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1. Doanh nghiệp e ngại cải cách thủ tục hành chính 
khó vì động chạm lợi ích 
Đại diện hiệp hội và chuyên gia cho rằng việc cải cách thủ tục hành 
chính cần triển khai mạnh mẽ hơn nữa bởi những ràng buộc về lợi ích 
khiến cải cách khó khăn. 

 

Hội nghị hiến kế cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính chiều 26-5.  

Ảnh: Chinhphu.vn 

Đó là những chia sẻ tại Hội nghị hiến kế cải cách cơ chế chính sách, thủ tục 
hành chính giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh sau dịch 
bệnh COVID-19 do Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 
của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa 
Việt Nam, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức chiều 26-5. 

Ông Tô Hoài Nam - phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam - cho rằng cần tập trung cải cách thủ tục hành chính dù có thể động 
chạm đến quyền lợi nhiều người, nhất là cán bộ công chức.  

Ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, cho rằng doanh nghiệp bị tác động 
bởi dịch COVID-19 nên rất khó khăn, đặc biệt những ngành nghề như nông 
nghiệp, phụ trợ nông nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo, dệt may, da 
giày, sản xuất giấy, gỗ, thép, khoáng sản, dầu thô, du lịch, vận tải, bán lẻ, 
tài chính ngân hàng, kinh doanh bất động sản… 



Vì thế, để giảm chi phí, đặc biệt trong cải cách thủ tục hành chính, ông Lực 
lưu ý đến chi phí mất cơ hội, chi phí xin cho bởi rào cản lớn nhất hiện nay là 
thiếu quyết tâm của người lãnh đạo, nhất là người đứng đầu; đụng chạm 
tới lợi ích nhóm, nhiều bộ ngành và địa phương muốn giữ lại vì đó là lợi ích; 
lo ngại thả ra không quản lý được… 

Trong bối cảnh dịch COVID-19, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 
phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo thực hiện 
nhiều giải pháp mạnh mẽ để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, an 
ninh lương thực, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã 
hội và trật tự an toàn xã hội. 

Đồng thời, tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, sản 
phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và chuyển đổi phương thức làm 
việc của các cơ quan hành chính nhà nước theo hướng điện tử hóa, phi 
giấy tờ. Đặc biệt, Cổng dịch vụ công quốc gia, sau 5 tháng hoạt động, đã 
tích hợp, cung cấp 408 dịch vụ công trực tuyến. 

Do đó, ông mong muốn ghi nhận ý kiến thực tiễn từ cộng đồng doanh 
nghiệp để tiếp tục tiến trình cải cách các quy định liên quan đến hoạt động 
kinh doanh và tổ chức thực thi một cách hiệu quả, sớm đưa những kết quả 
cải cách đi vào cuộc sống. 

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Kim Hùng, chủ tịch Tập đoàn Kim 
Nam, cho rằng hiện chưa có bộ tiêu chuẩn quản trị chi tiết cho hộ kinh 
doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và SME. 

Do đó, ông Hùng đề nghị Chính phủ nghiên cứu ban hành bộ tiêu chuẩn 
này, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia để giúp cộng đồng nhận diện 
điểm yếu, thiếu, tăng năng lực quản trị và minh bạch. 

Đặc biệt, vốn đang là bài toán nan giải nên cần tạo cơ chế để giúp tổ chức 
cá nhân và doanh nghiệp tham gia thị trường kết nối vốn, sử dụng công 
nghệ 4.0 thuê mua tài chính, nhằm giải quyết được việc huy động vốn trong 
dân và thị trường toàn cầu... 

Nguồn: https://tuoitre.vn/doanh-nghiep-e-ngai-cai-cach-thu-tuc-hanh-
chinh-kho-vi-dong-cham-loi-ich-20200526193335245.htm 

 

2. Doanh nghiệp muốn rút ngắn thêm các thủ tục 
hành chính 
Kimnam Group đề xuất cơ chế Sandbox cho lĩnh vực 
Fintech, AVR muốn cổng dịch vụ công trực tuyến rút ngắn quy trình 
thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu... 



Trước tác động tiêu cực từ Covid-19 đến tình hình kinh tế xã hội, Chính 
phủ đã thực hiện nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm tháo gỡ khó khăn cho 
người dân và doanh nghiệp. Trong đó cắt giảm thủ tục hành chính, 
chuyển đổi phương thức làm việc theo hướng điện tử hóa, ứng dụng làm 
việc từ xa, giúp tiết kiệm ngân sách hàng nghìn tỷ đồng. Đây là khẳng 
định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại 
hội nghị "Hiến kế cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính giúp 
doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh Covid-19" 
vừa diễn ra chiều nay (26/5). 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng  tại hội nghị. 

Theo Bộ trưởng, hiện dịch vụ công trực tuyến triển khai trong 6 tháng qua 
đã có hơn 38 triệu lượt truy cập. Từ ngày 12/5, cung cấp thêm 6 dịch 
vụ hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp ảnh hưởng bởi đại dịch. Cùng với 
các Bộ ngành, một số đơn vị quốc tế như Cơ quan Phát triển Quốc tế 
Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) cũng hỗ trợ hội đồng tư vấn cải cách hành 
chính của Chính phủ, cùng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 
(VINASME) thực hiện khảo sát ý kiến của doanh nghiệp với gói hỗ trợ 
62.000 tỷ đồng.  

Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực đánh giá, sự vào cuộc sâu sát giúp 
Chính phủ giảm chi phí giám sát, tăng khả năng quản lý hành chính công. 
Đồng thời tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh và chi phí cơ 
hội cho các công ty. Tuy vậy, ông Lực cho rằng hoạt động cải cách thủ 



tục hành chính còn gặp nhiều rào cản. Bên cạnh tâm lý ngại thay đổi, 
thiếu chiến lược tổng thể và hạn chế nguồn lực tài chính, nhân sự, còn 
gặp thách thức hệ thống luật; thiếu tiêu chí, cơ chế đo lường và đánh giá. 

Đồng tình ý kiến, ông Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch thường trực, Tổng thư 
ký VINASME cho rằng, việc giải quyết xung đột giữa các văn bản quy 
phạm pháp luật còn nhiều chồng chéo, cũng như mối quan hệ giữa trung 
ương, bộ ngành và địa phương. 

Để tháo gỡ, đại diện Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR) đề xuất, 
cổng dịch vụ công trực tuyến cần rút ngắn quy trình thông qua kết nối, 
chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị, nhất là trong lĩnh vực hải quan, 
thuế, xuất nhập khẩu...  

Đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP) cho 
rằng việc tăng cường các dịch vụ công trực tuyến giúp tiết giảm thời gian, 
chi phí làm thủ tục cho doanh nghiệp và người dân. "Cơ quan quản lý cần 
xem xét sửa đổi quy định toàn bộ công việc chế biến thủy sản là nặng 
nhọc, độc hại, bởi nghiên cứu của VASEP cho thấy chỉ có 8 vị trí công 
việc thuộc danh mục này", vị này nói thêm. 

 

Các diễn giả, khách mời tại hội nghị. 

Ông Nguyễn Kim Hùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Nam (Kimnam 
Group) quan tâm tới xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia về quản trị, phù 
hợp với từng đối tượng chủ thể kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp nhỏ 
và siêu nhỏ. "Doanh nghiệp có thể tự tham chiếu, đánh giá và hoàn thiện. 
Từ đó, các đối tác nước ngoài, tổ chức tín dụng có thể quan sát, đánh 
giá sự minh bạch của đơn vị", ông Hùng nói. Bên cạnh đó, theo lãnh 
đạo Kimnam Group cần thiết bộ luật riêng cho hàng triệu hộ kinh doanh 
cá thể, nhằm thúc đẩy chuyển đổi thành doanh nghiệp. "Nhưng cần tính 



đến bài toán miễn giảm thuế tối thiểu 1 năm, hoặc các ưu đãi về mua bán 
đất, bàn giao tài sản...", vị này nhấn mạnh. 

Ngoài ra, ông Hùng cho rằng, cần ban hành cơ chế Sandbox (khung thể 
chế thử nghiệm có kiểm soát) cho lĩnh vực Fintech, như kết nối vốn qua 
nền tảng công nghệ, các nền tảng Fintech thuê mua tài chính, mobile 
money... Đồng thời làm rõ các đối tượng, trình tự đăng ký cho doanh 
nghiệp tham gia, cũng như tích hợp vào cổng dịch vụ trực tuyến của 
Chính phủ. 

 

Ông Nguyễn Kim Hùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Nam phát biểu tại 
hội nghị. 

Đại diện Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) mong 
muốn vấn đề thủ tục nhập cảnh cho các chuyên gia nước ngoài sớm 
được giải quyết, đi liền với đảm bảo cách ly có giám sát từ cơ quan y tế. 
"Nên đánh giá dựa trên nơi họ sống và làm việc trong thời gian gần nhất, 
chứ không chỉ dựa vào quốc tịch từ điểm nóng dịch bệnh", vị này lý giải. 

Một số doanh nghiệp đề xuất, cơ quan quản lý cần đẩy nhanh cấp phép 
xây dựng cho các hồ sơ đang bị tồn đọng bởi Covid-19 và giảm thuế VAT 
trên giá bán cho các du lịch để kích cầu tiêu dùng trong nước. 

Phát biểu kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, sẽ 
chuyển những phản ánh, kiến nghị của các hiệp hội, doanh nghiệp tới 



Chính phủ, các bộ ngành. Đồng thời mong muốn cộng đồng doanh 
nghiệp tăng cường hình thành các chuỗi giá trị trong nước và quốc tế, 
nâng cao sức cạnh tranh, cùng đồng hành xây dựng Chính phủ điện tử và 
nền kinh tế số trong tương lai. 

Nguồn: https://vnexpress.net/doanh-nghiep-muon-rut-ngan-them-cac-thu-
tuc-hanh-chinh-4105284.html 

 

3. Đổi mới mạnh mẽ thủ tục hành chính về bảo vệ 
môi trường 

Sáng 26-5, tiếp tục kỳ họp thứ chín, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ 
tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Bảo vệ môi 
trường (sửa đổi). 

 

Toàn cảnh phiên họp. 

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, sau thời gian thực hiện Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2014, đã có những vấn đề và thách thức mới phát sinh từ 
thực tiễn cuộc sống, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sửa đổi Luật. Trong đó, 
Luật hiện hành chưa tiếp cận và cập nhật kịp với những thay đổi nhanh 
chóng của thực tiễn; cách thức quản lý còn mang nặng tính mệnh lệnh 
hành chính, chủ yếu dựa vào quy trình, thủ tục, chưa chú trọng quản lý 
theo mục tiêu và kết quả về bảo vệ môi trường... 



Bên cạnh đó, môi trường nước ta đang diễn biến ngày càng phức tạp; ô 
nhiễm môi trường tại một số nơi đã vượt ngưỡng cho phép… đòi hỏi phải 
nhanh chóng thay đổi phương thức quản lý, kiểm soát về môi trường. 
Nhiều quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát 
triển bền vững, bảo vệ môi trường và cam kết quốc tế mới liên quan đến 
môi trường cần sớm được thể chế hóa, đòi hỏi cần đổi mới tư duy, cách 
thức trong quản lý môi trường. 

“Do vậy, đã đến lúc cần hình thành đạo luật về bảo vệ môi trường một 
cách tổng thể, toàn diện, đồng bộ và thống nhất, bảo đảm tính hiệu lực, 
hiệu quả”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói. 

 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. 

Dự thảo Luật bao gồm 16 chương, 186 điều, trong đó đã cải cách mạnh 
mẽ, cắt giảm trên 40% thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện các 
thủ tục hành chính từ 20 đến 75 ngày. Góp phần giảm chi phí tuân thủ 
của doanh nghiệp thông qua các quy định: Thu hẹp khoảng 20% đối 
tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; tích hợp các thủ tục 
hành chính vào giấy phép môi trường; không duy trì chế độ quan trắc môi 
trường định kỳ đối với doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật về bảo vệ môi 
trường. 

Một số điểm mới của dự thảo Luật gồm: Thanh tra, kiểm tra đột xuất về 
bảo vệ môi trường không cần thông báo; quy định thời hiệu xử phạt là 5 



năm để phù hợp với tính chất các vi phạm về môi trường; quy định các tổ 
chức, cá nhân quản lý khu công cộng được “phạt” theo nội quy, quy chế 
về bảo vệ môi trường của khu công cộng để đạt được mục đích giáo dục, 
răn đe; tích hợp 6 loại giấy phép có liên quan vào một giấy phép môi 
trường để cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; gắn thủ tục đánh giá tác 
động môi trường, cấp phép với trình tự thực hiện dự án đầu tư để tạo sự 
thống nhất, đồng bộ; đổi mới phương thức quản lý chất thải, coi chất thải 
là tài nguyên để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn… 

Trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), 
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội 
Phan Xuân Dũng đánh giá, tuy còn có một số vấn đề cần phải tiếp tục 
nghiên cứu, làm rõ và hoàn thiện, nhất là về tính thống nhất với hệ thống 
pháp luật và tính khả thi của các chính sách, nhưng Ủy ban Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường nhận thấy, hồ sơ dự án Luật đã được chuẩn bị 
công phu, đầy đủ và đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến. 

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/968394/doi-moi-
manh-me-thu-tuc-hanh-chinh-ve-bao-ve-moi-truong 

 

4. Quyết tâm cắt giảm 20% chi phí cho doanh nghiệp 
Tại hội nghị “Hiến kế cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành 
chính giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh sau dịch 
bệnh Covid-19”, việc bàn về giải pháp hiện thực hóa quyết tâm cắt 
giảm 20% chi phí cho doanh nghiệp (DN) được quan tâm. 
Ngày 26/5, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ 
tướng Chính phủ phối hợp với Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam 
(DNNVV) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), tổ chức hội 
nghị “Hiến kế cải cách cơ chế, chính sách, TTHC giúp DN khôi phục sản 
xuất, kinh doanh sau dịch bệnh Covid-19”.  

Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại 19 tỉnh, thành phố 
với hơn 1.000 đại biểu tham dự. Hội nghị do ông Mai Tiến Dũng - Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải 
cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ, chủ trì cùng với ông Michael 
Greene - Giám đốc USAID tại Việt Nam.  

Doanh nghiệp cần sử dụng dịch vụ công nhiều hơn 

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Tiến Dũng cho biết, dịch Covid-19 ảnh 
hưởng tới kinh tế - xã hội, nhiều DN, hộ kinh doanh phải thu hẹp quy mô 



sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng. Tuy nhiên, trong điều hành, Chính 
phủ xác định lấy người dân và DN làm trung tâm, cắt giảm, đơn giản hóa 
nhiều TTHC không cần thiết, gây khó khăn cho người dân và DN. 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, đến nay, các bộ, ngành đã cắt 
giảm, đơn giản hóa 63% điều kiện kinh doanh, 68% danh mục hàng hóa 
phải kiểm tra chuyên ngành. Cụ thể, đã cắt giảm, đơn giản hóa 
3.893/6.191 điều kiện kinh doanh, 6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải 
kiểm tra chuyên ngành. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được từ việc cắt 
giảm, đơn giản hóa ước tính khoảng hơn 18 triệu ngày công/năm, tương 
đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm. 

Sau 5 tháng hoạt động, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tích hợp, cung 
cấp 395 dịch vụ công trực tuyến; có gần 33 triệu lượt truy cập; hơn 140 
nghìn tài khoản đăng ký; hơn 7,3 triệu hồ sơ được đồng bộ trạng thái; 
trên 55.000 hồ sơ được thực hiện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; tiếp 
nhận, hỗ trợ trên 9.800 cuộc gọi, hơn 5.200 phản ánh, kiến nghị của 
người dân, DN. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến là khoảng 6.490 tỷ đồng/năm, trong đó, riêng Cổng Dịch 
vụ công quốc gia đóng góp 3.036 tỷ đồng/năm.  

Tuy nhiên, qua số liệu thống kê, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho 
biết, hiện nay tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công cao hơn rất nhiều DN. 
Do đó, ông đề nghị, DN cần tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 
Chính phủ sẽ hỗ trợ DN. 

Tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng chia sẻ 
một tin nhắn ông vừa nhận được. Theo đó, có cá nhân cho biết khi mình 
thông báo vui với bạn bè việc đổi bằng lái xe quốc tế mất 1,5 triệu đồng, 
“ai cũng khen rẻ”. Nhưng thực ra việc đổi bằng rất nhanh và không mất 
tiền. Đó chính là những ưu điểm của dịch vụ công trực tuyến, được người 
dân đánh giá cao. 

Phải coi cải cách TTHC là trụ cột thúc đẩy tăng trưởng 

Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội chế biến và xuất 
khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, DN hiện nay đứng trước nhiều 
thách thức, như nhu cầu thị trường, thiếu lao động… Khi chuỗi hàng hóa 
bị đứt gãy, DN mua hàng cho người nông ngư dân, thì lại nảy sinh việc 
thiếu kho hàng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoài Nam, việc “gia tăng 
niềm tin” cũng đã khiến gia tăng đơn đặt hàng.  

Ông Nguyễn Hoài Nam đề xuất Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ cho 
người dân; hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệp hội 



VASEP để giúp nông ngư dân phục hồi sản xuất, trong khi một số thị 
trường trên thế giới đang phục hồi chậm hơn so với nước ta. 

 

Hội nghị trực tuyến có sự tham dự của nhiều bộ, ngành, hiệp hội DN. Ảnh: T.T 

Theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, IMF dự báo kinh tế thế giới tăng 
trưởng âm 3%; đối với Việt Nam, GDP tăng khoảng 2,7%. Khả năng Việt 
Nam tăng trưởng hơn 5% không phải là bất khả thi, nếu trụ cột là cải cách 
TTHC. Tuy nhiên, theo ông Cấn Văn Lực, DN còn gặp rất nhiều khó khăn, 
do đó, phải coi cải cách TTHC là động lực, góp phần đổi mới sáng tạo, 
nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao niềm tin của DN; giảm chi phí cho cả 
DN và bộ máy quản lý. 

Theo ông Cấn Văn Lực, hiện nay, “chi phí cơ hội” và “chi phí không chính 
thức” là chi phí quan trọng, tác động mạnh tới DN, nếu TTHC nặng nề thì 
DN sẽ mất cơ hội kinh doanh. 

Đại diện đến từ Ngân hàng BIDV cho biết, thời gian qua, ngân hàng đã cơ 
cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ với hơn 34 nghìn tỷ đồng; 
cho vay mới 343 nghìn tỷ đồng với hơn 16 nghìn DN, giảm lãi suất từ 0,5 
- 1%. Ngân hàng BIDV cũng đã cải cách cơ chế, thủ tục, để tạo điều kiện 
thuận lợi cho DN và người dân, cắt giảm các quy trình thủ tục theo hướng 
đơn giản hóa, giảm bớt khâu trung gian trong phê duyệt tín dụng. BIDV 



cũng đã thực hiện vay trực tuyến cho DN, chủ động khai báo thông tin và 
ngân hàng tư vấn trực tuyến.  

Đại diện nhiều bộ, ngành cũng đã thông tin đến hội nghị những giải pháp 
trong thời gian qua, nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN. 

Tuy nhiên, không có DN gửi thắc mắc trực tiếp đến đại diện các bộ, 
ngành, mặc dù Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã nhiều 
lần gợi ý. 

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với doanh nghiệp ngày 
9/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi cộng đồng DN 
“đề xuất ý tưởng, giải pháp để cả ngành, cả đất nước đi lên”. 

Hiện nay, các DN đặc biệt là DNNVV vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. 
Kết quả khảo sát 126.565 DN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy có tới 
85,7% số DN trên cả nước bị tác động của dịch Covid-19. Trong đó, khu 
vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chịu tác động mạnh nhất với tỉ lệ 
lần lượt là 86,1% và 85,9%, nông lâm nghiệp và thủy sản là 78,7%...  

Vẫn có tới 57,7% số DN bị ảnh hưởng cho rằng thị trường tiêu thụ bị giảm 
mạnh, 47,2% DN có hoạt động xuất khẩu khẳng định hàng hóa sản xuất 
ra không xuất khẩu được./. 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2020-05-26/quyet-
tam-cat-giam-20-chi-phi-cho-doanh-nghiep-87269.aspx 

 

5. 2 cách thanh toán trực tuyến khi yêu cầu cấp bản 
sao điện tử 
Nghị định 45/2020/NĐ-CP đã quy định các vấn đề quanh việc thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, bao gồm thanh 
toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành 
chính. 

Nghị định 45 quy định tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí, thuế và các nghĩa 
vụ tài chính khác (nếu có) trong giải quyết thủ tục hành chính thông qua: 

- Chức năng thanh toán trực tuyến trên cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc 
cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh; 

- Bằng cách thức khác theo quy định của pháp luật. 

Việc thực hiện xác thực trong thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính 
trên cổng Dịch vụ công Quốc gia được thực hiện theo một trong các 
phương thức: 



- Đăng nhập một lần trên cơ sở liên kết tài khoản giữa cổng Dịch vụ công 
Quốc gia với Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, đơn vị cung cấp dịch vụ 
công và hệ thống thanh toán của các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch 
vụ trung gian thanh toán; 

 

2 cách thanh toán trực tuyến khi yêu cầu cấp bản sao điện tử (Ảnh minh họa) 

- Thực hiện bằng tài khoản của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ 
trung gian thanh toán trong trường hợp không thực hiện đăng nhập bằng 
tài khoản của cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 22/5/2020. 

Nguồn: https://luatvietnam.vn/tin-van-ban-moi/thanh-toan-truc-tuyen-khi-
yeu-cau-cap-ban-sao-dien-tu-186-25283-article.html 

 

6. Đừng đẩy việc lên Thủ tướng 
Dòng vốn FDI đang dịch chuyển, VN là một trong những đích đến. 
Nhưng từ tiềm năng đến việc được chọn là bài toán lợi ích được các 
nhà đầu tư cân đong chi li và thực dụng. Muốn khách đến, nhà phải 
thông thoáng. 

Thủ tướng đã lập tổ công tác đặc biệt đón sóng chuyển dịch đầu tư. Điều 
này cho thấy VN đã chú trọng việc tận dụng thời cơ.  



Tuy nhiên, để tận dụng tốt, bên cạnh việc tiếp cận để "đón sóng" thì việc tổ 
chức trong nội bộ để giảm thiểu rủi ro, thủ tục hành chính và tối đa hóa lợi 
ích của nhà đầu tư sẽ là nhân tố quyết định. 

 

Khu ký túc xá của một doanh nghiệp có vốn đầu tư tỉ USD vào VN - Ảnh: S.S 

Thực tế, trong báo cáo môi trường kinh doanh 2020 của Ngân hàng Thế 
giới (WB), trong 190 nền kinh tế được đánh giá, VN đứng thứ 70. Trong 
khu vực Đông Nam Á, xếp hạng môi trường kinh doanh của VN nằm ở 
khoảng giữa, sau rất xa Singapore (số 2), Malaysia (thứ 12), Thái Lan (số 
21)... 

Vì vậy, dự thảo Luật đầu tư sửa đổi đang nhận được sự quan tâm lớn vì có 
tác động sâu rộng. Chúng ta kỳ vọng có sự đột phá vì để rút ngắn khoảng 
cách kể trên, những giải pháp thông thường khó mà tạo ra thay đổi lớn. 

Đơn cử, trong rất nhiều vấn đề được đẩy lên Thủ tướng, phải chăng nên 
xem lại quy định của dự luật, quy định: Thủ tướng Chính phủ quyết định 
chủ trương đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 10.000 tỉ đồng trở 
lên. Luật đầu tư ban hành lần đầu năm 2005 không có điều khoản này. 

Nếu phải Thủ tướng thông qua với quy trình khá dài trong nghị định 118 có 
cần thiết không? Nếu vốn đầu tư công có thể được. Nhưng với quy định 



trên, vốn FDI, thậm chí vốn tư nhân... cũng sẽ phải trình qua hàng loạt 
khâu.  

Trong khi đó, các nhà đầu tư FDI và tư nhân trước khi làm họ đã tính toán 
rất kỹ, và cũng đã phải qua hàng loạt xem xét về quy hoạch, môi trường ở 
cấp địa phương và Bộ Kế hoạch - đầu tư rồi... 

Không nên cái gì to to cũng đẩy lên Thủ tướng. Tinh thần phân cấp cần thể 
hiện mạnh mẽ và đổi mới hơn nữa, gắn với phân quyền nhiều hơn cho 
chính quyền địa phương, thay tiền kiểm bằng hậu kiểm, để vượt qua những 
rào cản không cần thiết về các thủ tục, quy trình. 

Hơn nữa, chúng ta đặt ra những quy định tưởng chặt, nhưng dễ dàng bị 
vượt qua. Ví dụ đặt ra dự án 10.000 tỉ đồng phải Thủ tướng Chính phủ 
quyết định chủ trương đầu tư thì người ta dễ dàng chia nhỏ dự án ra.  

Trước đây, khi chúng ta không ưu đãi dự án mở rộng, đã có nhà đầu tư rất 
lớn thay vì làm một dự án, phải tách ra lập công ty mới, với dự án mới, để 
được hưởng ưu đãi. Họ chỉ phải đi đường vòng.  

Trong khi đó, các quy trình về thủ tục khiến phải đi vòng có thể sẽ là điểm 
trừ khiến nhà đầu tư nản chí, bỏ qua điểm đến VN ngay từ khi tìm hiểu môi 
trường đầu tư. 

Để tận dụng dòng vốn đầu tư đang có khả năng rút khỏi Trung Quốc, VN 
cần nghiên cứu chính các đối thủ cạnh tranh của mình, cũng như thị trường 
Trung Quốc.  

Chỉ khi chúng ta vượt lên, làm tốt hơn chính các đối thủ cạnh tranh thì mới 
có thể tận dụng, chiến thắng trong cuộc đua thu hút dòng vốn đang dịch 
chuyển mạnh. 

Nếu cứ theo quy trình, thủ tục cũ của một nước ở thứ hạng 70 thì rất có thể 
chúng ta sẽ bị vượt qua. Bởi các nước đang đứng trước VN cũng đang cải 
cách và tiến lên, cũng muốn chớp thời cơ. 

Chúng ta kỳ vọng các vị đại biểu Quốc hội quyết liệt cho mục tiêu quan 
trọng khi sửa đổi Luật đầu tư là nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, cắt 
giảm chi phí và thủ tục hành chính cũng như đẩy mạnh phân cấp, phân 
quyền cho chính quyền địa phương, tăng cường hậu kiểm... 

Nguồn: https://tuoitre.vn/dung-day-viec-len-thu-tuong-
20200526084153784.htm 

 

 

 



7. MISA nói về việc bị dừng cung cấp dịch vụ chứng 
thực chữ ký số 
Liên quan đến việc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đề nghị 
Công ty cổ phần MISA dừng cung cấp dịch vụ chữ ký số, MISA cho 
biết đã hoàn tất việc nộp hồ sơ kỹ thuật theo hướng dẫn. 

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) vừa đề nghị Công ty cổ 
phần MISA (MISA) dừng cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công 
cộng (MISA-CA) theo mô hình ký số từ xa (dịch vụ eSign ký số trên di 
động và ký số từ xa) cho đến khi hệ thống kỹ thuật của doanh nghiệp đáp 
ứng các quy định. 

Theo Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia, dịch vụ chứng thực chữ ký 
số công cộng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện (tiền kiểm) theo quy 
định của Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ 
ký số. 

Liên quan đến việc này, bà Đinh Thị Thúy, Tổng Giám đốc MISA cho 
biết, ngày 7.5.2020, NEAC ban hành công văn số 190/NEAC-TĐPC về 
việc hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo 
mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa. Ngay sau đó ngày 
12.5.2020, MISA đã hoàn tất việc nộp hồ sơ kỹ thuật theo hướng dẫn. 
Hiện nay, MISA đang làm việc với NEAC để đề xuất nhanh chóng thẩm 
định hồ sơ nhằm đáp ứng mọi yêu cầu theo quy định. 

MISA cho hay, do là một trong những đơn vị đầu trong cung cấp dịch vụ 
chứng thực chữ ký số từ xa nên khó tránh khỏi một số sơ suất về vấn đề 
pháp lý. Tuy nhiên, đơn vị này cam kết sẽ hoàn thiện giải pháp MISA 
ESIGN nhanh chóng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. 

Trước đó, MISA được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép cung cấp 
dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (MISA-CA) đã cung cấp 2.583 
chứng thư số theo mô hình chữ ký số từ xa. 

Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số cũng là một phần quan trọng 
nằm trong bài toán lớn về xây dựng chính phủ điện tử. Để các doanh 
nghiệp tham gia vào quá trình chuyển đổi số, đòi hỏi phải có các chính 
sách hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.  

Tại Hội nghị “Tuyên truyền, đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong các hoạt 
động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, xã hội”, Thứ trưởng Bộ 
TT&TT Nguyễn Thành Hưng cũng cho rằng, việc sử dụng chữ ký số vẫn 
còn nhiều vướng mắc cần phải xử lý, tháo gỡ, đặc biệt liên quan đến các 
vấn đề về thủ tục hành chính. Xây dựng Chính phủ điện tử không hẳn là 



công tác áp dụng công nghệ thông tin, mà phải thực hiện các biện pháp 
để quy trình thủ tục hành chính được đơn giản, gắn kết chặt chẽ với công 
cuộc cải cách hành chính. 

Nguồn: https://laodong.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/misa-noi-ve-viec-bi-
dung-cung-cap-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-807929.ldo 

 

8. GeTS hỗ trợ GEODIS đơn giản hóa việc khai báo 
thủ tục hải quan và kết nối thông qua nền tảng 
CALISTA™ 
SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 26 tháng 5 năm 2020 – Global 
eTrade Services (GeTS), một công ty nền tảng thương mại toàn cầu, 
vừa công bố việc hỗ trợ Trụ sở chính của GEODIS ở khu vực châu Á 
– Thái Bình Dương (GEODIS), một nhà điều hành chuỗi cung ứng 
toàn cầu thông qua CALISTA , một nền tảng cho phép điều phối 
logistics, tuân thủ pháp luật và hoạt động tài chính liền mạch một 
cách an toàn và thông minh. 

Với các quy định tuân thủ trên nền tảng CALISTA , GEODIS có thể đơn 
giản hóa quy trình khai báo thương mại xuyên biên giới bằng cách tự 
động hóa các tờ khai và tài liệu, chứng từ Hải quan. Bằng cách tích hợp 
hệ thống của GEODIS với CALISTA , dữ liệu thương mại được xử lý, 
biến đổi và sắp xếp theo các yêu cầu tuân thủ trong nước tự động với 
khai báo xuất khẩu ở nước xuất xứ và khai báo nhập khẩu ở quốc gia 
đích, dựa trên các định dạng quy định của Hải quan và nộp cho cơ quan 
Hải quan tương ứng. 

Việc tuân thủ CALISTA  giúp loại bỏ những rắc rối, phiền toái khi phải 
chuẩn bị tài liệu ở các định dạng quy định trong nước khác nhau, dẫn đến 
năng suất được cải thiện và giảm sai sót của con người, trong khi cung 
cấp đầy đủ khả năng hiển thị của các lô hàng và tài liệu, chứng từ xuyên 
biên giới. 

Ông Onno Boots, Giám đốc điều hành (CEO) của GEODIS khu vực 
châu Á – Thái Bình Dương chia sẻ: “CALISTA  là một trong những sáng 
kiến kỹ thuật số của chúng tôi nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong quy 
trình khai báo hải quan. Bằng cách tích hợp CALISTA  với hệ thống cốt lõi 
của mình, chúng tôi đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính và hỗ 
trợ các công việc văn phòng. Điều này phù hợp với nỗ lực của chúng tôi 
để liên tục cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho khách hàng, dẫn đến thời 
gian vận chuyển tốt hơn cho khách hàng”. 



Ông Chong Kok Keong, CEO của GeTS cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng 
khi có GEODIS trên nền tảng CALISTA , tận dụng các khả năng để đạt 
được sự đáp ứng liền mạch và chính xác các yêu cầu về tài liệu tuân thủ 
thủ tục Hải quan ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Điều này đặc biệt phù 
hợp trong bối cảnh hiện tại vì chuỗi cung ứng bị đe dọa bị gián đoạn, đứt 
quãng do đại dịch Covid-19. Việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý thay đổi và 
tiếp cận với kết nối Hải quan là rất quan trọng để giảm thiểu sự gián đoạn 
chuỗi cung ứng. Với việc sử dụng CALISTA , GEODIS có thể đảm bảo 
việc nộp tờ khai hải quan và giấy phép thương mại kịp thời và chính xác, 
giúp hoạt động vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới và tiến hành giải 
phóng hàng hóa một cách nhanh chóng, hiệu quả”. 

GEODIS có thể tham gia vào mạng kết nối toàn cầu của CALISTA , với 
hơn 60 nút Hải quan để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của họ. Hiện tại, 
GEODIS đang sử dụng dịch vụ hội nhập và khai báo thương mại tới Thái 
Lan và trong tương lai gần, với Hồng Kông, Indonesia và Malaysia. 

Thông tin về GeTS 

Global eTrade Services (GeTS) là một công ty nền tảng thương mại hàng 
đầu thế giới đang định hình tương lai của chuỗi cung ứng và thương mại 
với việc sử dụng công nghệ tiên tiến và chuyên môn sâu về mô hình giao 
dịch giữa Chính phủ và doanh nghiệp (G2B) và giữa doanh nghiệp và 
doanh nghiệp (B2B.). GeTS cho phép điều phối các yêu cầu về logistics, 
tuân thủ và tài chính của thương mại và chuỗi cung ứng một cách liền 
mạch, thông minh và an toàn, do đó tạo sức mạnh cho thương mại toàn 
cầu bằng cách làm cho nó có thể dễ tiếp cận, có thể dự đoán trước và dễ 
thực hiện hơn. Công ty có mối liên kết với hơn 60 nút Hải quan trên toàn 
thế giới, với hơn 175.000 đơn vị được kết nối và thực hiện hơn 24 triệu 
giao dịch mỗi năm. 

Thông tin về GEODIS – www.geodis.com 

Là một nhà điều hành chuỗi cung ứng toàn cầu được xếp hạng hàng đầu, 
GEODIS được công nhận vì niềm đam mê và cam kết giúp khách hàng 
vượt qua các hạn chế về logistics. Các dịch vụ tập trung vào tăng trưởng 
của GEODIS (gồm Tối ưu hóa chuỗi cung ứng, Giao nhận vận tải, 
Logistics hợp đồng, Phân phối & Chuyển phát nhanh và Vận tải đường 
bộ), cùng với sự tiếp cận toàn cầu thực sự của công ty nhờ sự hiện diện 
trực tiếp tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng mạng lưới toàn cầu trải 
rộng trên 120 quốc gia, và vùng lãnh thổ/ Trên phương diện này, GEODIS 
được xếp thứ 1 ở Pháp, thứ 4 ở châu Âu và thứ 7 trên toàn thế giới. 



GEODIS hiện có hơn 41.000 nhân viên làm việc trên toàn thế giới và tạo 
ra doanh thu 8,2 tỷ euro (trong năm 2019). 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thong-cao-bao-chi/gets-ho-tro-geodis-don-
gian-hoa-viec-khai-bao-thu-tuc-hai-quan-va-ket-noi-thong-qua-nen-tang-
calista-20200526151420188.htm 

 

9. Xin cấp phép đầu tư, 6 tháng mới được Bộ trả lời 
"không có thẩm quyền" (!?) 
Các cơ quan chức năng Việt Nam vẫn yêu cầu bản cứng, trao đổi 
thông tin qua bưu điện, Sở KH&ĐT gửi lên các Bộ, nhưng phải chờ 6 
tháng mới nhận được tin: "Bộ không có thẩm quyền..."  

Đây là chia sẻ của ông Fred Burke, đại diện của Hiệp hội Thương mại 
Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) tại Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành 
chính tại Hội nghị hiến kế cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính 
giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh Covid-
19 được diễn ra tại Hà Nội chiều nay (26/5). 

 

Ông Fred Burke, đại diện của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam 
(AmCham) - (Ảnh Nguyễn Tuyền) 



Theo ông Fred Burke, hiện các cơ quan và Chính phủ Việt Nam đã trở lại 
chế độ làm việc bình thường, tuy nhiên, các thủ tục hành chính tại các cơ 
quan khác nhau vẫn còn rất nhiều thách thức. 

"Nhiều quốc gia nơi mà các nhà đầu tư nước ngoài từ các nước như Mỹ, 
Anh, châu Âu, Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông,.. vẫn còn đang bị phong 
tỏa, và việc lấy các tài liệu được hợp pháp hóa lãnh sự và chữ ký tươi từ 
các nước này đã và đang là một thách thức và điều này đã gây trì hoãn 
việc nộp hồ sơ cho các thủ tục tại Việt Nam trung bình là khoảng 2 
tháng", đại diện Amcham nói. 

Đặc biệt, về vấn đề cấp phép kinh doanh và đầu tư, đại diện hiệp hội 
doanh nghiệp Mỹ cho biết, hiện nhiều Bộ, ngành của Việt Nam vẫn rất 
chậm trễ, thiếu thông tin với nhau. 

Ông Fred Burke nói: "Các cơ quan chức năng của Việt Nam cùng chịu 
trách nhiệm về các khâu khác nhau trong các thủ tục cấp phép, điều này 
khiến quy trình cấp phép tại Việt Nam rất lâu bởi họ không có phương 
thức trao đổi thông tin với nhau". 

"Những cơ quan chức năng vẫn trao đổi thông tin qua bưu điện, và việc 
gửi thư giữa các tỉnh thành khác nhau có thể mất tới 1 đến 2 tuần trong 
thời gian của dịch Covid-19. Hơn nữa, trước khi cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư, các tỉnh xin chấp thuận bằng văn bản từ rất nhiều Bộ", 
đại diện Amcham kể lại. 

"Tuy nhiên, khi các Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ đến một vài Bộ mà 
họ nghĩ có thẩm quyền quản lý Nhà nước (như Bộ KH&ĐT, Bộ Công 
thương, Bộ TT&TT, ...) và chờ trả lời. Nhưng thỉnh thoảng, các Bộ lại đưa 
ra quan điểm họ không có thẩm quyền chịu trách nhiệm về vấn đề được 
hỏi. Họ chờ mất 6 tháng, và sau đó trả lời với Sở KH&ĐT là Bộ không có 
thẩm quyền chịu trách nhiệm về vấn đề đó", ông Fred Burke cho hay. 

Đại diện Amcham khẳng định: "Quy trình xin ý kiến chấp thuận về nguyên 
tắc này rất không hiệu quả". 

Ngoài ra, một vấn đề sau dịch bệnh cũng được ông Fred Burke đưa ra là 
giấy phép nhập khẩu. Đại diện Amcham cho biết: Thời gian qua, do dịch 
Covid-19, nhiều giấy phép nhập khẩu của một số công ty hết hạn trước 
ngày thiết bị được giao hàng. 

Đến nay, khi hết dịch, họ chưa xin được giấy phép, lại phải chờ và việc 
không nhập được thiết bị đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh 
doanh của những công ty đó tại Việt Nam. 



Amcham đề xuất Chính phủ ban hành quy định để gia hạn giấy phép 
nhập khẩu, cho phép doanh nghiệp có thêm thời gian để nhập khẩu thiết 
bị. 

Nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/xin-cap-phep-dau-tu-6-thang-
moi-duoc-bo-tra-loi-khong-co-tham-quyen-20200526163924969.htm 

 

10. Giấy phép con: Mã số, mã vạch 
Có những quy định pháp luật khi đi vào thực hiện thấy vô lý, cực kỳ 
vô duyên. Một thí dụ là quy định về mã số, mã vạch tại Nghị định 74 
năm 2018. 

 



Đó là việc, gần đây xuất khẩu hàng hóa khi bao bì hàng hóa in sẵn mấy 
cột mã vạch, các nhà xuất khẩu Việt Nam bị yêu cầu phải có giấy ủy 
quyền của chủ hàng nước ngoài, giấy xác nhận đăng ký sử dụng mã số 
mã vạch của Trung tâm Mã số mã vạch quốc gia (Bộ KH-CN). Để có 
được giấy xác nhận này, doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ chứng minh 
mã số mã vạch được cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu chứng 
nhận, nếu không có thể bị phạt. 

Doanh nghiệp lúng túng vì các nước chẳng ai cấp kiểu này, đối tác nước 
ngoài cũng ngạc nhiên vì chẳng nơi nào đòi như thế. Doanh nghiệp cần 
xuất hàng nên phải tìm cách xin giấy ủy quyền. Theo đó, doanh nghiệp 
đang phải trả phí 500.000 đồng/lần đăng ký đối với hồ sơ có ít hơn hoặc 
bằng 50 mã sản phẩm, hoặc 10.000 đồng/sản phẩm đối với hồ sơ trên 50 
mã sản phẩm, chưa kể đến các chi phí khác như chi phí cho việc lưu kho 
bãi, chi phí lãi vay ngân hàng...  

Với số lượng lớn các sản phẩm xuất khẩu hiện nay của Việt Nam, tổng 
chi phí của các doanh nghiệp phải chi trả cho việc xin giấy xác nhận đăng 
ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài trên nhãn cho các lô hàng xuất 
khẩu là con số không nhỏ. Chưa kể, doanh nghiệp mất thêm 20-30 ngày 
để xuất được lô hàng, gấp 3-4 lần so với thời gian yêu cầu giao của nhiều 
đơn hàng. Với nhiều ngành, đơn hàng gấp xuất đi châu Á như Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Singapore... đòi hỏi cần hoàn tất lô hàng trong thời gian chưa 
đến 1 tuần. Nguy cơ không đảm bảo tiến độ, mất đơn hàng sắp tới hoặc 
trong tương lai. 

Vậy mã số mã vạch là gì mà cần gánh trách nhiệm lớn thế, liên quan đến 
chất lượng hàng hóa chăng? Thực ra, trong 13 số trên quy ước mã số mã 
vạch không có bất cứ thông tin nào về chất lượng, kể cả truy xuất nguồn 
gốc theo đúng nghĩa. Vì 3 số đầu chỉ định danh quốc gia mà chủ hàng có 
trụ sở; 5 số tiếp là mã của doanh nghiệp chủ hàng; 4 số tiếp theo mã định 
danh của sản phẩm do chủ hàng đặt vào để quản lý; số cuối là số kiểm 
tra. Đó là lý do các chuỗi, các tập đoàn, các siêu thị hoặc hệ thống phân 
phối họ quản lý hàng hóa lưu thông của chính họ. Vậy cớ gì Việt Nam 
đứng ra quản lý? Hết sức vô duyên. 

Vấn đề cốt lõi, là quy định này đưa ra không có điểm dựa pháp lý trong 
Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. Cũng như không thấy được quy 
định tương tự tại nhiều quốc gia đang có quan hệ thương mại với Việt 
Nam. Cụ thể, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007, hay Nghị 
định 43/2017/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hóa đều không có bất cứ yêu cầu 
nào về ghi nhãn nói chung và ghi mã số mã vạch đối với hàng xuất khẩu. 
Ngay như Thông tư 15/2006/QĐ-BKHCN của Bộ KH-CN về việc ban 



hành quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch cũng chỉ 
nêu đối tượng sử dụng là các tổ chức - cá nhân "có nhu cầu sử dụng mã 
số mã vạch".  

Và cũng không có điều khoản nào xử phạt doanh nghiệp, người dân nếu 
không có "giấy xác nhận của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền đối với 
việc doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch của tổ chức nước ngoài ủy 
quyền" như quy định tại Điều 32 của Nghị định 119/2017 về xử phạt vi 
phạm hành chính. Hơn nữa, việc cấp giấy "Xác nhận sử dụng mã số mã 
vạch nước ngoài" hoàn toàn không có ý nghĩa thực tế đối với công tác 
quản lý nhà nước do cơ quan cấp không có bất cứ một căn cứ nào (ngoài 
hồ sơ doanh nghiệp nộp) để kiểm tra, đối chiếu, so sánh, việc cấp giấy 
này chỉ là hình thức, không có hiệu quả quản lý nhà nước. 

Mã vạch hàng xuất khẩu bên mua không đòi hỏi, bên ta lại dựng ra quy 
định. Nhất là trong thời điểm này cần hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp 
vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch Covid-19, các cơ quan chức năng 
lại đưa ra những quy định kiểu “giấy phép con” này chỉ là “ta tự làm khó 
ta” mà thôi. 

Nguồn: https://saigondautu.com.vn/van-hoa-doi-song/giay-phep-con-ma-
so-ma-vach-80626.html 

 

11. VCCI: Không cần thiết có "chứng chỉ hành nghề 
lái xe kinh doanh vận tải" 
Góp ý cho dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, còn nhiều 
nội dung chưa rõ ràng, thiếu minh bạch, tạo thêm “giấy phép con” 
và dẫn đến cơ chế xin- cho đối với doanh nghiệp. 

Bộ GTVT đang lấy ý kiến về dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). 
Góp ý cho dự thảo này, VCCI cho rằng dự thảo còn nhiều điểm chồng 
chéo, thiếu minh bạch. 

Dẫn chứng cho nhận định này, VCCI cho biết, Điều 109 dự thảo quy định 
để lái xe kinh doanh vận tải bên cạnh việc phải có giấy phép lái xe (các 
hạng tương ứng với từng loại xe vận tải) người lái xe phải có “chứng chỉ 
hành nghề lái xe kinh doanh vận tải”. 

VCCI nêu quan điểm, loại giấy phép này dù mới so với hiện hành nhưng 
có thể làm tăng thủ tục xin-cho không cần thiết. Cụ thể, để được cấp giấy 
phép lái xe, người lái xe phải hoàn thành khóa đào tạo (đào tạo để cấp 



các loại giấy phép lái xe, đào tạo để nâng hạng giấy phép) và trải qua kỳ 
sát hạch để được cấp phép.  

 

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) cần sửa đổi một số nội dung 

Để được cấp chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải, người lái xe 
lại tiếp tục được đào tạo “nghiệp vụ vận tải và kỹ năng lái xe an toàn” và 
tham gia kiểm tra để được cấp chứng chỉ. 

Quy định cũng khiến trùng lặp về mục tiêu quản lý: Mục tiêu của “chứng 
chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải” suy đoán là nhằm đảm bảo người 
lái xe kinh doanh vận tải có đủ kỹ năng lái xe an toàn, đảm bảo an toàn 
giao thông, tính mạng của khách hàng và người tham gia giao thông khác 
cũng như an toàn hàng hóa.  

Tuy nhiên, mục tiêu này cũng hoàn toàn trùng lặp với mục tiêu của “giấy 
phép lái xe” từng hạng xe (đặc biệt là các xe phục vụ mục tiêu kinh doanh 
là chủ yếu). Lái xe kinh doanh vận tải hay lái xe không kinh doanh (bao 
gồm cả vận tải nội bộ) thì đều phải đảm bảo yếu tố an toàn theo mục tiêu 
này. Nói cách khác, “giấy phép lái xe” đã đủ để bảo đảm mục tiêu suy 
đoán của “chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải”. 

Ngoài ra, điều này cũng tạo nguy cơ trùng lặp về nội dung đào tạo mà khả 
năng lớn là trùng lặp với đào tạo để cấp giấy phép lái xe (do mục tiêu 
quản lý là trùng lặp).  

“Có thể với chứng chỉ, một số nội dung khác không liên quan đến kỹ năng 
lái xe mà về các nghiệp vụ kinh doanh sẽ được bổ sung. Tuy nhiên, nếu 
đúng thì thì việc đào tạo này là không cần thiết, vì mục tiêu quản lý cho 



các lái xe là hướng đến lái xe an toàn – kinh doanh là vấn đề của chủ 
doanh nghiệp, không phải của các lái xe. 

Do đó, yêu cầu người lái xe đã có giấy phép lái xe phải có thêm “chứng 
chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải” là chưa hợp lý, tạo gánh nặng về 
thủ tục, chi phí và thời gian của lái xe và hoặc doanh nghiệp, khi phải trải 
qua hai lần đào tạo, hai lần cấp giấy phép. Đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy 
định về việc cấp “chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải”- đại diện 
VCCI cho hay. 

Khoản 1 Điều 56 quy định, “việc đặt biển tuyên truyền, quảng cáo trên đất 
hành lang an toàn đường bộ phải được cơ quan quản lý đường bộ có 
thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản”. 

Quy định này có nguy cơ chồng chéo về thủ tục với các văn bản pháp luật 
khác mà cụ thể là Điều 31 Luật Quảng cáo và khoản 6 Điều 8 Thông tư 
15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây 
dựng, khiến một công trình quảng cáo trên đất hành lang an toàn đường 
bộ có thể phải xin đến 3 ba giấy phép của ba cơ quan có thẩm quyền 
khác nhau cấp phép! 

Mặt khác, theo VCCI, quy định này thiếu minh bạch ở chỗ, dự thảo hiện 
không quy định về bất kỳ tiêu chí/căn cứ để cơ quan quản lý đường bộ 
chấp thuận hoặc từ chối việc đặt biển quảng cáo, tuyên truyền trong hành 
lang an toàn đường bộ. 

Ngoài ra, dự thảo cũng không đề cập cụ thể tới cơ quan quản lý đường 
bộ nào có thẩm quyền trong các trường hợp cụ thể (cơ quan có thẩm 
quyền theo địa giới hành chính hay theo loại đường giao thông liên quan? 

Tương tự, khoản 1 Điều 81 Dự thảo quy định “Bến xe, trạm đón trả 
khách, bãi đỗ xe, trạm nghỉ được đầu tư xây dựng tại các vị trí được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận” cũng chồng lấn về thủ tục với 
nhiều quy định hiện hành và chưa minh bạch về cơ quan thực hiện.  

Ngoài các nội dung trên, VCCI cũng góp ý và cho rằng nội dung quy định 
tại Điều 177 về kinh doanh vận tải bằng ô tô, các hình thức đầu tư theo 
đối tác công- tư, cung ứng dịch vụ phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận 
tải… đều cần cân nhắc, xem xét lại cho phù hợp thực tiễn. 

Nguồn: https://anninhthudo.vn/oto-xe-may/vcci-khong-can-thiet-co-chung-
chi-hanh-nghe-lai-xe-kinh-doanh-van-tai/855166.antd 

 

 



12. Hàn Quốc công bố quy định mới đối với người 
nước ngoài tái nhập cảnh 
Người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc phải xuất trình 'Giấy 
phép tái nhập cảnh' và giấy khám sức khỏe khi nhập cảnh trở lại nước 
này. 

 

Hành khách khai báo y tế tại khu vực kiểm dịch nhập cảnh ở sân bay quốc 
tế Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN 

Từ ngày 1/6 tới, người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc phải xuất trình 
'Giấy phép tái nhập cảnh' và giấy khám sức khỏe khi nhập cảnh trở lại 
nước này. Đây là quy định mới nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm 
nhập từ nước ngoài vào trong nước. 

Thông báo của Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết quy định áp dụng với các 
đối tượng có thẻ cư trú người nước ngoài còn thời hạn, trừ những người có 
thị thực kiều bào (F-4), ngoại giao (A-1), công vụ (A-2), và thị thực miễn 
đăng ký cư trú theo hiệp định (A-3). Trước khi xuất cảnh, người nước ngoài 
muốn quay lại Hàn Quốc phải xin 'Giấy phép tái nhập cảnh'. 

Ngoài giấy này, người nhập cảnh còn phải xuất trình giấy khám sức khỏe 
của cơ quan y tế có thẩm quyền, gồm các nội dung như thời điểm, người 
tiến hành và kết quả xét nghiệm COVID-19, cấp hai ngày trước khi nhập 
cảnh. 

Người nước ngoài có thể đăng ký lấy 'Giấy phép tái nhập cảnh' tại các văn 
phòng xuất nhập cảnh trên toàn quốc. Bộ Tư pháp Hàn Quốc đang có kế 
hoạch triển khai hệ thống đăng ký tái nhập cảnh trực tuyến từ 1/6 trên 



website chính thức của Cục Xuất nhập cảnh Hàn Quốc 
(www.hikorea.go.kr). Theo đó, người nước ngoài sẽ không phải trực tiếp 
đến Cục để xin giấy phép. 

Từ năm 2010, Chính phủ Hàn Quốc đã cho phép người nước ngoài có thẻ 
cư trú tái nhập cảnh Hàn Quốc trong vòng một năm. 

Nguồn: https://tuoitre.vn/han-quoc-cong-bo-quy-dinh-moi-doi-voi-nguoi-
nuoc-ngoai-tai-nhap-canh-20200526140308356.htm 

 

13. Hoàn thiện khung pháp lý để thu hút làn sóng đầu 
tư mới 
Luật Đầu tư đã được thực hiện ở Việt Nam 15 năm, trải qua 3 lần sửa 
đổi, bổ sung, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội sẽ chỉnh lý, xem xét, thông 
qua Luật Đầu tư (sửa đổi) và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. 

Việc sửa đổi Luật Đầu tư lần này đã có nhiều thay đổi lớn theo hướng 
minh bạch hơn và cụ thể hóa những quy định hiện hành chưa rõ ràng, 
gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, như các khái niệm 
liên quan đến: Đầu tư, kinh doanh, dự án đầu tư, vốn đầu tư, hoạt động 
đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam 
ra nước ngoài và quy trình, thủ tục đầu tư… 

Đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Đầu tư cần có 
quy định đón làm sóng đầu tư mới xuất hiện từ các nhà đầu tư muốn 
chuyển dịch địa bàn đầu tư đến Việt Nam. Để thể chế hóa nội dung Nghị 
quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn 
thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư 
nước ngoài đến năm 2030, dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) cũng đã bổ 
sung các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới. Đây là cơ sở 
pháp lý để điều chỉnh các hoạt động đầu tư mới nhưng phát triển rất 
nhanh trong thời gian gần đây tại Việt Nam như đầu tư kinh doanh công 
nghệ chia sẻ (Grab, Uber,…), cũng như các dự án khởi nghiệp sáng tạo 
khác. 

Trong quá trình thảo luận, nhiều ý kiến đề nghị Quốc hội xem xét, bổ sung 
quy định về ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu 
tư nước ngoài. Có ý kiến đề nghị cần quy định nguyên tắc xác định 
ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước 
ngoài và rà soát, đối chiếu kỹ với các cam kết quốc tế có liên quan; cần 
quy định Danh mục về tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư 
nước ngoài tại dự thảo Luật. 



Các ngành, nghề ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo Luật Đầu tư hiện hành còn 
dàn trải, hình thức, chưa thật sự thu hút các nguồn lực đầu tư trong nước 
và nước ngoài, cần thúc đẩy liên kết giữa các ngành, vùng, giữa doanh 
nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nên áp 
dụng ưu đãi đầu tư có thời hạn, theo kết quả thực hiện dự án; nhà đầu tư 
phải bảo đảm đáp ứng điều kiện ưu đãi trong thời gian được hưởng ưu 
đãi theo quy định của pháp luật, bảo đảm thu hút đầu tư có chọn lọc, chất 
lượng, thủ tục ngày càng đơn giản hơn.  

Để tạo động lực thu hút làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam, cần nghiên 
cứu bổ sung các biện pháp khuyến khích sản xuất, kinh doanh các sản 
phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ; sản xuất 
hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm 
liên kết ngành. Đồng thời, áp dụng một số hình thức ưu đãi đầu tư mới 
cao hơn hiện hành, như: Khấu hao nhanh, tăng mức chiết trừ thu nhập 
chịu thuế đối với các khoản mục mua sắm máy móc thiết bị hiện đại, chi 
phí nghiên cứu, đào tạo nhân sự trình độ cao phục vụ các hoạt động đầu 
tư thuộc đối tượng ưu đãi và các hình thức ưu đãi khác giúp giảm trừ 
nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp... Có ý kiến còn đề nghị bổ 
sung điều khoản về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt đối với các dự án 
đầu tư có tác động lớn đến kinh tế-xã hội mới được hưởng ưu đãi đặc 
biệt do Chính phủ trình Quốc hội quyết định áp dụng các ưu đãi đầu tư 
khác với ưu đãi đầu tư được quy định tại Luật này và các luật khác trong 
trường hợp cần khuyến khích phát triển một dự án đầu tư đặc biệt quan 
trọng hoặc đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt. 

Về thủ tục đầu tư lần đầu tại Việt Nam, Luật Đầu tư hiện hành yêu cầu 
nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư và cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư trước khi thành lập doanh nghiệp có thể khó nhà đầu tư, 
nên cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước khi cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quy định vốn tối thiểu của nhà đầu tư 
như thông lệ một số nước trên thế giới. Quan điểm này đã được tranh 
luận nhiều lần khi sửa Luật Đầu tư năm 2014, nhưng dự thảo Luật hiện 
nay vẫn theo quan điểm thu hút đầu tư có chọn lọc thông qua việc xem 
xét năng lực của nhà đầu tư, lĩnh vực đầu tư, địa bàn đầu tư, nguồn lực 
sử dụng để thực hiện dự án (như đất đai, tài nguyên, năng lượng, lao 
động, công nghệ...). Song, để tạo thuận lợi cho đầu tư khởi nghiệp sáng 
tạo, dự thảo Luật đã bổ sung quy định không yêu cầu nhà đầu tư nước 
ngoài phải có dự án đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước 
khi thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu 



tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 

Mặt khác, một số ý kiến Đại biểu Quốc hội cũng đề nghị quy định chặt chẽ 
hơn hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, theo đó Luật cần quy định 
cụ thể loại địa bàn hạn chế đầu tư nước ngoài. Trường hợp nhà đầu tư bị 
đình chỉ, ngừng, chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh do hoạt động này 
phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, có các biện pháp ngăn 
chặn việc chuyển nhượng dự án đầu tư đang xây dựng hoặc đang hoạt 
động cho nhà đầu tư nước ngoài, nếu xét thấy việc chuyển nhượng đó có 
ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và lợi ích quốc gia, đáng chú ý là đầu tư 
theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức 
kinh tế có yếu tố nước ngoài, tránh hiện tượng “núp bóng” nhà đầu tư 
trong nước để thâu tóm đất đai, dự án có yếu tố nhạy cảm,… 

Việc xác định vốn đầu tư của nhà đầu tư cũng cần chặt chẽ để xác định 
chính xác giá trị vốn đầu tư vào đăng ký đầu tư dự án tránh bị lạm dụng 
khi xác định giá trị vốn đầu tư ban đầu của dự án và có thể làm khó các tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các 
dự án có quy mô, quy định bằng giá trị tuyệt đối của tiền. Trong trường 
hợp cần thiết để xác định căn cứ tính thuế, cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền có quyền yêu cầu thực hiện thẩm định độc lập giá trị vốn đầu 
tư. 

Tiếp thu nhiều ý kiến của Đại biểu Quốc hội về ngành, nghề đầu tư kinh 
doanh có điều kiện, dự thảo Luật đã bổ sung một số quy định về hình 
thức áp dụng, nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh, nguyên tắc để xác 
định ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc 
thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp 
ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an 
toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo đảm đúng ý 
nghĩa của tinh thần Hiến pháp, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận 
lợi và tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch cho nhà đầu 
tư, tránh lạm dụng sinh ra nhiều giấy phép con. Theo đó, việc bãi bỏ một 
số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được xem xét trên 04 tiêu 
chí: (1) Các ngành, nghề không liên quan trực tiếp hoặc không chứng 
minh được có ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật 
tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; (2) Các 
ngành, nghề đã được quản lý bằng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; (3) 
Các ngành, nghề mà chất lượng đầu ra của ngành, nghề đó do thị 
trường, khách hàng lựa chọn, sàng lọc và quyết định, không cần thiết 
quản lý bằng điều kiện đầu tư kinh doanh; (4) Các ngành, nghề cung ứng 



sản phẩm, dịch vụ công ích có thể kiểm soát thông qua đấu thầu, đặt 
hàng của Nhà nước. Một số ý kiến đề nghị bổ sung những ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện cụ thể như: Kinh doanh nước sạch; sản xuất kinh 
doanh tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, thiết bị liên 
quan và kinh doanh dịch vụ sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện 
bay siêu nhẹ; dịch vụ đòi nợ thuê; dịch vụ kinh doanh mua bán nợ; kinh 
doanh dịch vụ Logistic; nhượng quyền thương mại và dịch vụ đại lý tàu 
biển... 

Mặc dù các quy định của dự thảo Luật  đã được rà soát với các quy định 
pháp luật có liên quan đến đầu tư, nhưng một số ý kiến đại biểu Quốc hội 
vẫn cho rằng cần phải quy định rõ ràng, cụ thể về nguyên tắc áp dụng 
pháp luật tại Luật Đầu tư, làm rõ mối quan hệ giữa Luật Đầu tư và các 
luật khác có liên quan như: Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật 
Đấu thầu, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà 
nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp… để khắc phục 
tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn kéo dài; nếu cần thiết thì sửa đổi ngay 
tại Luật này để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đặc biệt 
là các quy định về thủ tục xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư liên 
quan đến các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thẩu dự án 
có sử dụng đất quy định trong Luật Đất đai, Luật Đấu thầu./. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Hoan-thien-khung-phap-ly-de-thu-
hut-lan-song-dau-tu-moi/396533.vgp 

 

14. Hà Nội: 1.448 thủ tục hành chính kết nối Cổng 
dịch vụ công trực tuyến 
Theo UBND TP. Hà Nội, tính đến nay, tổng số thủ tục hành chính 
(TTHC) đã triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 là 
1.448. Thành phố đã cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 trên một nền tảng 
thống nhất đồng bộ tại 30 quận, huyện, thị xã và 579 xã, phường, thị 
trấn 

Đó là thông tin tại thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành 
nổi bật của UBND TP. Hà Nội, từ ngày 18/5 đến ngày 25/5/2020. 

Theo đó, TP. Hà Nội đã hoàn thành triển khai cổng dịch vụ công thành 
phố cung cấp các DVCTT mức độ 3, 4 trên một nền tảng thống nhất đồng 
bộ tại 30 quận, huyện, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn.  

Tính đến nay, tổng số TTHC đã triển khai DVCTT mức độ 3, 4 là 1.448, 
trong đó 1.125 DVCTT mức độ 3 và 323 DVCTT mức độ 4, bao gồm các 



DVCTT tiếp nhận từ các bộ, ngành, đơn vị tự triển khai và thành phố triển 
khai trên cổng dịch vụ công thành phố.. 

 

TP.Hà Nội họp Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố 
chiều 26/5. Ảnh: NNK 

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố chiều 
ngày 26/5/2020, ông Vũ Đăng Định - Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội 
cho biết, để đạt mục tiêu đến hết ngày 30/6/2020 hoàn thành việc tích hợp 
173 dịch vụ công còn lại lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Văn phòng 
UBND thành phố đã làm việc với đại diện VNPT Hà Nội và Tập đoàn 
VNPT (đơn vị tư vấn triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia) thống nhất 
phương án, kế hoạch triển khai, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. 

Về triển khai ứng dụng Cổng thông tin thành phố (Hà Nội SmartCity), đến 
nay, Hà Nội đã cập nhật lưu trữ dữ liệu của 22.790 người thuộc diện 
quản lý, giám sát liên quan đến dịch Covid-19.  

Tính đến ngày 24/5/2020, đã có 15.810.379 lượt truy cập xem bản đồ 
dịch trên ứng dụng; 57.370 tài khoản được đăng ký sử dụng trên hệ 
thống; 696.347 lượt tải ứng dụng trên 2 nền tảng di động iOS và Android; 
tiếp nhận, xử lý 2.632 phản ánh, kiến nghị của người dân về các lĩnh vực 
như y tế (dịch Covid-19), giao thông, an ninh, môi trường... 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2020-05-
26/ha-noi-1448-thu-tuc-hanh-chinh-ket-noi-cong-dich-vu-cong-truc-tuyen-
87263.aspx 



15. Bưu điện tỉnh: Phối hợp cung ứng dịch vụ hành 
chính công 
Bên cạnh nỗ lực cung ứng các dịch vụ bưu chính, Bưu điện tỉnh là 
đơn vị duy nhất chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
(TTHC), đảm bảo liên tục, nhanh chóng, chính xác, an toàn. 

Triển khai nhiều giải pháp 

Tháng 4, thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, nhiều 
hoạt động bị hạn chế nhưng các điểm giao dịch của Bưu điện tỉnh vẫn 
duy trì, bảo đảm cung cấp dịch vụ bưu chính công ích. Không chỉ chuyển 
phát bưu phẩm, bưu gửi thông thường, Bưu điện tỉnh còn phối hợp hiệu 
quả với Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến (DVHCCTT) tỉnh, 
Cổng Dịch vụ công quốc gia cung ứng dịch vụ hành chính công, hỗ trợ 
người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận và chuyển trả kết 
quả giải quyết TTHC. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh phân loại hồ sơ chuyển phát. 

Từ đầu tháng 4, Bưu điện tỉnh yêu cầu các bưu điện cấp huyện tăng 
cường tổ chức điều tin, thu gom hồ sơ. Các đơn vị đã tổ chức lực lượng 
chuyên trách dịch vụ công, phối hợp với UBND cấp xã bố trí các điểm tiếp 
nhận hồ sơ TTHC, bảo đảm đến tiếp nhận hồ sơ trong vòng 4 giờ kể từ 
lúc cán bộ một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. Đồng thời, điều phối nhân 



viên tiếp nhận kết quả giải quyết tại bộ phận một cửa trong vòng 4 giờ kể 
từ lúc hệ thống điều tin báo đã có kết quả giải quyết. Việc điều tin và nhận 
tin thu gom được thực hiện 4 lần/ngày vào các giờ: 8, 10, 14, 16 giờ. Sau 
đó, bộ phận kỹ thuật nghiệp vụ điều tin thu gom hồ sơ TTHC đến các đơn 
vị. Bưu điện tỉnh cũng thông báo rộng rãi đầu mối phụ trách điều tin - thu 
gom chung trên toàn tỉnh và tại 8 huyện, thị xã, thành phố. 

Nhằm chủ động thích ứng với dịch Covid-19, Bưu điện tỉnh đã tận dụng 
lợi thế công nghệ thông tin, lập nhóm zalo phối hợp điều hành với Trung 
tâm DVHCCTT tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông để xử lý 
nhanh các tình huống phát sinh. 

Để đảm bảo an toàn trong mùa dịch, đơn vị thường xuyên nhắc nhở nhân 
viên bưu điện tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch, tăng cường sử 
dụng công cụ trực tuyến để trao đổi công việc, hội họp; quản lý điều hành 
qua hệ thống VNPost Eoffice, MS Team, email nội bộ, Zalo, Viber. 100% 
lao động trực tiếp sản xuất được bố trí đầy đủ điều kiện bảo đảm phòng, 
chống dịch. 

Đã có 97 thủ tục hành chính thực hiện qua 
bưu chính công ích 

Sau khi UBND tỉnh công bố danh mục TTHC tiếp 
nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, 
năm 2018, Bưu điện tỉnh ký hợp đồng cung ứng 
dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải 
quyết TTHC với toàn bộ 18 sở, ngành, Ban Quản 
lý Khu Kinh tế Vân Phong, các cơ quan ngành 
dọc… Cùng năm, sau khi Trung tâm DVHCCTT 
khai trương, Bưu điện tỉnh ký thỏa thuận hợp tác 
tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết 
TTHC và trở thành đơn vị đầu tiên trong toàn 
ngành kết nối thành công hệ thống điều tin, cập 
nhật trạng thái hồ sơ tự động với hệ thống cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, cũng là đơn 
vị chuyển phát duy nhất. Hiện nay, ngành có 9 
điểm cung cấp dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC tại các bưu cục trung tâm cấp 
huyện. Hiện tại, đã có 97 TTHC thực hiện qua 
bưu chính công ích trong tổng số 185 TTHC được 
UBND tỉnh công bố thực hiện qua bưu chính công 
ích, chiếm 52%. Dịch vụ trả kết quả được đẩy mạnh với nhiều TTHC: cấp 

Năm 2019, ngành 
Bưu điện tỉnh đã 
tiếp nhận 89.482 hồ 
sơ chuyển phát; trả 
kết quả giải quyết 
TTHC 140.619 hồ 
sơ; tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC 2.747 
hồ sơ. Riêng trong 
thời gian giãn cách 
xã hội (từ ngày 1 
đến 22-4), ngành đã 
chuyển phát 11.711 
hồ sơ, kết quả giải 
quyết TTHC qua 
Trung tâm 
DVHCCTT.  



chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký xe, chứng 
nhận ngành y dược, lý lịch tư pháp, đăng ký thành lập doanh nghiệp... 
Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cũng phát sinh nhiều giao dịch 
TTHC: giải quyết chế độ thai sản, ốm đau, thất nghiệp, cấp đổi giấy phép 
lái xe, lý lịch tư pháp. Bà Hoàng Thị Khai (tổ dân phố 6 Ninh Hiệp, thị xã 
Ninh Hòa) cho biết, bà đã yêu cầu gửi kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp 
qua bưu chính bởi dịch vụ này rất tiện lợi, đặc biệt trong điều kiện dịch 
bệnh. 

 
Bà Ung Thị Vân - Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh cho biết, thời 
gian tới, Bưu điện tỉnh sẽ phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng, 
cải tiến và đột phá để phục vụ xã hội tốt hơn. Trước mắt, ngành sẽ triển 
khai dịch vụ định danh xác thực postID để người dân được cấp tài khoản 
truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Nguồn: https://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202005/buu-dien-tinh-phoi-
hop-cung-ung-dich-vu-hanh-chinh-cong-8165816/ 

 

16. Thúc đẩy công tác cải cách hành chính  
Nhằm đánh giá chính xác chất lượng cung cấp dịch vụ công, thời 
gian qua, việc lắp đặt hệ thống khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ 
chức được quan tâm thực hiện. Hoạt động này góp phần thúc đẩy 
công tác cải cách hành chính với mục tiêu lấy sự hài lòng của người 
dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. 

Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, khu vực các quầy tiếp nhận hồ sơ 
đều có bố trí máy tính bảng để người dân đánh giá thái độ phục vụ, kết 
quả xử lý công việc của cán bộ các sở, ngành sau khi giải quyết các thủ 
tục hành chính. 

Khi công dân đến giao dịch, cán bộ tại Trung tâm sẽ hướng dẫn người 
dân chọn lĩnh vực cần giải quyết và lấy số thứ tự, số quầy để liên hệ công 
việc. Hoàn tất thủ tục, người dân có thể đánh giá thái độ phục vụ của cán 
bộ tiếp nhận hồ sơ bằng cách bấm vào nút trên màn hình biểu thị mức độ 
hài lòng (rất hài lòng/ hài lòng/ bình thường/ không hài lòng/ rất không hài 
lòng) được gắn tại bàn. 

Anh Nguyễn Thanh Tân, ngụ phường Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh bày tỏ, so 
với hình thức góp ý bằng giấy, việc bố trí máy tính bảng để khảo sát sự 
hài lòng của người dân có nhiều ưu điểm. Mọi người thao tác dễ dàng, 
thuận tiện và hoàn toàn ẩn danh nên có thể thoải mái bày tỏ. 



Cùng quan điểm, chị Trần Thị Thanh Hoa, ngụ huyện Tân Châu vừa giải 
quyết xong giấy tờ của gia đình cho biết, “khi đến giải quyết thủ tục hành 
chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh, tôi có thể tra cứu, tiếp cận 
thông tin về thủ tục cần giải quyết một cách nhanh chóng. Việc bày tỏ thái 
độ, suy nghĩ của bản thân về sự phục vụ của cán bộ là cách làm tiến bộ”. 

Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, việc bố trí máy tính bảng đánh giá 
thái độ phục vụ của nhân viên được triển khai thực hiện khoảng 2 năm 
trước, bước đầu được người dân hoan nghênh và đánh giá cao. Với cách 
làm này, đơn vị đã phát huy tính công khai, minh bạc tạo sự yên tâm cho 
người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết thủ tục hành chính góp phần 
thúc đẩy cải cách hành chính. 

 

Người dân tham gia khảo sát mức độ hài lòng sau khi giải quyết thủ tục 
hành chính. 

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã Hoà Thành, việc khảo sát 
mức độ hài lòng của người dân được thực hiện thông qua hình thức bỏ 
phiếu. Việc phát phiếu khảo sát ý kiến được thực hiện nhanh chóng 
nhưng còn gây e ngại, mọi người chưa dám bày tỏ tất cả suy nghĩ. 

Sắp tới, thị xã Hoà Thành sẽ xây dựng Trung Tâm Hành chính công cấp 
huyện. Theo đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ được chuyển vào 



Trung tâm hoạt động khi xây dựng hoàn thành. Địa phương sẽ kiến nghị 
tỉnh về việc hỗ trợ kỹ thuật, vận hành hoạt động đồng bộ trong toàn hệ 
thống. 

Ngoài việc tập trung trang bị máy tính bảng khảo sát sự hài lòng của 
người dân, thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 
động của cơ quan hành chính Nhà nước cũng được quan tâm để trao đổi 
thông tin, giải quyết cho người dân nhanh chóng, kịp thời và thuận tiện 
hơn. Các cơ quan đang tích cực đẩy mạnh việc sử dụng các phần mềm 
văn phòng điện tử, một cửa điện tử… để giải quyết công việc và trao đổi 
thông tin. 

Cổng thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến được xây dựng và đưa 
vào vận hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức có nhu 
cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng tại một địa 
chỉ truy cập duy nhất https://dichvucong.tayninh.gov.vn. Đến nay đã thực 
hiện triển khai nâng cấp Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa 
điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định. 

Nguồn: https://baotayninh.vn/thuc-day-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-
a123472.html 

 

 


