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1. ‘Chính sách phải nhất quán, quyết định phải nhanh 
chóng, kịp thời’ 
Đây là quan điểm của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí 
Dũng tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình KT-XH và quyết 
toán ngân sách nhà nước, chiều 15/6. 

 

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/ Lê Sơn. 

6 bài học kinh nghiệm trong chống dịch và điều hành kinh tế 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, ngay từ khi dịch COVID-19 xảy ra, 
chúng ta đã sớm nhận thức đúng, có đối sách phù hợp, kịp thời hành động 
quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả để đến hôm nay tròn 60 ngày chúng ta khống 
chế thành công và không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng, góp phần 
duy trì ổn định chính trị-xã hội, kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, an ninh, 
trật tự xã hội. Có thể nói Việt Nam đã thực hiện khá thành công nhiệm vụ 
kép đó là vừa bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân, vừa 
duy trì được sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội. Qua đó có 
thể đúc rút ra 6 bài học kinh nghiệm như sau: 

Thứ nhất, đó là sự chỉ đạo, lãnh đạo đúng đắn, quyết liệt, kịp thời, chính xác 
của Đảng và Nhà nước cùng với sự quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ 
của cả hệ thống chính trị. Sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, 
các ngành các cơ quan chức năng trong triển khai thực hiện. 

Thứ hai, chúng ta tạo được sự đồng to thuận cho lớn trong nhân dân và tạo 
được niềm tin mạnh mẽ với Đảng và Nhà nước, khơi dậy tinh thần trách 



nhiệm, đoàn kết, nhân ái của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, góp 
phần xây dựng các giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc Việt Nam 

Thứ ba, nhanh chóng kiểm soát, hạn chế tối đa các thiệt hại do dịch 
COVID-19 gây ra và đó cũng là hỗ trợ cho tăng trưởng, góp phần ổn định 
kinh tế, ổn định xã hội và nhanh chóng chuyển sang giai đoạn phục hồi 
nền kinh tế và các doanh nghiệp duy trì hoạt động từ mức cầm cự nay đã 
chuyển sang phục hồi và phát triển. 

Thứ tư, những tác động của dịch bệnh đã chỉ rõ ra được những tồn tại, hạn 
chế về nội tại của nền kinh tế nước ta và đó cũng là cơ hội để chúng ta 
thúc đẩy cải cách mạnh mẽ tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng 
trưởng phù hợp với tình hình mới. 

Thứ năm, chúng ta đã đánh giá đúng, chính xác thực lực của các doanh 
nghiệp trong nước để từ đó đưa ra những chính sách, giải pháp phù hợp 
hỗ trợ doanh nghiệp, cơ cấu lại, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh 
và quản trị đủ sức cạnh tranh, đáp ứng được các tiêu chuẩn và đủ sức 
tham gia các chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất toàn cầu mới. 

Thứ sáu, với nhận thức mới, xu hướng mới về đầu tư gắn với mục tiêu 
phân tán rủi ro, lựa chọn địa điểm đầu tư mới, thỏa mãn các điều kiện về 
môi trường chính sách, ổn định về khoa học công nghệ và môi trường sinh 
thái và các dịch vụ y tế an toàn thì đây là cơ hội vàng để Việt Nam thu hút 
hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc theo đúng định hướng của chúng 
ta, góp phần hỗ trợ cho quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, tạo ra các động 
lực tăng trưởng mới của đất nước, phù hợp với sự tham gia của các 
doanh nghiệp trong nước và tham gia các chuỗi giá trị mới, nâng cao năng 
lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế đất nước. 

Chủ động điều hành chính sách giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô 

Về một số vấn đề mà các đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng 
cho biết: Về định hướng, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực 
hiện nhiệm vụ năm 2020. Trước những khó khăn, thách thức, tồn tại và 
diễn biến khó lường của dịch bệnh, quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị tại 
Kết luận số 777 ngày 5/6/2020 Chính phủ đã trình Quốc hội trước mắt 
chưa điều chỉnh các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội năm 2020. Chính phủ sẽ chủ 
động điều hành các chính sách để giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm 
phát, bảo đảm các cân đối lớn, an sinh xã hội, sinh kế, việc làm, đời sống, 
nhất là đối với người lao động, đối tượng chính sách, người nghèo, người 
yếu thế chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh. Chủ động điều hành và điều 
chỉnh các chỉ tiêu về ngân sách nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn. 
Chủ động điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn 



theo ngân sách Trung ương năm 2020 giữa các bộ, cơ quan Trung ương 
và địa phương trong tổng mức vốn ngân sách Trung ương năm 2020 
đã được Quốc hội quyết định. Phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu về 
kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020. 

Yêu cầu quan trọng nhất đặt ra hiện nay là cần duy trì, củng cố nền tảng 
ổn định vĩ mô, bảo đảm an toàn, an ninh trên tất cả các khía cạnh của nền 
kinh tế, nhất là an toàn xã hội, an toàn dịch bệnh, an ninh tài chính, tiền tệ, 
phản ứng chính sách nhanh nhạy, kịp thời, chính xác nhằm chớp lấy thời 
cơ thuận lợi và nắm bắt, tận dụng được các cơ hội để phục hồi và phát 
triển. 

Theo đó, cần phải kết hợp hài hòa giữa các giải pháp ngắn hạn và dài hạn, 
tập trung hỗ trợ ngay cho khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước vượt 
qua khó khăn, giảm thiểu việc phá sản các doanh nghiệp hoặc bị nước 
ngoài thâu tóm với giá rẻ. Nâng cao năng lực cạnh tranh và đủ sức tham 
gia được chuỗi giá trị, tận dụng cơ hội sau khi các Hiệp định Thương mại 
tự do có hiệu lực, chiếm lĩnh thị trường trong nước và khẩn trương rà soát, 
điều chỉnh, cơ cấu lại nền kinh tế, có tính đến những yếu tố mới trong bối 
cảnh mới. Đẩy nhanh đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện 3 đột phá 
chiến lược, đặc biệt tập trung vào hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế số, 
đầu tư cho an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi 
khí hậu v.v...  

Hỗ trợ tăng trưởng, chuyển từ trạng thái cầm cự sang phục hồi, phát 
triển 

Về dự báo tình hình và khả năng tăng trưởng kinh tế năm 2020, Bộ trưởng 
Bộ KH&ĐT cho rằng, hiện tại quốc tế đã đưa ra các dự báo khác nhau về 
tăng trưởng kinh tế năm 2020 của Việt Nam và thế giới. Mức độ chính xác 
và tính khả thi của mỗi dự báo phụ thuộc vào các biến số kinh tế-xã hội, 
thời điểm kết thúc đại dịch COVID-19 và khả năng sản xuất được vaccine 
và thuốc điều trị đặc trưng. Theo dự báo chung, Việt Nam thuộc nhóm 
quốc gia có tăng trưởng dương, đây là một dự báo tích cực đối với nền 
kinh tế nước ta, phản ánh hiệu quả các chính sách của ta trong thời gian 
qua là nhanh chóng kiểm soát, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch COVID-
19 gây ra, cũng là để hỗ trợ cho tăng trưởng góp phần nhanh chóng 
chuyển từ trạng thái cầm cự sang phục hồi và phát triển. 

Tại kỳ họp thứ 9 này, Chính phủ tiếp tục trình Quốc hội xem xét thông qua 
các giải pháp thuộc thẩm quyền của Quốc hội, theo đó sẽ có nhiều giải 
pháp mạnh hơn hướng tới hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên việc 
cần làm hiện nay của các cấp, các ngành là tiếp tục triển khai mạnh mẽ 



hơn, quyết liệt hơn các giải pháp đã đề ra, đồng thời tổ chức theo dõi, 
đánh giá hiệu quả từng giải pháp để từ đó đề xuất điều chỉnh, cần thiết cải 
cách hành chính mạnh mẽ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay trong hoạt động của các doanh nghiệp. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập Tổ công tác 
đặc biệt để đón làn sóng hợp tác đầu tư nước ngoài mới trên tinh thần 
quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 50. Tận dụng cơ hội về 
vị thế, uy tín và hình ảnh đất nước Việt Nam đã được cải thiện mạnh mẽ 
trong thời gian vừa qua, được quốc tế quan tâm.  

Các bộ, ngành, địa phương cần có hành động cụ thể 

Hiện nay, Việt Nam đang trở thành một điểm đến an toàn cho đầu tư, 
thương mại và du lịch. Tuy nhiên, để đón nhận được làn sóng đầu tư mới, 
nhất là thu hút được các tập đoàn lớn, các nhà đầu tư lớn, có rất nhiều 
việc cần phải làm, đặc biệt là cải cách mạnh mẽ, thực chất hơn nữa môi 
trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuẩn bị tốt 
các điều kiện về hạ tầng, đất đai, lao động, năng lượng, quy hoạch. Chính 
sách phải ổn định nhất quán, các quyết định phải nhanh chóng, kịp thời. 
Bên cạnh đó cũng cần lựa chọn những dự án phù hợp với định hướng chỉ 
đạo của Bộ Chính trị và theo đó những dự án phải có sức lan tỏa, gắn kết 
và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là những doanh nghiệp 
trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ được tham gia vào các chuỗi giá trị của 
các doanh nghiệp mới.  

Các bộ, ngành, địa phương cần có hành động cụ thể với tinh thần chủ 
động hơn để tranh thủ sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư. Trọng tâm là 
các tập đoàn đa quốc gia lớn, có công nghệ cao và đứng đầu các chuỗi 
cung ứng chuỗi giá trị. Đồng thời cũng cần phải xem các nhà đầu tư cần gì 
để trao đổi, hợp tác, đáp ứng được các điều kiện mà họ mong muốn, mang 
lại những lợi ích cho cả hai phía trong bối cảnh các nước khác cũng đang 
cạnh tranh gay gắt, quyết liệt để thu hút dòng đầu tư này nên Việt Nam cần 
phải có các chính sách ưu đãi kịp thời, mang tính cạnh tranh hơn để bảo 
đảm thu hút được đầu tư có chọn lọc như chúng ta mong muốn.  

Về đầu tư công, nhiều đại biểu đã bày tỏ sự đồng tình về các giải pháp 
thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công có vai trò quan trọng, hỗ trợ thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế trong điều kiện hiện nay. Kết quả giải ngân đầu tư công 
của 5 tháng đầu năm cho thấy có xu hướng tích cực và cao hơn so với cả 
cùng kỳ.  



Sớm hoàn thành các dự án, nhất là các dự án hạ tầng quan trọng của đất 
nước phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế. Mặt khác đầu tư công cũng cần phải có những kế hoạch và 
phải đi trước một bước so với thực tiễn của công tác thu chi ngân sách 
nhà nước để chuẩn bị tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-
2025.  

Lê Sơn 

 Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Chinh-sach-phai-nhat-quan-quyet-
dinh-phai-nhanh-chong-kip-thoi/398139.vgp 

 

2. Cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh: Lấy 
doanh nghiệp, người dân làm trung tâm 
Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình 
cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 
giai đoạn 2020 - 2025, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch thực 
hiện tại Quyết định số 1371/QĐ-BCT với quan điểm lấy doanh nghiệp 
(DN), người dân làm trung tâm. 

Cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ 

Quan điểm chỉ đạo của Bộ Công Thương được nhấn mạnh trong kế hoạch 
là thúc đẩy, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho DN, người dân tham gia hoạt 
động kinh doanh; giảm thời gian và chi phí cho DN, người dân trong việc 
tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đồng thời, cắt 
giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không cần thiết, không hợp lý, 
không hợp pháp - rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của 
DN, người dân trong các văn bản hiện hành. 

Theo kế hoạch, trong giai đoạn từ năm 2020 - 2025, Bộ Công Thương sẽ 
cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi 
phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản 
đang có hiệu lực thi hành tính đến ngày 31/5/2020. Giảm tối đa số lượng 
văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc 
thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng 
Chính phủ, Chính phủ. Thúc đẩy kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản 
có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy định 
pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, thông tư của Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định 
của Chính phủ. Ngăn chặn phát sinh những quy định không cần thiết, 



không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh 
của DN, người dân. 

 

Hỗ trợ tối đa doanh nghiệp phát triển 

Về phạm vi thực hiện, Bộ Công Thương sẽ thống kê, rà soát, tính chi phí 
tuân thủ, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh 
doanh (quy định về thủ tục hành chính, điều kiện trong hoạt động kinh 
doanh, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật) trong các thông tư, thông tư liên tịch của Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ; nghị định, nghị quyết của Chính phủ; luật, nghị quyết của Quốc hội; 
pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội đang có hiệu lực. 

Tăng cường phối hợp thực hiện 

Để thực hiện kế hoạch, Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương) sẽ phối hợp với 
các đơn vị trong Bộ, như Vụ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Bộ rà 
soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2021 của Bộ Công Thương để trình 
Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tính chi phí tuân thủ dự kiến theo 
phương án cắt giảm, đơn giản hóa; thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi 
phí tuân thủ các quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; chỉnh sửa, hoàn thiện 
các dữ liệu quy định liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối 



với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trên hệ thống 
phần mềm thống kê, rà soát. 

Trên tinh thần của kế hoạch, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị liên 
quan thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp theo 
mục tiêu, yêu cầu, phạm vi tại Nghị quyết số 68/NQ-CP; chịu trách nhiệm 
trước Bộ trưởng về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa các quy định không 
hợp lý, đang là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của 
DN, người dân; bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết số 
68/NQ-CP. Bên cạnh đó, quán triệt chỉ đạo của Chính phủ về Chương trình 
cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai 
đoạn 2020 - 2025 đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi 
quản lý. 

Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị liên quan có giải pháp xử lý phù 
hợp, kịp thời, linh hoạt đối với những vấn đề mới phát sinh; kiến nghị, 
đề xuất giải pháp chỉ đạo, điều hành, phù hợp, hiệu quả trong quá 
trình thực hiện kế hoạch. 

Hoa Quỳnh 

Nguồn: https://congthuong.vn/cat-giam-don-gian-hoa-quy-dinh-kinh-doanh-
lay-doanh-nghiep-nguoi-dan-lam-trung-tam-138922.html 

 

3. Tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ 
Chính phủ điện tử 
Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn 4287 thông báo ý kiến chỉ đạo 
của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về Đề án tái cấu trúc hạ tầng công 
nghệ thông tin, xây dựng một số nền tảng dùng chung phục vụ kết 
nối, chia sẻ dữ liệu cho Chính phủ điện tử. 

Cụ thể, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ TT-TT xác định rõ ràng, 
chỉ tiêu hóa các mục tiêu tại đề án trên; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, 
Bộ KH-ĐT đề xuất phương án nguồn lực để bảo đảm tính khả thi trong tổ 
chức thực hiện đề án. 

Bộ TT-TT tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng, tác động, lợi ích cụ thể 
của đề án; bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, kế thừa hạ tầng kỹ thuật (mạng, 
trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ...), hạ tầng ứng dụng và cơ sở dữ liệu 
tại các bộ ngành, địa phương; xây dựng phương án, lộ trình, hướng dẫn 



cụ thể trong triển khai nhiệm vụ tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại 
các bộ ngành, địa phương. Đồng thời rà soát, làm việc với các bộ ngành, 
thống nhất danh mục hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, dịch vụ dữ liệu 
dùng chung trong nội dung đề án, bảo đảm phù hợp với hiện trạng, khả 
năng đáp ứng của các đơn vị; làm rõ việc khai thác, sử dụng, lộ trình triển 
khai các thành phần dùng chung này. 

Bộ TT-TT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính 
phủ và các cơ quan liên quan trong việc xây dựng phương án phát triển 
nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, bảo đảm an toàn, an ninh 
thông tin, bảo mật dữ liệu, bảo đảm nguyên tắc không làm thay chức năng, 
nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ trong việc quản lý, vận hành trục liên 
thông văn bản quốc gia để kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông 
tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ; phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh 
giá, đề xuất phương án hỗ trợ giá dịch vụ triển khai mạng dùng riêng của 
các bộ ngành, địa phương và mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II phục 
vụ việc tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin, báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ trong tháng 7-2020. 

LÊ DŨNG 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/tai-cau-truc-ha-tang-cong-nghe-thong-tin-
phuc-vu-chinh-phu-dien-tu-667741.html 

 

4. Để kéo dài tinh thần cải cách của luật Doanh nghiệp 
Quốc hội sẽ thông qua Luật Doanh nghiệp vào ngày mai 16/6. Xin giới 
thiệu tinh thần quan trọng là “người dân có thể làm bất kỳ điều gì 
pháp luật không cấm”, được hình thành và bảo vệ bởi những con 
người có tư tưởng cải cách. 



 

Kéo dài tinh thần cải cách của Luật Doanh nghiệp. Ảnh: Lê Anh Dũng 

Một quy định gây tê liệt 

Một lần đầu năm 1999, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá 
được phân công báo cáo về dự thảo Luật Doanh nghiệp trong một cuộc 
họp của Đảng. Dự thảo này được đặc biệt chú ý với mong muốn thúc đẩy 
khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước lúc đó vẫn èo uột, không lớn nổi 
dù đã có hai luật điều chỉnh là Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp Tư nhân 
ban hành trước đó hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, những luồng quan điểm về 
dự thảo mở đường cho khu vực tư nhân trong nước va chạm đôm đốp trên 
thượng tầng. 

Trong cuộc họp, ông Giá trình bày hàng loạt các luận điểm nổi bật. Đến 
quy định doanh nghiệp đươc thành lập mà không cần vốn pháp định, ông 
Mai Thúc Lân, Phó Chủ tịch Quốc hội ngắt lời: “Tôi không hiểu anh Giá học 
hành ở đâu ra mà lại quy định kinh doanh không cần vốn”. Nhận xét với 
giọng rất nặng nề của ông Lân làm cho cuộc họp xôn xao. 

Giờ giải lao, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nói với ông Giá: “Sao em 
dại dột thế? Em bỏ quy định đó đi không người ta mắng cho đấy”. Ông Giá 
đáp: “Chị chưa biết ngọn nguồn đâu, để lát em nói”. 

Vào cuộc họp, ông Giá mới chậm rãi kể lại câu chuyện từng diễn ra 10 
năm trước. Số là hai luật Công ty và Doanh nghiệp Tư nhân có yêu cầu 
vốn pháp định. Năm 1990, Bộ trưởng Tài chính Hoàng Quy chịu trách 



nhiệm ban hành nghị định, nhưng mãi không xây dựng xong dự thảo để cụ 
thể hóa quy định này trong luật. Bí quá, ông Quy gọi điện cho ông Giá, lúc 
đó là Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: “Ông ơi, tôi và nhiều chuyên gia, 
chuyên viên của Bộ không biết làm thế nào nên tôi nhờ ông chủ trì, tôi sẽ 
mang quân sang để thảo luận về quy định này”. 

Đến cuộc họp, ông Quy đề nghị ông Giá nêu con số cụ thể về vốn pháp 
định để đưa vào hai nghị định. Ông Giá kể lại, vì lúc đó ông chưa kinh 
doanh bao giờ và cũng chưa có kinh nghiệm nên ông bấm bấm ngón tay 
rồi nói: “Công ty trách nhiệm hữu hạn có 7 thành viên, vị chi bảy bảy là bốn 
chín. Thôi, ta quy định vốn pháp định là 50 triệu đồng, trong đó có 1 thành 
viên góp 8 triệu”. Ông Quy và đoàn chuyên gia rất vui vẻ tiếp thu. 

Thật đáng tiếc, quy định được nêu ra trong hoàn cảnh thật ngẫu hứng và 
có phần tùy tiện như kể trên đã hạn chế, thậm chí triệt tiêu động lực của 
biết bao nhiêu người dân muốn thành lập doanh nghiệp trong khi trao cho 
các cơ quan nhà nước cơ hội để hạch sách. Suốt cả 10 năm sau đó, số 
lượng doanh nghiệp đăng ký chỉ vài trăm, vài nghìn mỗi năm. Bên cạnh đó, 
nó chỉ là một thủ tục gây phiền hà cho dân vì sau khi nộp tiền vào thì tiền 
của ai lại về túi người ấy. 

Sau khi ông Giá kể câu chuyện đó, thì nhiều người trong cuộc họp của 
Đảng đã hiểu ra, đồng tình và ông bảo vệ được việc bỏ quy định vốn pháp 
định ra khỏi Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua năm 1999. 

Ông Giá nói sau này, những kinh nghiệm xương máu của ông từ hai cuộc 
cải cách giá lương tiền thất bại những năm đầu thập kỷ 80 mà ông trực 
tiếp tham gia, đã giúp ông có một cách nhìn sâu rộng về phân định vai trò 
giữa Nhà nước và thị trường.  Ông đã dám thẳng thắn nhìn vào sự thật và 
hạn chế của cá nhận mình để bảo vệ cho quyền kinh doanh của người dân 
dù gặp nhiều sức ép vô cùng lớn. Tất nhiên, ông được sự ủng hộ của Thủ 
tướng Phan Văn Khải và rất nhiều cộng sự trong hệ thống. 



 

Điều quan trọng nhất, các giáo sư nước ngoài khuyên, là cần chặt 
bỏ được nạn giấy phép con 

Những người cộng sự nhiệt tâm 

Sau cuộc họp trên của ông Giá, người chủ trì dự án luật, đến giữa năm 
1999, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Lê Đăng 
Doanh chủ trì một cuộc thảo luận vô tiền khoáng hậu. 

Trong gần 1 tuần liên tục, nhóm biên soạn Luật Doanh nghiệp chỉ ngồi 
nghe các giáo sư Đức, Mỹ và Úc thuộc các trường phái khác nhau “cãi 
nhau” về bản thảo số 10. Điều quan trọng nhất, các giáo sư nước ngoài 
khuyên, là cần phải chặt bỏ được nạn giấy phép con. 

Là người nhanh nhạy, ông Doanh tổ chức các đoàn đi điều tra ngay. Ông 
Nguyễn Thái Sơn ở Văn phòng Chính phủ lấy được công văn của Thủ 
tướng, sử dụng như thượng phương bảo kiếm đi kiểm tra khắp các bộ, 
ngành và địa phương cùng với luật gia Cao Bá Khoát. Một danh sách dài 
các loại giấy phép được họ lập ra, trong đó có những giấy phép như bán 
đồng nát, ve chai… 

Có danh sách trong tay, ông Doanh mời lãnh đạo các bộ đến Viện. Một 
lần, ông Cao Đức Phát, khi đó là Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đến, ông 
Doanh nói, Bộ ông có ngần này giấy phép, nên cắt bớt đi. Ông Phát nằng 
nặc khẳng định, chúng tôi không hề có giấy phép đấy, nhưng vẫn cùng 
ngồi với ông Doanh rà soát, và phát hiện ra đó là các giấy phép của các 
cục, vụ thuộc Bộ. 

Lúc đó, ông Phát nói khảng khái: “Thôi, của cục thì các ông cứ dẹp tất đi”. 
Sự ủng hộ của những lãnh đạo như ông Phát, cũng như sự vào cuộc của 



báo chí đã dẫn tới kết cục là 86 giấy phép con được Thủ tướng Phan Văn 
Khải cắt bỏ mà không hề thông báo cho các bộ trưởng. 

Song, mọi thành quả bao giờ cũng có sự khởi đầu. Năm 1996, ông Nguyễn 
Đình Cung, cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung 
ương, được phân công tiếp nhận những bản thảo đầu tiên của Luật Doanh 
nghiệp khi một cán bộ phụ trách chuyển đi. Ông Lê Viết Thái, một cán bộ 
kỳ cựu của Viện kể lại, ban đầu ông Cung chỉ được giao sửa đổi một số 
câu, chữ trong hai luật Công ty và Doanh nghiệp Tư nhân để thành Luật 
Doanh nghiệp cho phù hợp với thực tiễn, chẳng hạn như Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư thay vì Ủy ban Kế hoạch Nhà nước… 

Ông Thái kể: “Tuy nhiên, ông Cung muốn thay đổi cơ bản nội hàm, và đã 
hao tâm tổn sức rất nhiều”. Ông Cung nhớ lại: “Ra nước ngoài, tôi mới 
thấy luật Công ty của họ dày cả trăm trang, mà của mình thì mỏng dính. 
Với những kiến thức học được, tôi thực sự trăn trở về luật Doanh nghiệp”. 

Khi được đưa ra Quốc hội năm 1999, luật Doanh nghiệp đã được Phó Chủ 
tịch Quốc hội Mai Thúc Lân  nhiệt thành ủng hộ, cùng với nhiều đại biểu 
như ông Nguyễn Văn Phúc, bà Ngô Bá Thành… 

Sau khi luật được thông qua, ông Trần Xuân Giá, Bộ trưởng Kế hoạch và 
Đầu tư, thành lập ngay Tổ công tác thi hành luật Doanh nghiệp do đích 
thân ông làm Tổ trưởng. Nhiều thế hệ các chuyên gia tên tuổi như Lê Đăng 
Doanh, Phạm Chi Lan, Đặng Đức Đạm, Trần Hữu Huỳnh… đã họp hàng 
tuần, rà soát lại tất cả các điều kiện kinh doanh. 

Những kiến nghị của họ được những người rất có uy tín như ông Trần Đức 
Nguyên, Vũ Quốc Tuấn thuộc Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn 
Khải tiếp thu, và trực tiếp viết các văn bản gửi Thủ tướng. 

Kết quả của những nỗ lực trước và sau Luật Doanh nghiệp 1999 là hàng 
nghìn giấy phép con bị dỡ bỏ, vô hiệu hóa, tạo thuận lợi lớn cho người dân 
thành lập doanh nghiệp. 

Đó là một bước tiến không tưởng tượng nổi, khi trước đó doanh nghiệp 
muốn làm gì cũng phải xin phép. Có những công ty xây dựng chỉ được 
phép hoạt động từ đèo Hải Vân trở ra, vì không có giấy phép hoạt động 
trong Nam; hay có những công ty tỉnh Lai Châu muốn hoạt động ở Thủ đô 
phải được phép của Chủ tịch Hà Nội… 

Ông Lê Viết Thái tổng kết: “Nói một cách khách quan, người tạo ra phôi 
thai Luật Doanh nghiệp là ông Cung, nuôi dưỡng phôi thai để nó ra đời là 
ông Doanh, đỡ đẻ là ông Giá, và để nó sống được là ông Khải. Lần đầu 
tiên trong lịch sử hành pháp Việt Nam có việc là sau khi ban hành luật thì 



thành lập tổ thi hành luật do một Bộ trưởng làm tổ trưởng, một tháng phải 
báo cáo Thủ tướng một lần”. 

 

Điểm còn gây băn khoăn nhất trong lần này là quy định đưa hộ 
kinh doanh thành một chương trong luật để quản lý 

Luật Doanh nghiệp cần nối tiếp tinh thần Đổi mới 

Kể từ đó đến nay, luật Doanh nghiệp đã trải qua nhiều lần sửa đổi. Luật 
Doanh nghiệp sửa đổi 2005 thống nhất quy định cho doanh nghiệp nhà 
nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân 
trong nước. Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2015 tiếp tục tinh thần cải 
cách theo hướng minh bạch và đơn giản hóa với nhiều quy định được dỡ 
bỏ như bỏ ghi ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh, bỏ con dấu… để tiếp tục phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Những 
lần sửa đổi đó đều có dấu ấn của những Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư 
như ông Võ Hồng Phúc, Bùi Quang Vinh. 

Cho đến lần sửa đổi luật Doanh nghiệp lần này, Chính phủ và đặc biệt là 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặc biệt chú ý đến cắt giảm các điều 
kiện kinh doanh đã mọc trở lại như nấm sau mưa suốt hàng chục năm qua. 
“Thủ tướng vô cùng quyết liệt chỉ đạo phải cắt giảm điều kiện kinh doanh 
để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ Mai Tiến Dũng nói. 

Báo cáo của Chính phủ cho biết, từ năm 2016 tới nay đã cắt giảm, đơn 
giản hóa 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh; cắt giảm, đơn giản hóa 



6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành; cắt giảm 
30/120 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành; tổng chi 
phí xã hội tiết kiệm ước tính được trên 18 triệu ngày công/năm và tương 
đương với 6.300 tỷ đồng tiết kiệm/năm. 

Quyết tâm đó tiếp sức cho luật Doanh nghiệp trong quá trình sửa đổi lần 
này do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì. Ông Dũng vẫn quyết tâm theo 
đuổi tinh thần cải cách “người dân có thể làm bất kỳ điều gì phát luập 
không cấm” như những người tiền nhiệm. 

Số doanh nghiệp đã tăng từ 39.069 năm 2000 lên hơn 773.00 đến tháng 
5/2020; nhiều tỷ phú đô la xuất hiện, điều chưa bao giờ có trong lịch sử đất 
nước. 

Song tất cả không như là mơ. Điểm còn gây băn khoăn nhất trong lần này 
là quy định đưa hộ kinh doanh thành một chương trong luật để quản lý. 
Tuy nhiên, một luồng ý kiến rộng lớn của các đại biểu Quốc hội không 
đồng tình với quy định này. 

Thứ nhất, lý do là việc đưa hộ kinh doanh vào dự thảo là không phù hợp vì 
hộ kinh doanh không phải là doanh nghiệp nên không thuộc phạm vi điều 
chỉnh và đối tượng áp dụng của luật. 

Thứ hai, những quy định về hộ kinh doanh tại dự thảo chỉ mới giải quyết 
được việc kiểm soát, quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh. Nhiều người 
còn băn khoăn: đưa hộ kinh doanh vào luật doanh nghiệp, có thể làm tăng 
rủi ro, tăng chi phí đối với thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; chưa 
có quy định tạo thêm quyền tự do kinh doanh, tăng độ an toàn kinh doanh, 
tạo thêm thuận lợi cho hộ kinh doanh, cũng như các cơ chế, chính sách 
khuyến khích phát triển, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hộ kinh 
doanh. 

Thứ ba, số lượng về đối tượng chịu tác động là hộ kinh doanh rất lớn. Vì 
vậy, cần có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá thực tiễn và tham vấn 
để hoàn thiện khung khổ pháp luật tốt nhất điều chỉnh và áp dụng cho chủ 
thể hộ kinh doanh, tránh những tác động bất lợi tới hoạt động của các hộ 
kinh doanh. 

Luồng tư duy này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ủng hộ và đề nghị 
không quy định nội dung về hộ kinh doanh vào dự thảo, mà xem xét, ban 
hành một luật riêng về hộ kinh doanh. 

Nếu quy định này được bỏ đi, Luật Doanh nghiệp sẽ có tinh thần kiến tạo 
nối dài tinh thần cải cách của biết bao những nhà cải cách tiền nhiệm. Cả 
ông Giá, ông Doanh, ông Cung và nhiều người khác đều đồng tình với Ủy 



ban Thường vụ Quốc hội: Nhà nước sẽ không cần phải quản lý, kiểm soát, 
giám sát việc hoạt động và kinh doanh của 5,4 triệu hộ gia đình đang đóng 
góp tới 33% GDP của đất nước. Quản lý họ là trói họ, là ngược với tinh 
thần cởi trói từng đưa lại thành công cho luật. 

Tư Giang - Lan Anh 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/de-keo-dai-tinh-than-
cai-cach-cua-luat-doanh-nghiep-649184.html 

 

5. Doanh nghiệp thủy sản bức xúc bị 'đẻ' thêm chi phí 
cấp giấy xác nhận 
VASEP vừa có công văn 82 gửi Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức 
Tiến việc một số ban quản lý cảng cá yêu cầu khống chế số lượng 
trên giấy xác nhận nguyên liệu bất hợp lý, tăng chi phí cho doanh 
nghiệp. 

 

Ảnh: Công Hân 

Theo phản ánh của các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội chế biến và xuất 
khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 2 tuần qua, việc cấp giấy xác nhận 
nguyên liệu (S/C) và thu phí xác nhận giữa các cảng cá và doanh nghiệp 
đã bị "đẻ" thêm quy định, gây bức xúc cho cộng đồng doanh nghiệp trong 
ngành thủy hải sản. 



Cụ thể, theo Thông tư 118/2018 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc 
nguyên liệu thủy sản, lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản 
được quy định rõ như sau: Thu “phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên 
liệu thuỷ sản” là 150.000 đồng + (số tấn thuỷ sản x 15.000 đồng/tấn). Và 
mức tối đa 700.000 đồng/lần. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại một số cảng cá ở địa phương Quảng 
Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Vũng Tàu…, Ban quản lý các cảng này đã yêu 
cầu doanh nghiệp tách lượng nguyên liệu thu mua xin cấp giấy S/C để 
không vượt 36 tấn nguyên liệu trên mỗi giấy S/C. Nghĩa là phí cấp giấy xác 
nhận nguyên liệu S/C tính ra không vượt quá 700.000 đồng/lần theo quy 
định tại Điều 4 của Thông tư 118 đề cập trên. VASEP cho rằng, đã có 
nhiều trường hợp, lượng hải sản doanh nghiệp thu mua trong 1 lần tại một 
nơi được khoảng 40 tấn, nhưng lại không thể đăng ký như quy định tại 
Thông tư 118/2018, mà phải tách xin 2 giấy S/C, một giấy 36 tấn và giấy 
kia là số còn lại khoảng 4 tấn (!?). 

“Với yêu cầu như trên, từ một số các cảng cá dẫn đến việc doanh 
nghiệp buộc phải làm thêm nhiều bộ hồ sơ xin xác nhận S/C, phải chịu 
thêm chi phí xin cấp S/C, làm gia tăng thêm chi phí cho DN” - công văn của 
VASEP nhấn mạnh. Ngoài ra, theo VASEP, điều quan trọng là việc thực thi 
quy định pháp luật theo cách diễn giải riêng và có lợi cho một bên sẽ “gây 
tâm lý không tốt” đối với cộng đồng rộng lớn hơn là doanh nghiệp và người 
dân, làm mất đi hiệu lực của văn bản pháp luật. Đại diện VASEP nêu quan 
điểm: “Điều này đã đi ngược lại các nỗ lực của Chính phủ và các bộ ngành 
trong việc rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nhằm giảm chi 
phí cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng sức cạnh 
tranh cho doanh nghiệp Việt”. 

Ngoài nội dung trên, VASEP còn đề nghị Thứ trưởng Phùng Đức Tiến - với 
tư cách đại diện Bộ NN-PTNT, sớm có chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc thực 
thi quy định cũng như thống nhất việc thực hiện đúng Thông tư 118/2018 
của Bộ Tài chính. 

 Nguồn: https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/doanh-nghiep-thuy-san-
buc-xuc-bi-de-them-chi-phi-cap-giay-xac-nhan-1238143.html 

 

6. Cần nới lỏng tối đa cho doanh nghiệp phát triển 



Theo các đại biểu Quốc hội, các thể chế, chính sách cần tạo công 
bằng và niềm tin cho doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng phát 
triển, góp phần nhanh chóng hồi phục kinh tế sau dịch. 

Ngày 15-6, tiếp tục thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách, các đại biểu 
Quốc hội (ĐBQH) ghi nhận những nỗ lực trong phòng, chống dịch COVID-
19 nhưng nhấn mạnh tới đây Chính phủ cần có các giải pháp mạnh nhằm 
phục hồi kinh tế. 

Thảm đỏ cho doanh nghiệp nước ngoài, thóc cho doanh nghiệp trong nước 

ĐB Nguyễn Thanh Hiền (Nghệ An) đánh giá cao sự điều hành của Chính 
phủ trong thu ngân sách và tăng trưởng lúc mà cả thế giới đang bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. ĐB Hiền coi sau dịch là cơ hội mà Việt 
Nam cần tranh thủ để đón đầu các dòng vốn đầu tư từ nước ngoài. 

Tuy vậy, thực tế là hiện nay làn sóng đầu tư này đang chuyển hướng, đổ 
về Ấn Độ, Indonesia, Philippines… ĐB Hiền đề nghị phải “có những chính 
sách và sự hỗ trợ kịp thời để thu hút làn sóng đầu tư có chọn lọc, không 
thu hút bằng mọi giá. Phải đảm bảo lợi ích quốc gia và sự bình đẳng cho 
doanh nghiệp (DN) và nhất là chúng ta phải có kế hoạch cụ thể, chủ động”. 

ĐB Hiền cũng lưu ý cần phải quan tâm đến các nhà đầu tư đã và đang tiếp 
tục triển khai ở nước ta. “Thực tế hiện nay cho thấy ở nhiều địa phương 
vẫn còn những nhà đầu tư, những dự án đang làm dở dang đã được cấp 
phép nhưng quá trình triển khai đang gặp khó khăn về chính sách, về việc 
giải phóng mặt bằng... Vì vậy, tôi đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo rà soát và 
tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư yên tâm bỏ vốn, tiếp tục triển khai, 
tránh lãng phí” - ĐB Hiền nói. 

Theo ĐBQH Bùi Thanh Tùng (Hải Phòng), thời gian qua, nhiều địa phương 
đã trải thảm đỏ cho các tập đoàn, DN lớn đa quốc gia về đầu tư ở địa 
phương mình. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu ái đó thì đối với DN trong 
nước, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ, các thủ tục đầu tư vẫn còn phức tạp 
và kéo dài. Các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Quy 
hoạch đô thị, Luật Đất đai… còn nhiều nội dung chưa thống nhất, gây nên 
sự lúng túng, dè chừng, đùn đẩy của các cơ quan chức năng trong quá 
trình thẩm định, xem xét, giải quyết các thủ tục cho các dự án đầu tư của 
DN. Điều đó thể hiện trong các công đoạn từ quy hoạch, giải phóng mặt 
bằng, chấp thuận đầu tư, tính giá đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất… cho đến các giấy phép về xây dựng công trình. 

Theo ĐB Tùng, thực tế cho thấy nhiều DN phải mất 3-4 năm cho việc chạy 
lòng vòng và khi bước qua được các thủ tục này thì thực sự cảm thấy hụt 
hơi, nản chí. ĐB Tùng cho rằng chúng ta đang dọn tổ đón đại bàng thì 



cũng nên rắc thóc cho chào mào, chim sẻ để thực sự có được sự công 
bằng và tạo niềm tin cho cộng đồng DN phát huy nội lực, góp phần nhanh 
chóng hồi phục kinh tế. 

 

Các đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ nới lỏng tối đa cho các doanh 
nghiệp hoạt động và phát triển. Ảnh: QUANG HUY 

Cải cách thể chế đang… chững lại? 

Theo ĐB Vũ Tiến Lộc (Thái Bình), dịch COVID-19 đã tạo ra một số cơ hội 
cần nắm bắt, ngoài việc đón các làn sóng đầu tư. “Điểm then chốt là tới 
đây, Chính phủ vẫn phải đẩy mạnh cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành 
chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh 
tranh của đất nước” - ĐB Lộc nói và cho biết cải cách thể chế đang có 
phần chững lại. 

ĐB Tô Văn Tám (Kon Tum) đề cập đến trạng thái “bình thường mới” và 
cũng đồng tình rằng: “Điểm cốt lõi vẫn là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính, cải cách thể chế. Việt Nam có lợi thế về môi trường kinh doanh ổn 
định, quản trị nhà nước tốt, đang hội nhập sâu vào kinh tế thế giới, do vậy 
đòi hỏi tiếp tục cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn nữa và thực chất 
hơn nữa theo tinh thần Chính phủ kiến tạo, hành động”. 

3,82% là mức tăng trưởng GDP trong quý I-2020 mặc dù chịu ảnh 
hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Với mức tăng trưởng này, Việt 



Nam thuộc nhóm những nước tăng trưởng cao của khu vực và trên thế 
giới; lạm phát được kiểm soát, giá tiêu dùng được bình ổn; an ninh 
năng lượng, an toàn thực phẩm được bảo đảm…  

Theo ĐB Tám, ngay từ việc triển khai các gói hỗ trợ cho đến giải ngân vốn 
đầu tư công đều có những vướng mắc về thủ tục cần tháo gỡ. “Vấn đề là 
cơ chế, thủ tục vướng mắc thì phải tháo gỡ nhưng để giải quyết tận gốc 
những vướng mắc cần phải kiến tạo, tạo điều kiện thuận lợi hành lang 
pháp lý, thủ tục hành chính thông thoáng chứ không chỉ là tháo gỡ vướng 
mắc hay giải cứu” - ĐB Tám nói. 

ĐB Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát lại 
hệ thống pháp luật, nhất là Luật Đầu tư công, Luật Đất đai, Luật Quy 
hoạch. Để từ đó đề xuất QH sửa đổi luật theo thủ tục rút gọn, một luật sửa 
nhiều luật. QH có thể thảo luận bằng hình thức trực tuyến để kịp thời sửa 
đổi, bổ sung và ban hành những chính sách mới, có tính chất đột phá để 
đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách môi trường kinh doanh trong giai đoạn 
hiện nay. “Thậm chí có thể nghiên cứu triệu tập kỳ họp bất thường của QH 
để sửa đổi kịp thời các luật nêu trên” - ĐB Hoa đề nghị. 

ĐB NGUYỄN THANH HIỀN (Nghệ An): 

Chưa chống được virus trì trệ 

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói một cách hình tượng là chúng ta 
phải chống virus Corona và virus trì trệ. Tôi cho rằng những tồn tại đó 
đã kéo dài từ năm này qua năm khác, từ ngành này sang ngành khác 
và từ địa phương này sang địa phương khác… Chúng ta chưa thành 
công trong việc chống virus trì trệ này. 



Mặc dù chúng ta đã nhiều lần đưa ra giải pháp đột phá, những khẩu 
hiệu hành động đầy quyết liệt nhưng đâu vẫn hoàn đấy, thậm chí một 
số lĩnh vực, một số vụ việc diễn biến phức tạp hơn. Như vậy, vấn đề đặt 
ra ở đây là chúng ta phải làm bắt đầu từ con người, bắt đầu từ công tác 
cán bộ. 

ĐB LƯU BÌNH NHƯỠNG(Bến Tre): 

Cần nghị quyết riêng về phục hồi kinh tế 

 
Mặc dù chúng ta đã có những thành tựu trong việc chống dịch nhưng 
kinh tế nước ta đã phải chịu ảnh hưởng, sa sút nghiêm trọng từ dịch 
bệnh, việc quay lại phục hồi nền kinh tế trong thời gian tới như thế nào 
là rất quan trọng. 

Cho nên rất cần thiết phải bổ sung vào kỳ họp thứ 9 này một nghị quyết 
riêng về việc phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch để QH đồng hành cùng 
Chính phủ và nhân dân. Cùng với đó, đề nghị Chính phủ nới lỏng tối đa 
cho các DN hoạt động và phát triển.  

CHÂN LUẬN - ĐỨC MINH 

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/can-noi-long-toi-da-cho-doanh-nghiep-phat-
trien-918788.html 

 

7. Dự luật Cư trú: Đề xuất "đi vắng 12 tháng" bị xoá hộ 
khẩu tạo tiêu cực, nhũng nhiễu 



Nhiều chuyên gia khẳng định đề xuất rời địa phương 12 tháng không 
báo sẽ xóa hộ khẩu là chưa phù hợp và tạo điều kiện cho tiêu cực, 
nhũng nhiễu. 

Hôm nay (16/6), Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ Dự thảo Luật Cư trú sửa đổi. 
Tại Dự thảo Luật Cư trú đang được đưa ra lấy ý kiến, Bộ Công an đề xuất 
ai vắng mặt tại địa phương 12 tháng liên tục và không khai báo với cơ 
quan quản lý sẽ bị xoá tên trong hộ khẩu. 

Dự thảo cũng bổ sung nhiều trường hợp phải xoá đăng ký thường trú 
(xoá hộ khẩu) như: công dân chết, bị tòa án tuyên bố là mất tích hoặc đã 
chết; người ra nước ngoài để định cư hoặc có thời gian xuất cảnh ra từ 
trên 12 tháng liên tục mà không khai báo cho cơ quan quản lý cư trú nơi 
đăng ký thường trú; người bị phạt tù có thời hạn từ 12 tháng trở lên, tù 
chung thân, tử hình. 

 

Bộ Công an đề xuất ai vắng mặt tại địa phương 12 tháng liên tục và không 
khai báo với cơ quan quản lý sẽ bị xoá tên trong hộ khẩu. 

Thêm nhiêu khê, phiền hà 

Luật sư Bùi Đình Ứng, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng cần phải cân 
nhắc rất kỹ về đề xuất này. 

“Đối với những trường hợp như đi tù, đi học ở nước ngoài... khi quay lại 
nơi thường trú cũ thì quy định sẽ được nhập lại khẩu vì có giấy tờ nên dễ 
dàng hơn. Nhưng ví dụ, trường hợp từ Bắc vào miền Nam thăm người nhà 
rồi xin việc... làm được 1 năm lại mất việc và quay về địa phương thì mất 
khẩu, nếu muốn nhập lại khẩu khá phức tạp. 



Theo như dự thảo quy định thì những trường hợp tương tự, khi quay về 
địa phương sẽ được nhập lại khẩu, tuy nhiên, trên thực tế thì không hề 
đơn giản, chắc chắn sẽ nhiêu khê. Thậm chí trong một số trường hợp còn 
tạo điều kiện cho tiêu cực, nhũng nhiễu”, ông Ứng lấy ví dụ. 

Theo quan điểm của ông Ứng, cơ quan đề xuất cần phải lý giải mục đích 
của việc xoá khẩu này là gì? Nếu vì ý thức người dân khi đi khỏi địa 
phương không khai báo tạm vắng và khi đến nơi mới không khai báo tạm 
trú… thì xử phạt hành chính là đủ. Và thực tế, hành vi này đã bị xử phạt 
hành chính theo quy định rồi. 

Luật sư Ứng cho rằng phải làm rõ cơ sở khoa học của việc xoá hộ khẩu 
thường trú là gì thì mới quy định xoá? Còn vì mục đích quản lý để đảm bảo 
an ninh trật tự thì đã có quy định đăng ký tạm trú, tạm vắng rồi; nếu xoá 
khẩu lại càng gây phức tạp cho việc quản lý, đảm bảo an ninh trật tự. 

Đồng quan điểm, Luật sư Lương Văn Chương, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ 
Chí Minh khẳng định dù đã có nhiều sửa đổi nhưng Dự thảo Luật Cư trú nếu đi 
vào thực hiện sẽ gây khó khăn cho cả cơ quan quản lý lẫn người dân. 

“Xóa đăng ký thường trú đối với các đối tượng trên có thể gây nhiều khó 
khăn, phiền hà cho người dân ngay cả trong những việc bình thường nhất 
(ví dụ như: thừa kế, sang nhượng tài sản, khám chữa bệnh, học hành, …). 
Bởi vậy, các nhà quản lý trước khi ban hành quy định nên dự liệu hết các 
tình huống cho phù hợp với thực tế để vừa thuận tiện trong quản lý, vừa 
không ảnh hưởng đến lợi ích của người dân, trong đó lợi ích người dân 
phải được đặt lên hàng đầu”, ông Chương nhấn mạnh. 

Về phía cán bộ quản lý địa phương, ông Chương cho rằng quy định này 
nếu được ban hành cũng gây ra phức tạp cho công tác quản lý. 

“Riêng việc xóa bỏ hộ khẩu đã phải thực hiện nhiều thủ tục khác nhau, rồi 
đến khi họ muốn nhập hộ khẩu trở lại cũng phải trải qua các bước như 
khai phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu; Giấy 
chuyển hộ khẩu; Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp… Trong khi 
trên thực tế công tác quản lý nhân khẩu đã có quy định về đăng ký tạm trú, 
tạm vắng”, ông Chương nhấn mạnh. 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú thế nào? 

Do đó, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú của người dân, luật 
sư Chương cho rằng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần đổi mới 
phương thức, hình thức tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân chấp 
hành tốt các quy định về đăng ký, quản lý nhân khẩu tạm trú, tạm vắng. 



Đồng thời, cần tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, nắm tình hình về 
nhân khẩu trên địa bàn được phân công. Để thực hiện hiệu quả, cần 
phải có sự phối hợp với nhau giữa các tổ chức các ban ngành. Hơn 
nữa phải đề ra những phương pháp kiểm tra để thay đổi liên tục đảm 
bảo khách quan và chính xác như là kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, 
kiểm tra chéo, … 

Ông Chương cho rằng, nhờ biện pháp này, cơ quan công an mới có thể 
nhìn nhận ra những vấn đề thiếu sót để cải thiện hoặc phát hiện những đối 
tượng tạm trú không khai báo để xử lý theo quy định của pháp luật hoặc 
phục vụ điều tra. Nếu lực lượng này thường xuyên xuống địa bàn nắm bắt 
tình hình sẽ quản lý tốt hơn thay vì đưa ra các quy định ràng buộc, gây khó 
khăn cho người dân. 

Cùng với đó, đối với người cố tình vi phạm phải xử phạt nghiêm minh, 
tránh hiện tượng “nhờn” luật. 

“Đồng thời, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần áp dụng khoa học công 
nghệ, liên thông, nối mạng trong toàn bộ hệ thống. Cụ thể, là cần đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, thủ 
tục đơn giản, nhanh gọn và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện 
quyền tự do cư trú, tránh đi lại nhiều lần gây phiền hà cho công dân. Có kế 
hoạch đầu tư, sử dụng công nghệ thông tin vào quy trình quản lý để xây 
dựng hệ thống dữ liệu về cư trú cấp cơ sở”, ông Chương nhấn mạnh. 

Nguồn: https://enternews.vn/du-thao-luat-cu-tru-tao-co-so-cho-tieu-cuc-
nhung-nhieu-175326.html 

 

8. Kinh tế số: Hướng phát triển tất yếu 
Việc sớm có cơ chế thúc đẩy phát triển kinh tế số tại vùng kinh tế 
trọng điểm (KTTĐ) phía Nam sẽ góp phần phát triển các ngành công 
nghệ cao, đem lại giá trị gia tăng lớn, từ đó tạo nên sự phát triển kinh 
tế bền vững cho toàn vùng. 



 

Bình Dương nỗ lực đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử, hỗ trợ người 
dân và doanh nghiệp. Trong ảnh: Nhân viên trực vận hành hệ thống đường 

dây nóng 1022 của tỉnh 

 Đặt nền tảng 

Tại hội nghị với các tỉnh thành vùng KTTĐ phía Nam mới đây, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là vùng trọng điểm của các vùng trọng 
điểm. Xét về quy mô và đóng góp trong tương lai gần sẽ là vùng siêu đô thị 
của khu vực Đông Nam Á nên cần đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ để phát 
triển. Trong đó, việc thúc đẩy kinh tế số, kết nối liên vùng là một hướng đi 
cần được chú trọng. Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta đang tập trung sức 
lực vượt khó, đặc biệt là tập trung xây dựng tầm nhìn Việt Nam hùng 
cường vào năm 2045. Một giải pháp quan trọng nữa là chính quyền các 
địa phương, doanh nghiệp (DN) cần khẩn trương nâng cấp hạ tầng số, 
trong đó có việc chuẩn bị các phương án triển khai dịch vụ 5G; phát triển 
nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đầu tư mạnh cho giáo dục và nghiên 
cứu; đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin… 

Thời gian qua, ngoài chú trọng phát triển chính phủ điện tử, UBND các 
tỉnh, thành phố trong vùng KTTĐ phía Nam còn tập trung đẩy mạnh phát 
triển thương mại điện tử. Theo báo cáo của Hiệp hội Thương mại điện tử 
Việt Nam, hiện trong tốp 5 các tỉnh, thành dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số 
thương mại điện tử (EBI), có 2 tỉnh, thành nằm trong vùng KTTĐ phía Nam 
là TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương. Năm 2019, Bình Dương tiếp tục lần thứ 
2 được Cộng đồng thành phố thông minh thế giới (ICF) bình chọn là một 
trong 21 thành phố, khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh 
tiêu biểu của thế giới. 



Bên cạnh đó, vùng KTTĐ phía Nam còn có 
nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế số. Vùng 
KTTĐ phía Nam không chỉ là nơi có tốc độ tăng 
trưởng kinh tế cao, tập trung sản xuất công 
nghiệp của cả nước mà còn có hệ thống các 
trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu hàng 
đầu, thuận lợi lớn cho sự phát triển kinh tế số. 
Năm 2018, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND 
TP.Hồ Chí Minh cùng các tỉnh, thành trong vùng 
chủ trì hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch 
xây dựng vùng TP.Hồ Chí Minh đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 với ranh giới hành chính 
TP.Hồ Chí Minh và 7 tỉnh lân cận: Đồng Nai, Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Long 
An, Tây Ninh, Tiền Giang. Mục đích của quy 
hoạch là xây dựng một vùng kinh tế hiện đại, 
trung tâm kinh tế lớn của cả nước và khu vực 
Đông Nam Á, là trung tâm thương mại, tài chính, 
trung tâm nghiên cứu khoa học - dịch vụ, trung 
tâm công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp 
chuyên sâu... 

Theo TS. Nguyễn Việt Long, Phó Tổng giám đốc 
Becamex IDC, Giám đốc Văn phòng Thành phố 
thông minh Bình Dương, trong tương lai, việc huy động nguồn lực để phát 
triển số là xu thế tất yếu toàn cầu. Bình Dương cần tiếp tục thu hút các DN, 
viện, trường trong và ngoài nước, đặc biệt về lĩnh vực công nghệ thông tin 
(CNTT), sản xuất thông minh - tiên tiến, cùng đầu tư, tham gia công tác 
nghiên cứu, thử nghiệm, thí điểm các dự án mới, triển khai các khu thí 
điểm thực tế (living lab). Trong đó, TP.Thủ Dầu Một đóng vai trò là nơi 
tham gia hỗ trợ, thử nghiệm các ý tưởng mới để lan tỏa cho tỉnh, như hệ 
thống thông tin địa lý GIS, trung tâm kết nối người dân qua điện thoại 1022 
và Zalo, Facebook. Các đơn vị và người dân trong thành phố cần được 
khuyến khích hơn nữa, cùng chung tay, tích cực hợp tác trong các dự án 
đột phá công nghệ hướng tới thành phố thông minh như thúc đẩy xây 
dựng hệ thống CNTT và truyền thông, cơ sở dữ liệu lớn, trung tâm điều 
hành thành phố thông minh, ứng dụng IoT, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số 
hóa thông minh (smart digitalization), cải cách hành chính, chính quyền 
điện tử… Trong các chương trình đó, quan trọng hàng đầu cần tập trung 
nguồn lực hỗ trợ tỉnh là hạ tầng băng thông rộng, tạo tiền đề cơ bản nhằm 
phát triển kinh tế, xã hội số; cơ sở dữ liệu dùng chung, tích hợp và mở để 

 Kinh tế số là nền kinh 
tế vận hành chủ yếu 
dựa trên công nghệ số, 
đặc biệt là các giao 
dịch điện tử tiến hành 
thông qua Internet. 
Kinh tế số bao gồm tất 
cả các lĩnh vực và nền 
kinh tế (công nghiệp, 
nông nghiệp, dịch vụ; 
sản xuất, phân phối lưu 
thông hàng hóa, giao 
thông - vận tải, 
logistics, tài chính - 
ngân hàng...) mà công 
nghệ số được áp dụng. 
Ngày nay, người dân 
có thể bắt gặp các sản 
phẩm của nền kinh tế 
số ở bất cứ đâu trong 
cuộc sống hàng ngày... 



làm nền tảng cho mọi ứng dụng phân tích, động lực để phát triển đổi mới 
sáng tạo; cải cách hành chính, hướng tới chính quyền điện tử, ứng dụng 
công nghệ trong quản lý, nhất là hỗ trợ tốt hơn cho người dân, DN. 

Thúc đẩy phát triển 

Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ, vùng KTTĐ chính là 
động lực cho các địa phương phát triển, trong đó có Bình Dương. Nhiều 
năm qua, Bình Dương luôn chủ động cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh, khuyến khích DN đến đầu tư và đổi mới, sáng tạo. Tỉnh hoàn thiện 
hệ thống hạ tầng KT-XH, phát triển đô thị - dịch vụ làm tiền đề xây dựng 
Bình Dương trở thành thành phố thông minh. Hiện nay, Bình Dương tiếp 
tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 
trong hoạt động quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính cho 
người dân, DN. 

Becamex IDC - một DN được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao 
không chỉ vì những chiến lược phát triển kinh doanh mà còn là sự nỗ lực 
“hết lòng, hết sức” trong trách nhiệm xã hội với phát triển vùng KTTĐ phía 
Nam, đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển kinh tế số. Ông 
Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Becamex IDC, cho biết: 
“Khi đại dịch bệnh Covid-19 diễn ra, biến đổi đột ngột môi trường đầu tư 
kinh doanh, áp dụng giãn cách xã hội trên toàn cầu, chúng tôi đã theo chỉ 
đạo của Chính phủ và nhu cầu thị trường, nhanh chóng chuẩn bị những 
phương thức mới. Trên thực tế, chúng tôi hiện nay vẫn đang tiếp cận nhà 
đầu tư rất mạnh mẽ bằng nhiều hình thức trên nền tảng Internet như tổ 
chức họp trực tuyến, hội thảo trực tuyến Webinar, triển lãm trực tuyến... 
Chúng tôi đặc biệt hỗ trợ cho các DN hiện hữu trong KCN, giúp họ tìm 
kiếm nguồn cung ứng mới”. Ông Hùng cũng kiến nghị Chính phủ tạo điều 
kiện cho các ý tưởng mới phù hợp yêu cầu thời đại, tăng lợi thế cạnh tranh 
của đất nước trên trường quốc tế. Đặc biệt, trong thời kỳ hậu đại dịch, việc 
đẩy nhanh tốc độ hỗ trợ hành chính cho các DN sẽ là yếu tố then chốt. 

 Nhằm nâng tầm phát triển các khu công nghiệp - đô thị, từ năm 2016 tỉnh 
Bình Dương và Becamex IDC đã mạnh dạn triển khai đề án thành phố 
thông minh, hướng tới công nghiệp 4.0, thúc đẩy khoa học công nghệ, tạo 
sân chơi đổi mới sáng tạo, năng động, mang lại những giá trị gia tăng mới. 
Những bước tiến trên đã giúp hình thành nên nhiều dự án đổi mới, hỗ trợ 
nhà đầu tư tốt hơn. Tiêu biểu là việc khởi công xây dựng Trung tâm 
Thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương. Đây là cầu nối quan 
trọng hỗ trợ các DN trong khu vực vươn ra thế giới, kết nối vào chuỗi giá trị 
toàn cầu. Một ví dụ khác là việc Becamex IDC hợp tác với Hàn Quốc, Hà 
Lan, Singapore để hình thành KCN khoa học công nghệ và trung tâm sản 



xuất thông minh 4.0, mở ra một hệ sinh thái sáng tạo, thu hút các tập đoàn, 
DN gặp gỡ trao đổi, tạo điều kiện để các nhà đầu tư nâng cấp, chuyển đổi 
mô hình kinh doanh tiên tiến hơn, sản xuất hiện đại và hiệu quả hơn, tăng 
tính cạnh tranh trong thời đại mới. 

 TIỂU MY 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/kinh-te-so-huong-phat-trien-tat-yeu-
a225076.html 

 

9. Ủng hộ bỏ sổ hộ khẩu giấy 
Dự thảo Luật Cư trú sửa đổi là một trong những vấn đề được các đại 
biểu Quốc hội thảo luận nhiều tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV 
đang diễn ra. Nội dung này được người dân rất quan tâm, nhất là quy 
định mới sẽ quản lý công dân bằng mã định danh cá nhân thay thế sổ 
hộ khẩu giấy. 

 

Người dân P.Bảo Vinh (TP.Long Khánh) làm thủ tục chuyển đổi hộ 
khẩu. Ảnh: Kim Liễu 

Vừa qua, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã đọc tờ trình dự thảo Luật Cư trú 
sửa đổi tại diễn đàn Quốc hội. Qua đó, nhiều ý kiến cho rằng, việc đổi mới 
quản lý công dân bằng mã định danh cá nhân là phù hợp với chủ trương 



cải cách hành chính; đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ công dân liên quan công 
tác dân cư là rất cần thiết. 

* Bất tiện với hộ khẩu giấy 

Nhiều ý kiến đồng tình và ủng hộ việc thay đổi phương thức quản lý cư trú 
từ sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sang phương thức quản lý 
hiện đại bằng mã số định danh cá nhân và cho rằng, đây là một bước tiến 
trong dự thảo Luật Cư trú sửa đổi, góp phần tinh giảm thủ tục hành chính, 
giảm phiền hà và lãng phí… 

Ông Trần Văn Làn (ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) cho rằng, đây là 
việc nên làm ngay vì công tác quản lý sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng hình 
thức thủ công như từ trước đến nay đã quá lạc hậu, nên sớm thay đổi để 
thuận tiện hơn cho người dân khi đi làm các thủ tục hành chính. 

Ông Làn dẫn chứng, hiện nay sổ hộ khẩu liên quan đến hàng loạt quyền 
lợi của công dân, từ chuyện sinh, tử, kết hôn cho đến xin việc làm, đăng ký 
điện, nước, học hành... đều cần phải có hộ khẩu. Nhiều giao dịch mà 
người dân đâu phải chỉ có đưa hộ khẩu ra là xong, mà phải qua các thủ tục 
khác như: phô tô, công chứng tốn kém, mất thời gian. 

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (ngụ xã Hưng Lộc, H.Thống Nhất) 
bày tỏ, việc sẽ thay đổi cách quản lý dân cư từ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sang 
mã số định danh cá nhân là rất tiến bộ. Điều này rất có ý nghĩa với những 
người lao động ngoại tỉnh khi đi làm các thủ tục hành chính hay đăng ký 
cho con học hành...; hạn chế những tiêu cực nảy sinh từ việc “gian lận” để 
có sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. 

 Ông Nguyễn Văn Hoành (ngụ P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) cũng cho rằng 
việc thay đổi cách quản lý dân cư từ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sang mã số 
định danh cá nhân sẽ rất tiện lợi cho người dân. Ông Hoành dẫn chứng: 
“Tôi vào Đồng Nai làm việc và tạm trú tại nhà người quen. Trước đây, khi 
công ty cho tôi đi du lịch nước ngoài tôi phải xin nghỉ mấy hôm để về quê ở 
tỉnh Quảng Ngãi nơi đăng ký hộ khẩu làm các thủ tục xin cấp hộ chiếu. 
Nếu các thông tin về nhân thân được cập nhật hết trên hệ thống quản lý 
chung, thì cơ quan chức năng chỉ cần truy cập vào hệ thống dữ liệu có 
sẵn, sẽ tiện lợi cho người dân rất nhiều”. 

* Đẩy nhanh hơn nữa việc hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

Ông Nguyễn Văn Lực (ngụ KP.8, P.Long Bình, TP.Biên Hòa) thì cho rằng 
việc quản lý cư trú bằng hộ khẩu giấy không chỉ gây phiền hà cho người 
dân mà còn gây bất tiện trong công tác quản lý. Hiện nay, ở các nước phát 
triển đã áp dụng quản lý bằng công nghệ số từ rất lâu thì không lẽ nào Việt 



Nam cứ mãi dùng phương thức thủ công trong khi phương tiện công nghệ 
không thiếu. Vậy nên ứng dụng công nghệ trong quản lý nhân khẩu là cách 
thay thế tốt nhất. 

“Thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, việc quản lý minh bạch hơn, 
cán bộ hành chính không thể lợi dụng quy định để nhũng nhiễu người dân” 
- ông Lực nói. 

Nhiều ý kiến cho rằng, bỏ sổ hộ khẩu giấy không chỉ tạo thuận lợi quản lý, 
sử dụng mà còn tiết kiệm cho người dân cả nước một số tiền khá lớn xung 
quanh chuyện làm hộ khẩu và in sao hộ khẩu khi cần giao dịch. Đây là thay 
đổi phù hợp với cuộc cách mạng công nghệ thông tin trong thời đại 4.0, 
xây dựng chính phủ điện tử. Do vậy nhiều người đề nghị, công an các địa 
phương đẩy nhanh hơn nữa việc xác lập số định danh cá nhân cho công 
dân để nhanh chóng triển khai thực hiện. 

Bà Đoàn Ánh Kim (ngụ P.An Bình, TP.Biên Hòa) bộc bạch: “Theo lộ trình 
của Chính phủ trong năm 2021 cả nước phải hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư, số định danh cá nhân.  Khâu chuẩn bị để thực hiện 
việc chuyển đổi phương thức quản lý cư trú này có thể còn nhiều nội dung, 
nhưng tôi tin với sự nỗ lực của các ngành, đặc biệt là sự ủng hộ của người 
dân, việc này chắc chắn sẽ khả thi trong thực tiễn”. 

Kim Liễu 

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202006/ung-ho-bo-so-ho-
khau-giay-3008355/ 

 

10. Thừa Thiên Huế: Nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp 
tỉnh PCI 
Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành nhiều chương trình, 
kế hoạch hành động để cải thiện nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh 
PCI, trong đó chủ yếu là cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư cho 
doanh nghiệp (DN), giúp họ yên tâm tin tưởng và chọn đầu tư vào địa 
phương. 

Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mới đây 
cho thấy, chỉ số PCI năm 2019 của tỉnh Thừa Thiên Huế đã cải thiện 10 
bậc so với năm trước, được xếp vị trí thứ 20/63 tỉnh, thành phố trong cả 
nước, đang xếp trên nhóm khá. Một số chuyển biến rõ nét bao gồm mức 
độ năng động, sáng tạo của chính quyền cấp tỉnh gia tăng, công tác giải 
quyết vướng mắc, khó khăn cho DN đã có những cải thiện rõ rệt, môi 
trường kinh doanh bình đẳng hơn, các DN gặp thuận lợi hơn trong việc 



tiếp cận thông tin, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự được củng cố, gánh 
nặng chi phí không chính thức tiếp tục giảm, cải cách hành chính có kết 
quả tích cực. Tuy nhiên, để duy trì và nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, 
các chuyên gia kinh tế khuyên cần lựa chọn những vấn đề ưu tiên trong 
cải cách hành chính hiện nay. 

Ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 
Trung ương - cho biết: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phải ngồi lại với các bộ 
ngành, hiệp hội DN, để xác định rằng, đâu là lý do khiến DN gặp cản trở 
nhiều nhất. Điều này có thể khác với mức trung bình của cả nước. “Chúng 
ta nên tham khảo tình hình chung của cả nước, do tình hình chung của cả 
nước cũng phần nào phản ánh đúng với tình hình địa phương, các DN nơi 
khác thấy khó khăn thì không thể ở địa phương mình lại gặp thuận lợi 
hơn”, ông Hiếu lý giải. 

Theo ông Hiếu, nếu cộng với tham khảo tình hình chung của cả nước, nếu 
như chúng ta nghiên cứu kỹ nghị quyết của Chính phủ thì có thể hình dung 
đâu là những trọng tâm ưu tiên cải cách ở mặt bằng chung cả nước. 
“Ngoài ra với thông tin tình hình kinh tế của địa phương chúng ta có thể 
xác định rằng, đâu là những vấn đề cần cải cách trước mắt. Do đó phải tập 
trung vào các lĩnh vực trọng tâm, nếu cải cách được lĩnh vực này thì sẽ có 
nhiều dư địa và tạo ra thuận lợi cho các DN”, ông Hiếu chia sẻ thêm. 

 

Cải thiện vị trí xếp hạng PCI của tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc vào 
nhóm “rất tốt” hoặc “tốt” của cả nước năm 2020 



Ban Quản lý Khu kinh tế và Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, một trong 
những đơn vị tiếp xúc nhiều với các nhà đầu tư, DN khi đến tìm hiểu để 
đầu tư tại Huế. Thời gian gần đây, xác định việc cải cách thủ tục hành 
chính cho nhà đầu tư và doanh nghiệp là trách nhiệm của đơn vị. Ban đã 
tự chủ động thực hiện cắt giảm những thủ tục không cần thiết để tạo ấn 
tượng tốt hơn với các nhà đầu tư, các DN. 

Ông Lê Văn Tuệ - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế - Công nghiệp tỉnh Thừa 
Thiên Huế - cho biết: Ban luôn tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết nhanh chóng 
kịp thời các thủ tục khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư và DN. Theo ông 
Tuệ, hằng quý, đơn vị sẽ có những cuộc giao ban, những cuộc gặp mặt DN các 
địa bàn khu kinh tế - khu công nghiệp nhằm giải quyết ngay tại địa phương 
những thủ tục vướng mắc cho các DN và nhà đầu tư. 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Thừa Thiên Huế là cải thiện thứ 
hạng PCI năm 2020, phấn đấu nâng cao tổng điểm và xếp vào “nhóm tốt”. 
Để đạt được nhiệm vụ này, các sở, ban, ngành, địa phương cần phải thay 
đổi tư duy, hành động, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao và 
tập trung vào sự phát triển chung của tỉnh để có những giải pháp thiết 
thực, hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN. Tỉnh đề ra mục tiêu xây 
dựng chính quyền điện tử với các sáng kiến trong phát triển đô thị thông 
minh, hướng các hoạt động quản lý và điều hành địa phương trở nên phù 
hợp và thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết: 
Trong thời gian tới, để có giải pháp nâng cao chỉ số CPI, tỉnh Thừa Thiên 
Huế sẽ tập trung đánh giá năng lực cạnh tranh của cấp huyện, cấp sở, để 
đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các DN đầu tư, sản xuất kinh 
doanh tại địa phương. 

Ngoài ra, để nâng cao PCI năm 2020, việc làm thực chất nhất là hỗ trợ, 
giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, nhất là đối với khối DN vừa và nhỏ, bởi khối này chiếm 
98% DN toàn tỉnh. 

“Để thực hiện được điều đó đòi hỏi người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải 
rà soát, nắm bắt tình hình thực hiện dự án của các DN, từ đó nâng cao 
hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ. Đồng thời, khuyến khích và hỗ 
trợ tối đa cho các DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, DN hoạt động trong 
các lĩnh vực kêu gọi đầu tư của tỉnh”, ông Thọ nhấn mạnh. 

Hầu Tỷ 

Nguồn: https://congthuong.vn/thua-thien-hue-nang-cao-chi-so-canh-tranh-
cap-tinh-pci-138943.html 



11. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho mọi đối 
tượng tham gia 
25 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Bảo hiểm xã hội thành phố 
Hà Nội luôn hoàn thành, hoàn thành vượt các chỉ tiêu được Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân Thành phố giao hàng năm về tỷ lệ bao phủ bảo 
hiểm y tế, tỷ lệ số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất 
nghiệp và tốc độ gia tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện… 
góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô. 

Đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động 

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Hà Nội, số người tham gia bảo hiểm xã 
hội (BHXH) bắt buộc đã tăng từ 316.448 người năm 1995 lên trên 1 triệu 
người vào năm 2010, tăng lên 1.763.033 vào năm 2019 (tăng 1,4 triệu 
người, tăng 555% so với năm 1995). Ước đến hết tháng 6/2020, số người 
tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn Thủ đô là 1.730.801 người, chiếm 
90,1% số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. 

 

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đình 
Khương trao tặng Cờ thi đua của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho 

Bảo hiểm xã hội TP  Hà Nội 

Nhằm đảm bảo quyền lợi người tham gia, những năm qua, công tác thanh 
tra, kiểm tra tại các đơn vị sử dụng lao động đóng vai trò quan trọng trong 
việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, 
bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp. 



Ông Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết: 
Qua công tác thanh tra, kiểm tra, chủ yếu các hành vi vi phạm điển hình 
gồm: Chậm đóng, nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đóng 
dưới mức quy định ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người lao động 
khi hưởng chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức không đúng mức, chưa kịp 
thời; chưa được xác nhận thời gian tham gia BHXH, BH thất nghiệp trên sổ 
BHXH khi nghỉ việc do nợ tiền BHXH; hành vi gian lận, lạm dụng quỹ 
BHXH, BHYT như gửi đóng, lập hồ sơ thanh toán các chế độ ốm đau, thai 
sản, dưỡng sức... 

Theo đó, Bảo hiểm xã hội thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra 
Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế, Liên đoàn 
Lao động Thành phố, Công an Thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận, 
huyện, thị xã thanh tra, kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về 
BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của các đơn vị, doanh nghiệp. 

Bảo hiểm xã hội thành phố thường xuyên cử cán bộ làm công tác thanh 
tra, kiểm tra đi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; chủ động xây dựng và thực 
hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành, nhất là thanh tra đột xuất tại các 
đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; kiên quyết xử lý đối với các 
tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, đối với những trường hợp chây ì, cố 
tình không tham gia BHXH, không nộp tiền BHXH cho người lao động, 
chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra, khởi tố theo quy định của 
Bộ luật Hình sự. 

Theo Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, từ năm 2016 đến năm 
2019, công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị 
nợ đóng BHXH được đẩy mạnh, cụ thể: Bảo hiểm xã hội Thành phố, Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Thành phố, Công an Thành 
phố, Cục Thuế Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Ủy ban nhân 
dân các quận, huyện, thị xã thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành 
pháp luật về BHXH, BHYT tại 14.518 đơn vị (riêng năm 2018, thanh tra, 
kiểm tra tại 4.913 đơn vị; năm 2019, thanh tra, kiểm tra tại 5.637 đơn vị). 

“Công tác thanh tra, kiểm tra cũng đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc 
thu hồi, giảm nợ đọng. Năm 2016,  số tiền nợ là 2.284,6 tỷ đồng, tỷ lệ nợ 
7,99%; đến hết năm 2017, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Uỷ 
ban nhân dân Thành phố và sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành, 
Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã số nợ đã giảm xuống còn 1.304 
tỷ đồng, tỷ lệ nợ 3,9% (là năm đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu giảm nợ do Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam giao), năm 2019, số tiền nợ giảm còn 913,9 tỷ đồng, 
tỷ lệ nợ 1,98%”, ông Nguyễn Đức Hòa cho biết. 



Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý 
trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua tới Bảo hiểm xã 

hội thành phố 

Những năm gần đây, nhằm hướng đến sự hài lòng của người dân và 
doanh nghiệp, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông 
tin luôn được Bảo hiểm xã hội Thành phố quan tâm thực hiện. Từ năm 
2012, khi Bộ phận một cửa tại trụ sở Bảo hiểm xã hội Hà Nội và Bảo hiểm 
xã hội các quận, huyện, thị xã đi vào hoạt động, đã rút ngắn thời gian giao 
dịch, đảm bảo công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, ngăn chặn 
tình trạng sách nhiễu của viên chức khi thực thi công vụ. Đến nay, các thủ 
tục hành chính đã được đơn giản hóa theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho 
người tham gia và đối tượng thụ hưởng chính sách. 

Ngày 15/6/1995, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội được thành lập theo 
Quyết định số 15/QĐ-TCCB của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam trên cơ sở sáp nhập Bảo hiểm xã hội của Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội và Ban Bảo hiểm xã hội thuộc Liên đoàn Lao động thành 
phố Hà Nội với nhiệm vụ cơ bản là thực hiện quản lý thu, chi giải quyết 
chế độ chính sách BHXH cho người lao động và những người đang 
hưởng chế độ BHXH. 

Trong suốt chặng đường 25 năm thành lập, xây dựng và phát triển với 
nhiều khó khăn, thách thức, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội luôn 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đảm bảo quyền 



Cụ thể, về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Tất cả các thủ tục hành chính 
của các tổ chức, cá nhân liên quan đến BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đều 
được tiếp nhận qua hệ thống một cửa điện tử của Bảo hiểm xã hội Thành 
phố và 30 quận, huyện, thị trực thuộc. Ứng dụng công nghệ thông tin, đáp 
ứng nhu cầu tiếp nhận hồ sơ từ 3 nguồn đầu vào: Nộp hồ sơ trực tiếp tại 
bộ phận một cửa, nộp hồ sơ qua mạng internet, nộp hồ sơ qua hệ thống 
bưu điện. 

Về thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử: Đẩy mạnh triển khai thực hiện giao 
dịch hồ sơ điện tử, tập trung trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BH thất 
nghiệp và lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Việc thực hiện giao dịch hồ sơ 
điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT đã đạt được những kết quả tốt, tiết 
giảm được chi phí hành chính cho các đơn vị sử dụng lao động như chi phí 
đi lại để nộp và nhận hồ sơ, chi phí giấy tờ..., tạo điều kiện cho cán bộ, 
viên chức cơ quan Bảo hiểm xã hội tập trung vào công tác chuyên môn 
giải quyết các thủ tục hành chính nhanh hơn. Đến nay, có trên 97% các 
đơn vị tham gia BHXH, BHYT thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử. 

Bên cạnh đó, ngành đã triển khai hệ thống tra cứu kết quả đóng BHXH, 
BHYT, BH thất nghiệp, tra cứu quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành 
chính của đơn vị sử dụng lao động, cá nhân trên cổng thông tin điện tử của 
Bảo hiểm xã hội Thành phố; nhắn tin đến điện thoại di động của cá nhân 
nộp hồ sơ thủ tục hành chính về việc đã tiếp nhận hồ sơ, đã giải quyết 
xong hồ sơ thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến nhận 
kết quả thủ tục hành chính. 

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng, nộp BHXH, 
BHYT: Năm 2018, ngành đã triển khai thí điểm thành công với trên 800 
đơn vị, doanh nghiệp, đến nay, 100% các ngân hàng thương mại có tài 
khoản chuyên thu của Bảo hiểm xã hội Thành phố đều đã thực hiện dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 4. 

Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã thành lập Bộ phận giám sát, kiểm 
soát nghiệp vụ BHXH, BHYT để phân tích, cảnh báo kịp thời các sai sót 
trong quá trình thực hiện các quy trình nghiệp vụ, từ đó kịp thời khắc phục, 
định hướng, hướng dẫn trên toàn Thành phố thực hiện đúng theo quy 
định, đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách. 

Bảo Duy 

và lợi ích hợp pháp về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của người lao 
động, đóng góp tích cực vào việc đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính 
trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. 



 Nguồn: http://laodongthudo.vn/dam-bao-quyen-va-loi-ich-hop-phap-cho-
moi-doi-tuong-tham-gia-109408.html 

 

 


