có tỷ lệ giải quyết trực tuyến lên đến gần 100%. “Người dân, doanh
nghiệp đến trụ sở cơ quan BHXH rất ít. Hầu hết là làm thủ tục qua mạng

và nhận kết quả phát tận nhà, tận doanh nghiệp qua đường bưu điện”,
ông Phan Văn Mến chia sẻ.
Hỗ trợ người dân làm hồ sơ trực tuyến
Hiện nay, các địa phương có “chiến lược” vận động người dân giảm thủ
tục giấy, giảm gặp trực tiếp, chuyển sang làm thủ tục online, gặp qua
mạng.
Theo ông Hồ Ngọc Tùng, Chủ tịch UBND phường Trường Thạnh (quận
9), trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, lượng người dân đến phường
thực hiện các thủ tục hành chính như sao y chứng thực, đăng ký hộ tịch,
cấp số nhà giảm.
Ngược lại, phường vẫn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình tổ tư vấn
dịch vụ công trực tuyến, nhằm hướng dẫn và khuyến khích người dân, tổ
chức nộp hồ sơ hành chính qua mạng. Điều này không chỉ giúp thực hiện
cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử mà còn giúp người
dân giảm chi phí, thời gian đi lại, góp phần phòng chống dịch Covid-19
hiệu quả hơn.
Trên địa bàn quận 9, Phó Chủ tịch UBND quận 9 Lê Thị Kim Chi cho biết,
nhiều người e ngại dịch bệnh nên số lượng người dân sử dụng dịch vụ
công trực tuyến trên địa bàn gia tăng. Trong đó, tỷ lệ người dân thực hiện
hồ sơ trực tuyến mức độ 3 từ đầu năm đến nay đạt hơn 92% (cả năm
2019 đạt hơn 62%), mức độ 4 đạt đến 99,6% (cả năm 2019 đạt gần
52%).
Tại huyện Hóc Môn, từ việc sớm thực hiện ứng dụng “Hóc Môn trực
tuyến”, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến tại huyện hiện đạt
gần 52%. Trong khi đó, ở quận Thủ Đức, số lượng người dân thực hiện
thủ tục hành chính qua mạng ở nhiều lĩnh vực tăng mạnh như tư pháp hộ tịch, xây dựng - quy hoạch, lao động - tiền lương…, với tỷ lệ tăng bình
quân hơn 30% so với cùng kỳ.
Cá biệt, tỷ lệ tăng này ở hồ sơ trực tuyến trong lĩnh vực lao động - tiền
lương là 100%. Đề cập đến ứng dụng trực tuyến, ông Huỳnh Nhật Tâm,
Chánh văn phòng HĐND - UBND quận Thủ Đức, cho biết, UBND quận
cũng đã ra mắt ứng dụng “Thủ Đức trực tuyến”.
Một trong những tính năng quan trọng của ứng dụng là hỗ trợ người dân
thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, từ việc lấy số thứ tự cho đến tra
cứu tình trạng giải quyết hồ sơ, tiến độ giải quyết... Bằng ứng dụng này,
người dân không cần đến quận mà vẫn có thể thực hiện thủ tục hành
chính.

UBND TPHCM phát đi thông điệp, khuyến nghị người dân, tổ chức,
doanh nghiệp ưu tiên sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn
chế tiếp xúc, làm việc tại nơi công cộng, chủ động phòng chống dịch
Covid-19 lây lan.
Người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3 và 4 thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến
TPHCM tại địa chỉ: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn.
Trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, Bưu điện TPHCM giảm 20%
khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến và sử dụng dịch vụ nhận, trả kết
quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà qua đường bưu điện.
MẠNH HÒA - KIỀU PHONG
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/day-manh-dich-vu-cong-truc-tuyen652935.html

5. Dự thảo Luật Cư trú năm 2020: Quy định phù hợp
để quản lý dân cư
Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Luật Cư trú 2020 nhằm thay thế
Luật Cư trú năm 2006, trong đó, đưa ra quy định về việc xóa đăng ký
thường trú với công dân khi rời địa phương từ 12 tháng liên tục mà
không khai báo.
Đây là một trong những biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn. Theo dự
thảo Luật Cư trú năm 2020 thì đây là một quy định đồng bộ với các quy
định khác. Hiện nay, có nhiều công dân rời địa phương mà không khai
báo tạm vắng dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý về dân cư và
trong thực hiện các hoạt động tư pháp, như: Khởi kiện yêu cầu ly hôn,
khởi kiện đòi tài sản… Bởi thế, tôi cho rằng quy định này là cần thiết,
nhưng để thực sự hiệu quả và tạo thuận lợi cho người dân thì cần thực
hiện đồng bộ và đầy đủ. Cụ thể, khi Luật Cư trú 2020 được Quốc hội
thông qua thì phải có những biện pháp tuyên truyền và thông báo cho
người dân biết, nắm rõ nội dung của quy định mới này. Chính quyền địa
phương nơi quản lý nhân khẩu cần phải sát sao trong việc quản lý các
công dân trên địa bàn. Khi phát hiện những trường hợp đã được tuyên
truyền, phổ biến mà vẫn không thực hiện thì phải có thông báo kịp thời để
họ trở về địa phương khai báo tạm vắng. Những trường hợp công dân
chưa hiểu, gặp khó khăn trong khi thực hiện thủ tục cần phải được hướng

dẫn cụ thể; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường công tác quản lý
dân cư bằng phương tiện điện tử.
Luật sư ĐẶNG VĂN CƯỜNG
(Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội)
Nguồn: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/du-thao-luat-cu-trunam-2020-quy-dinh-phu-hop-de-quan-ly-dan-cu-613071

6. Kiểm tra việc xây dựng chính phủ điện tử tại 26 bộ,
ngành, địa phương
Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử sẽ lập 11 đoàn công tác để
triển khai kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ đã giao
trong Nghị quyết 17 về phát triển Chính phủ điện tử tại 8 bộ, ngành
và 18 tỉnh, thành phố.
Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2020
vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ký ban hành
ngày 23/3/2020.
Tổ công tác giúp việc Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử có trách
nhiệm theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm điều phối trong việc bảo đảm
thực hiện Kế hoạch.
Theo Kế hoạch, trong quý I năm nay, các thành viên Ủy ban quốc gia về
Chính phủ điện tử sẽ cho ý kiến về Đề án giải pháp kết nối, chia sẻ dữ
liệu và tài cấu trúc hạ tầng CNTT tại các bộ, ngành, địa phương và Danh
sách các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử do Bộ TT&TT xây
dựng.
Tiếp đó, lần lượt vào quý II và quý III/2020, Ủy ban cũng sẽ cho ý kiến về
dự thảo Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và Chiến lược phát triển
Chính phủ điện tử giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030 hiện
đang được Bộ Công an và Bộ TT&TT soạn thảo.

Kiểm tra việc xây dựng chính phủ điện tử tại 26 bộ, ngành, địa phương
Kế hoạch mới ban hành cũng đã vạch rõ các 9 nội dung công việc sẽ
được Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử tập trung triển khai trong năm
nay nhằm xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử và
các hệ thống thông tin đổi mới phương thức làm việc.
Cụ thể, năm nay các thành viên Ủy ban sẽ cho ý kiến về các việc: triển
khai cơ sở dữ liệu quốc gia Dân cư; nâng cấp Cơ sở dữ liệu về phương
tiện giao thông phục vụ hoạch định chính sách, quy hoạch đô thị; xây
dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; xây dựng Hệ thống tham
vấn chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng Cơ sử dữ liệu
quốc gia về an sinh xã hội; triển khai Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia…
Đáng chú ý, theo kế hoạch, trong năm 2020 này, Ủy ban quốc gia về
Chính phủ điện tử sẽ lập 11 đoàn công tác để trực tiếp làm việc, kiểm tra
tình hình thực hiện Nghị quyết 17 ngày 7/3/2019 của Chính phủ về “Một
số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn
2019 - 2020, định hướng đến 2025” tại 26 bộ, ngành, địa phương.
Trong 26 bộ, ngành, địa phương sẽ làm việc với các đoàn công tác của
Ủy ban, có 8 bộ, ngành: Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Xây
dựng, Nội vụ, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam; và 18 địa phương gồm Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hải Dương,
Bắc Ninh, Bắc Giang; Yên Bái, Lào Cai, Bắc Kạn, Cao Bằng, Quảng Ninh,

Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, An Giang, Quảng Bình, Tuyên Quang, Thái
Nguyên.
Việc tích cực làm việc với các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc và hỗ trợ triển khai một số hệ thống thông tin quan
trọng là cách làm mới trong thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử của Ủy
ban quốc gia về Chính phủ điện tử, với Bộ TT&TT đảm trách vai trò cơ
quan điều phối thống nhất các hoạt động.
Thời gian gần đây, cách làm mới của Bộ TT&TT để thúc đẩy triển khai Chính
phủ điện tử còn thể hiện ở việc tập trung phát triển các nền tảng Chính phủ
điện tử dùng chung để phá vỡ điểm nghẽn trong việc triển khai Chính phủ
điện tử của giai đoạn trước; đẩy mạnh phát triển các phần mềm dùng chung
(phần mềm là dịch vụ); triển khai Bộ điểm, tỉnh điểm về Chính phủ điện tử;
hay việc thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam làm chủ các sản
phẩm, công nghệ trong triển khai Chính phủ điện tử…
Vân Anh
Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/kiem-tra-viec-xaydung-chinh-phu-dien-tu-tai-26-bo-nganh-dia-phuong-627619.html

7. Nhiều điều kiện kinh doanh, đầu tư bị bãi bỏ
Nghị định 17/2020/NĐ-CP bổ sung một số điều kiện với cơ sở sản
xuất thực phẩm trong khi bãi bỏ một số quy định trong cấp phép sản
xuất thuốc lá.
Theo đó, Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các
Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản
lý nhà nước của Bộ Công Thương chính thức có hiệu lực từ hôm nay
(22/3).
Nghị định 17 đã bãi bỏ các quy định sau về điều kiện để được cấp phép
trong hoạt động sản xuất sản phẩm thuốc lá như: Điều kiện về tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm thuốc lá; Điều kiện về sở hữu nhãn
hiệu hàng hóa; Điều kiện về môi trường và phòng, chống cháy nổ.

Nghị định 17/2020/NĐ-CP bổ sung một số điều kiện với cơ sở sản xuất
thực phẩm trong khi bãi bỏ một số quy định trong cấp phép sản xuất
thuốc lá.
Điều kiện cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá cũng được bãi bỏ
các quy định như có hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng
cây thuốc lá hoặc hợp đồng mua bán nguyên liệu với doanh nghiệp đầu
tư trồng cây thuốc lá; Điều kiện về tiêu chuẩn nguyên liệu thuốc lá; Điều
kiện về bảo vệ môi trường và phòng, chống cháy nổ…
Ngoài ra, Nghị định 17 có bổ sung một số điều kiện với cơ sở sản xuất
thực phẩm, gồm: Khu vực sản xuất, chế biến, bao gói, vận chuyển, bảo
quản, kinh doanh thực phẩm phải vệ sinh sạch sẽ; Có khu vực lưu mẫu
riêng, hồ sơ lưu mẫu và bảo đảm thực hiện chế độ lưu, hủy mẫu theo yêu
cầu bảo quản của từng loại mẫu; Có khu vực riêng để lưu giữ tạm thời
các sản phẩm không đạt chất lượng trong quá trình chờ xử lý.
Bên cạnh đó, điều kiện đối với người trực tiếp sản xuất thực phẩm được
sửa đổi thành người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải bảo đảm yêu cầu
về sức khỏe, không bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E,
viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp; Người trực tiếp sản xuất
phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở xác
nhận;
Nghị định này cũng sửa đổi nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh
vực khí, rượu, hóa chất, ô tô, khoáng sản, điện lực…/.
PV/VOV.VN
Nguồn: https://vov.vn/kinh-te/nhieu-dieu-kien-kinh-doanh-dau-tu-bi-bai-bo1025733.vov

8. UBND TPHCM yêu cầu tăng làm thủ tục trực tuyến
nhằm phòng, chống dịch Covid-19
Việc phát triển dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích giúp
hạn chế tiếp xúc, tập trung đông người tại trụ sở các cơ quan để làm thủ
tục hành chính; việc này càng hiệu quả trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn
biến phức tạp.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến vừa có chỉ đạo khẩn tới
các sở, ban, ngành, UBND 24 quận, huyện về việc tăng cường sử dụng
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích nhằm
hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại trụ sở các cơ quan để làm
thủ tục hành chính, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu tập trung vào 5 nội
dung. Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện phải tăng
cường công tác tuyên truyền bằng cách sử dụng các phương tiện thông
tin đại chúng, kênh giao tiếp trên mạng (Internet), mạng xã hội tại Việt
Nam, hình thức trực tuyến để hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện dịch
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc
gia https://dichvucong.gov.vn, Cổng dịch vụ công trực tuyến
TPHCM https://dvc.hochiminhcity.gov.vn; https://dichvucong.hochiminhcity
.gov.vn và các Trang dịch vụ công trực tuyến của sở, ban, ngành, UBND
huyện.

Người dân có thể ngồi nhà nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công
trực tuyến TPHCM
Đồng thời, cần bố trí nhân sự trực hướng dẫn, trao đổi qua hộp thư điện
tử (email), tin nhắn, điện thoại, đường dậy nóng đảm bảo trả lời các phản

ánh, kiến nghị thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức thuộc thầm quyền
giải quyết của đơn vị.
Sở, ban, ngành, quận, huyện phải tăng cường theo dõi, kiểm tra việc giải
quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, bảo đảm: việc giải
quyết hồ sơ được đúng hạn; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ, từ chối tiếp
nhận hồ sơ, thực hiện Thư xin lỗi khi hồ sơ trễ hạn được thực hiện
nghiêm túc, đúng quy định.
Các cơ quan, đơn vị phát hiện và kịp thời xử lý đối với các trường hợp hồ
sơ bị trễ hạn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về tiếp
nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ
chức.
Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần rà soát, công khai thủ tục hành
chính nhằm tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận và
sử dụng dịch vụ công trực tuyên mức độ 3, mức độ 4; phối hợp với Bưu
điện thực hiện tuyên truyền rộng rãi đến cá nhân, tổ chức về chính sách
ưu đãi cước dịch vụ bưu chính công ích trong mùa dịch bệnh Covid-19
(giảm giá cước 20% - PV).

Người dân kiểm tra việc phát triển dịch vụ công trực tuyến tại UBND
huyện Hóc Môn, TPHCM.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cũng chỉ đạo Sở Tài chính
TPHCM đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh thanh
toán điện tử, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện áp dụng

để tạo tiện lợi cho người dân và tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính
và sử dụng dịch vụ công.
Theo UBND TPHCM, việc phát triển dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ
bưu chính công ích để người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ này,
qua đó hạn chế tiếp xúc, tập trung đông người tại trụ sở các cơ quan làm
thủ tục hành chính, là đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh cả nước đang thực
hiện nhiều biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.
Trong năm 2019, lượng hồ sơ thủ tục hành chính được các sở, ban,
ngành, UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn giải quyết lên đến gần
21,4 triệu hồ sơ. Số lượng hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ
4 là hơn 6 triệu hồ sơ (tăng 76% so với năm 2018).
TPHCM có 3,8 triệu hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và được Bộ Nội vụ ghi nhận
là địa phương có số lượng thực hiện cao nhất.
Từ đầu năm 2020 đến nay, nhất là khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp,
lượng hồ sơ, thủ tục được giải quyết trực tuyến ở các sở, ban, ngành,
quận, huyện tăng mạnh.
MẠNH HÒA
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/ubnd-tphcm-yeu-cau-tang-lam-thu-tuctruc-tuyen-nham-phong-chong-dich-covid19-652978.html

9. Năm 2019 TP HCM phát hiện 12 trường hợp cán
bộ, công chức vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức
nghề nghiệp
Theo báo cáo mới đây của UBND TP HCM gửi Bộ Nội vụ, trong năm
2019, toàn TP có 1.028 đơn vị đã được kiểm tra việc thực hiện quy tắc
ửng xử của cán bộ, công chức; phát hiện 12 trường hợp vi phạm quy tắc
ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.

Hình minh họa.
Có 1 trường hợp chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở
KH&ĐT chưa tích cực giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho DN; 1 bác
sỹ tại BV Nguyễn Trãi có thái độ thiếu hòa nhã khi giao tiếp với bệnh
nhân; 6 trường hợp thuộc UBND quận Bình Tân vi phạm quy tắc ứng xử
trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; 3 trường hợp thuộc UBND
huyện Cần Giờ không đảm bảo thời gian, giờ giấc làm việc…
Thực hiện quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ
chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, năm 2019 TP có 2 trường hợp
người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm do để đơn vị phụ trách xảy ra hành
vi tham nhũng. Cụ thể, 1 trường hợp Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa
Hồng, huyện Bình Chánh; 1 trường hợp Chủ tịch UBND phường Bến
Thành, quận 1.
UBND TP cho biết thời gian tới sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác
phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng ở cấp quận, huyện; phát huy
vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, khắc phục tình trạng “trên nóng,
dưới lạnh” trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng…
V.Nam – H.Quý
Nguồn: https://baophapluat.vn/nhip-song-hom-nay/nam-2019-tp-hcmphat-hien-12-truong-hop-can-bo-cong-chuc-vi-pham-quy-tac-ung-xu-daoduc-nghe-nghiep-502498.html

10. Có lợi cho dân, sao không làm?
Một điều trái khoáy mà PV Thanh Niên ghi nhận được sau khi thực
hiện bài viết Tại sao 51 UBND cấp xã ở Bình Định “chê” phần mềm
Một cửa điện tử?

Khai trương hệ thống phần mềm Một cửa điện tử liên thông ở H.Hoài Ân
(Bình Định). Ảnh: Thanh Bình
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản đề nghị các địa phương
cấp xã trong tỉnh phải thực hiện đúng quy định 100% hồ sơ thủ tục hành
chính được tiếp nhận, xử lý và cập nhật thông qua hệ thống phần mềm
Một cửa điện tử (phần mềm VNPT - IGate), nếu không sẽ bị xem xét, có
hình thức xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu.
Đây là hành động cương quyết của lãnh đạo tỉnh Bình Định nhằm chấn
chỉnh việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn, quá hạn, tạo thuận
lợi cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch… nên được dư luận đồng
tình ủng hộ.
Việc đưa vào sử dụng phần mềm VNPT - IGate liên thông từ cấp tỉnh đến
cấp xã để phục vụ luân chuyển và theo dõi giải quyết hồ sơ thủ tục hành
chính trên môi trường điện tử đã góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí
hành chính; đồng thời góp phần nâng cao được tính minh bạch khi giải
quyết hồ sơ, ngăn chặn tình trạng cán bộ làm việc thiếu trách nhiệm, gây
phiền hà cho người dân.
Nhờ áp dụng phần mềm VNPT - IGate, từ đầu năm đến nay, số lượng hồ
sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn tại Trung tâm phục vụ
hành chính công tỉnh Bình Định đạt tỷ lệ 99,98%. Nhưng có một điều trái

khoáy mà PV Thanh Niên ghi nhận được (sau khi thực hiện bài viết Tại
sao 51 UBND cấp xã ở Bình Định “chê” phần mềm Một cửa điện tử?).
Tìm hiểu sâu hơn, PV được biết, số lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn tại cấp
huyện, cấp xã còn tồn đọng rất nhiều (3.988 hồ sơ/24.390 hồ sơ). Đặc
biệt, tỉnh Bình Định có 51 UBND cấp xã đã được đầu tư xây dựng phần
mềm VNPT - IGate liên thông nhưng không sử dụng để thực hiện quy
trình giải quyết thủ tục hành chính. Lãnh đạo UBND các xã này giải thích
là do trình độ tin học cán bộ xã còn hạn chế, sử dụng phần mềm chưa
quen, công chức chuyên môn chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm…
Rõ ràng, việc sử dụng phần mềm VNPT - IGate có lợi cho người dân, vì
vậy không thể lấy lý do một số “cán bộ xã trình độ tin học còn hạn chế” để
trì hoãn, bỏ qua cơ hội làm hài lòng người dân.
Nguồn: https://thanhnien.vn/toi-viet/blog-phong-vien/co-loi-cho-dan-saokhong-lam-1200258.html

11. Bảo hiểm xã hội Hải Phòng: Đổi mới “cách nghĩ”
và “cách làm”
Nhận thức được vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của
địa phương, tiến tới hoàn thành mục tiêu 100% người lao động đều
được tham gia BHXH.
Do vậy, trong những năm qua Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hải Phòng đã
không ngừng đổi mới, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, vận dụng linh
hoạt các giải pháp hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân theo tinh thần Nghị
quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị…
Từ những kết quả …
Ông Nguyễn Văn Thạnh , Phó giám đốc BHXH Hải Phòng cho biết: Tính
đến hết tháng 1/2020, số người tham gia BHXH bắt buộc là 418.933
người, tăng so với cùng kỳ năm trước 29.901 người; tham gia BHXH tự
nguyện là 14.901 người, tăng so với cùng kỳ năm trước là: 7.193
người.Trong đó số người tham gia BHYT là 1.764.763 người, đạt 86,5% tỉ
lệ bao phủ BHYT trên địa bàn thành phố (Theo Cục Thống kê, dân số
năm 2020 của thành phố Hải Phòng ước là: 2.040.251 người)

BHXH Hải Phòng tiến tới mục tiêu 100% người lạo động đều được tham
gia BHXH
Năm 2019 vừa qua, được đánh giá là một năm thành công của BHXH
Hải Phòng khi đơn vị đã triển khai và hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu nhiệm
vụ được thành phố giao cho. Đơn vị chúng tôi đã và đang thực hiện chặt
chẽ việc giám sát các thủ tục chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
thông qua hệ thống bưu điện tại các điểm chi trả, kiểm soát chặt chẽ các
thủ tục chi trả chế độ, nhất là các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao
động – bệnh nghề nghiệp và trợ cấp thất nghiệp đảm bảo đúng đối tượng,
đúng chế độ.
Ông Thạnh cho biết thêm, nhìn trên những kết quả mà đơn vị đã nỗ lực
đạt được trong năm qua có thể kể đến như: Tổng chi trả các chế độ
BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với số tiền lên đến hơn 8 nghìn tỷ
đồng. Trong đó việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng hơn 7
nghìn tỷ đồng cho 147.840 người. Chi trợ cấp một lần với số tiền 529,883
tỷ đồng cho 20.136 người. Chi trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục
hồi sức khỏe 862,721 triệu đồng cho 181.121 lượt người. Chi trợ cấp
BHTN 274,979 tỷ đồng cho 81.103 lượt người.
Bên cạnh việc “chi” thì những kết quả từ các khoản “thu” cũng rất đáng
khích lệ, chỉ tính trong năm 2019, BHXH Hải Phòng đã thu BHXH, BHYT,
BHTN đạt đến con số kỷ lục, 9.531,375 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch đề
ra...

Việc xử lý linh động các tình huống ngoài “chuyên môn” với những thay
đổi về thủ tục, chính sách đối với đơn vị và người lao động, BHXH thành
phố đã liên tục phối hợp với chi nhánh BHXH các quận, huyện thúc đẩy,
tổ chức các hội nghị triển khai chính sách, tập huấn nghiệp vụ với các
đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Trên cơ sở đó, các cơ quan BHXH các
cấp đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực của các đơn vị, doanh
nghiệp đóng chân trên địa bàn. Những đối thoại, trực tiếp, thẳng thắn từ
các Doanh nghiệp trên địa bàn đã góp phần nâng cao nhận thức của chủ
doanh nghiệp trong thực hiện Luật BHXH, BHYT nhằm tạo sự đồng thuận
cao trong việc chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp đối với
chính sách BHXH.

BHXH Hải Phòng đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực của các
đơn vị, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn
Đến những quyết tâm...
Cũng theo ông Thạnh cho biết, để đạt được những thành tích đáng tự
hào kể trên, ngoài những cố gắng nỗ lực không biết mệt mỏi của toàn bộ
tập thể cán bộ công chức của cơ quan, phải kể đến những sự thay đổi
mạnh mẽ từ các cơ chế chính sách kịp thời, hợp lòng dân của BHXH
trong năm qua. Hiện nay, tỷ lệ người lao động tham gia BHXH tự nguyện,
số người tham gia BHYT hộ gia đình còn thấp so với tiềm năng hiện có.
Tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH kéo dài còn xảy ra ở
nhiều doanh nghiệp hay tình trạng lạm dụng quỹ BHYT còn chưa được
khắc phục triệt để… là những khó khăn mà ngành BHXH Thành phố đang

phải đối mặt. Để tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHXH, hướng tới
mục tiêu BHYT toàn dân, thời gian tới BHXH Thành phố sẽ tiếp tục làm
tốt công tác tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố, đồng thời phối
hợp với các sở ngành, chính quyền cơ sở trong chỉ đạo thực hiện chính
sách BHXH, BHYT.
Bà Nguyễn Thị Lộc – Quyền GĐ BHHP chia sẻ, để có được những kết
quả kể trên là nhờ vào sự đoàn kết, quyết tâm của cả tập thể Ban Giám
đốc BHXH thành phố Hải Phòng và cán bộ viên chức của ngành. Bên
cạnh đó, BHXH vẫn phải luôn ghi nhớ và thực hiện tốt quy chế dân chủ
với nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hướng tới năm 2020, BHXH Hải Phòng đã chủ động, kịp thời tham mưu
cho Thành ủy, HĐND, UBND TP ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực
hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Đồng thời liên tục triển
khai đồng bộ các giải pháp để đôn đốc thu, giảm nợ đọng và phát triển đối
tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện tốt công tác giám định
chi phí KCB BHYT, triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm quản lý chặt
chẽ quỹ BHYT cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức và
cá nhân tham gia BHXH, BHYT.
Bên cạnh đó, BHXH Hải Phòng đã không ngừng nâng cao tinh thần trách
nhiệm nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và lấy đó làm thước
đo về tinh thần, thái độ, trách nhiệm để phục vụ nhân dân để có thể gặt
hái được nhiều thành công trong quá trình thực hiện. Tiếp tục bám sát,
đôn đốc các đơn vị thu, nộp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ứng
dụng công nghệ – thông tin trong công tác quản lý, nghiệp vụ nhằm tạo
thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra,
giám sát việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT tại các đơn vị sử dụng lao
động. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và có biện pháp xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm, hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHTN…
Bên cạnh đẩy mạnh toàn diện các hoạt động nghiệp vụ, yếu tố nhân lực
trong ngành cũng rất được quan tâm, chú trọng. Bà Lộc cho biết, hiện
ngành BHXH Thành phố quản lý việc thực hiện chế độ chính sách cho
người tham gia BHXH và BHYT. Hoạt động này gắn với công tác quản lý
tài chính, thu – chi, quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT, BH thất
nghiệp… đòi hỏi đội ngũ công chức viên chức phải có bản lĩnh chính trị
vững vàng, nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm và tinh
thần phục vụ cao.

Thời gian tới, việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT tới người
dân vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự quan tâm sâu sắc của
Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố, sự phối hợp của các cấp uỷ Đảng
chính quyền, các sở ban ngành, sự nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn
của tập thể cán bộ công chức viên chức toàn ngành, BHXH Thành phố
còn rất nhiều việc phải làm nhưng bằng vào những nỗ lực không ngừng,
bằng “nhiệt huyết tuổi 25” của toàn bộ tập thể cơ quan thì việc thắng lợi
toàn diện trên các mặt trận chỉ tiêu mà trong nhiệm vụ của BHXH Việt
Nam, UBND TP giao có thể sẽ được BHXH thành phố hoàn thành một
cách xuất sắc.
Nguyễn Chuẩn
Nguồn: https://enternews.vn/bao-hiem-xa-hoi-hai-phong-doi-moi-cachnghi-va-cach-lam-169245.html

12. Cục Thuế Thái Nguyên: Đẩy mạnh cải cách, đồng
hành cùng doanh nghiệp
Năm 2020, một trong các giải pháp tiếp tục được Cục Thuế Thái
Nguyên đẩy mạnh để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách là tăng
cường tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế
(NNT).

Bộ phận một cửa Cục Thuế Thái Nguyên hỗ trợ DN thực hiện pháp luật
thuế. Ảnh: Hồng Thái

Song song với đó, đơn vị cũng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành
chính (TTHC) và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) vào
công tác quản lý thuế, nhằm hỗ trợ NTT.
Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NNT
Ông Nguyễn Văn Hà – Phó Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên cho biết,
để hỗ trợ NNT thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN),
quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2019 được kịp thời, đúng
quy định, tránh tập trung đông người nhằm phòng chống dịch Covid-19,
bên cạnh các kênh hỗ trợ thường xuyên qua điện thoại, trả lời trực tiếp,
gửi hướng dẫn bằng văn bản đến doanh nghiệp (DN) và NNT..., Cục
Thuế Thái Nguyên còn thay đổi phương thức tập huấn trực tiếp sang
phương thức tập huấn trực tuyến. Cụ thể như: đăng tải Slide các bài
giảng hướng dẫn quyết toán thuế trên trang thông tin của cơ quan thuế
nhằm tạo điều kiện cho DN, NNT có thể tham gia tập huấn mọi lúc mọi
nơi, cập nhật đầy đủ các kiến thức của bài giảng với thời gian học phù
hợp.
Bên cạnh đó, Cục Thuế Thái Nguyên cũng khuyến khích NNT thực hiện
lập tờ khai thuế tại nhà hoặc cơ quan thông qua hệ thống dịch vụ thuế
điện tử (eTax) của cơ quan thuế tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn. Sau
khi lập và gửi tờ khai trực tuyến thành công, NNT thực hiện gửi hồ sơ
quyết toán thuế bản giấy qua đường bưu điện cho cơ quan thuế.
Cùng với việc hỗ trợ NNT thực hiện quyết toán thuế, công tác tiếp nhận
và trả kết quả tại bộ phận “một cửa” cũng được Cục Thuế Thái Nguyên
triển khai thường xuyên, kịp thời theo đúng quy định; thường xuyên thông
báo đến DN và NNT các phiên bản phần mềm hỗ trợ kê khai thuế eTax
được ngành Thuế nâng cấp để NNT kịp thời khai thác, sử dụng, giúp cho
NNT thực hiện các TTHC thuế được thuận tiện, giảm thiểu các sai sót
trong việc nộp hồ sơ thuế.
Bên cạnh đó, Cục Thuế Thái Nguyên cũng thường xuyên phối hợp chặt
chẽ với văn phòng đăng ký đất đai các cấp để thực hiện giải quyết TTHC
về xác định nghĩa vụ tài chính từ hoạt động chuyển nhượng đất đai, kinh
doanh bất động sản đúng quy định. Cục thuế phối hợp chặt chẽ với Sở
Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong việc
cấp mã số thuế cho DN, tạo thuận lợi cho các DN thực hiện nghĩa vụ
đăng ký kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
Chú trọng công tác kê khai, tăng cường quản lý thu thuế
Ông Nguyễn Văn Hà cho biết thêm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình
hình kinh tế - xã hội trên địa bàn được dự báo sẽ có nhiều khó khăn, ảnh

hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thu ngân sách nhà nước (NSNN). Để
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2020, Cục Thuế Thái
Nguyên thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra sát sao việc triển khai thực hiện
cơ chế “một cửa” tại cơ quan thuế các cấp trong việc tiếp nhận hồ sơ
thuế, hướng dẫn và giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, TTHC thuế.
Cùng với đó, Cục Thuế Thái Nguyên cũng đã quán triệt đến các chi cục
thuế trực thuộc thực hiện niêm yết công khai, rõ ràng các thủ tục về thuế
tại cơ quan thuế và trên website của cục thuế; việc tiếp nhận và trả kết
quả giải quyết các yêu cầu, TTHC thuế cho NNT được thực hiện kịp thời
nhằm giảm bớt chi phí cho NNT, tạo điều kiện thuận lợi cao nhất cho
NNT; tiếp tục thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC thuế theo
quy định cho NNT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng công tác thuế
theo quy định trong toàn đơn vị.
Để công tác kê khai kế toán thuế được thực hiện đúng quy trình nghiệp
vụ, Cục Thuế Thái Nguyên thường xuyên thực hiện đôn đốc NNT nộp tờ
khai thuế tháng, quý, năm kịp thời đúng quy định. Đồng thời, đơn vị xử lý
nghiêm đối với các trường hợp kê khai chậm, không kê khai, khai sai các
chỉ tiêu khai thuế... Cơ quan thuế thực hiện tốt công tác giải quyết hồ sơ
hoàn thuế, kiểm tra chặt chẽ trước khi quyết định hoàn và sử dụng, quản
lý quỹ hoàn thuế đảm bảo đúng quy định; tăng cường công tác rà soát
nhập dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu trên ứng dụng quản lý thuế tập trung
(TMS) theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế.
Ngoài ra, Cục Thuế Thái Nguyên cũng thường xuyên kiểm tra, rà soát số
lượng DN đăng ký kinh doanh để phát hiện kịp thời các trường hợp thực
tế có kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế
để đưa vào diện quản lý; theo dõi sát sao việc kê khai thuế của các DN có
số thu lớn...
Cùng với đó, đơn vị cũng sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống
thất thu, chống chuyển giá; quản lý chặt chẽ số nợ đọng thuế và kiên
quyết xử lý thu hồi nợ đọng tiền thuế. Đặc biệt, năm 2020, Cục Thuế Thái
Nguyên sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra vào những DN nhiều năm chưa
được thanh tra, kiểm tra; DN có hoạt động liên kết chuyển giá; DN lỗ liên
tục…, nhằm mục tiêu tăng cường công tác quản lý thu thuế cho NSNN.
Văn Tuấn
Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/202003-23/cuc-thue-thai-nguyen-day-manh-cai-cach-dong-hanh-cung-doanhnghiep-84204.aspx

