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1. Sửa quy định về kiểm tra, giám sát hải quan phù 
hợp với cam kết quốc tế 
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị 
định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP 
của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan 
về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan. 

Ngày 21/01/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2015/NĐ-CPquy 
định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm 
tra, giám sát, kiểm soát hải quan; một số Điều tại Nghị định cũng đã được 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 
20/4/2018. Qua thời gian thực hiện, Nghị định đã góp phần thúc đẩy tiến 
trình cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư 
và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, nâng cao hiệu quả của hoạt động 
hải quan và đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh những năm qua, Việt Nam tham gia ký kết một 
số Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới (như: EVFTA, CPTPP,…) 
đã khẳng định những cam kết sâu rộng và toàn diện, sẽ tạo điều kiện và 
động lực cơ hội để thay đổi, cải thiện chính sách và pháp luật theo hướng 
minh bạch hơn, thuận lợi và phù hợp hơn với thông lệ quốc tế. Các FTA 
thế hệ mới đòi hỏi Việt Nam phải kiện toàn hơn bộ máy nhà nước, hoàn 
thiện thể chế, xây dựng cơ sở pháp lý, theo hướng đẩy mạnh cải cách 
hành chính, tăng cường trách nhiệm, kỷ cương kỷ luật của đội ngũ cán bộ 
công chức, phù hợp với các thỏa thuận và cam kết, từ đó, hỗ trợ cho tiến 
trình đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế của Việt Nam. 

Qua thời gian thực hiện Nghị định số 08/2015/NĐ-CP đã bộc lộ một số 
vướng mắc, không còn phù hợp với thực tế công tác quản lý hiện nay hoặc 
chồng chéo với các quy định mới được ban hành, như: quy định về khai và 
nộp hồ sơ hải quan, quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ 
hải quan, công tác kiểm tra sau thông quan, quản lý doanh nghiệp ưu tiên, 
công tác kiểm tra, xác định trị giá hải quan, các quy định liên quan đến Cơ 
chế một cửa quốc gia, kiểm tra chuyên ngành,… Do vậy,việc ban hành 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP 
là thực sự cần thiết. 

Theo Bộ Tài chính, mục đích của việc ban hành Nghị định này nhằm: Sửa 
đổi và đơn giản hoá thủ tục hành chính, đảm bảo tính minh bạch trong việc 
thực hiện các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong 
hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, xuất nhập cảnh phương tiện vận tải. 

Đồng thời sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt 
Nam tham gia, như: Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên 



minh Châu Âu, Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên 
của Hải quan Việt Nam và Hải quan Hàn Quốc… 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Sua-quy-dinh-ve-kiem-tra-
giam-sat-hai-quan-phu-hop-voi-cam-ket-quoc-te/413028.vgp 

 

2. Gần 3,38 triệu hồ sơ thực hiện Cơ chế một cửa 
quốc gia 
Có 202 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển 
khai trên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), với xấp xỉ 3,38 triệu hồ sơ 
của hơn 42 nghìn doanh nghiệp, số liệu tính đến ngày 15/10/2020. 

Liên quan đến thực hiện NSW, theo Tổng cục Hải quan - Cơ quan Thường 
trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), NSW và 
tạo thuận lợi thương mại, cơ quan Hải quan đã hoàn thiện Hồ sơ đề nghị 
xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa 
các cơ quan Chính phủ với các bên liên quan thông qua NSW trong lĩnh 
vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa theo yêu cầu tại Quyết định số 
1254/QĐ-TTg. 

Đối với xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công 
nghệ thông tin phục vụ triển khai NSW, ASW theo định hướng xử lý tập 
trung, cơ quan Hải quan phối hợp với tư vấn dự án Tạo thuận lợi thương 
mại của USAID thực hiện Đề án tổng thể. 

Về thực hiện ASW, Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ 
mẫu D điện tử với tất cả 9 thành viên ASEAN: Singapore, Malaysia, 
Indonesia, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines. 

Đến ngày 15/10, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 
210.107 C/O, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là: 282.439 C/O. 

Việt Nam đang chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật (chuẩn bị thông điệp thử 
nghiệm và kiểm tra kết nối) để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan 
ASEAN và chứng nhận kiểm dịch thực vật với Indonesia, Thái Lan. Theo 
kế hoạch của ASEAN, 2 chứng từ này sẽ được kết nối trao đổi trong năm 
2020. 

Liên quan đến triển khai kết nối với đối tác ngoài ASEAN, về kết nối, trao 
đổi thông tin giữa Bộ Tài chính với Liên minh kinh tế Á –Âu, các bên liên 
quan đã hoàn thành việc kiểm thử kỹ thuật kết nối và trao đổi thông điệp 
thử nghiệm tờ khai hải quan xuất khẩu giữa hai bên. Hiện đang tiếp tục thí 
điểm trao đổi thông tin qua kênh truyền Internet mở song song với việc 
thiết lập kênh kết nối an toàn. 



Đồng thời, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với cơ quan chức năng của 
Bộ Công Thương tiến hành đàm phán để hoàn thiện các Nghị định thư, 
thống nhất yêu cầu kỹ thuật và xây dựng hệ thống để trao đổi chứng nhận 
xuất xứ với Liên minh kinh tế Á – Âu… 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 
các ngành cơ bản (của New Zealand) đã ký “Thỏa thuận về việc tạo thuận 
lợi thông quan sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản thông qua 
việc sử dụng chứng nhận điện tử” thông qua NSW, đây là cơ sở pháp lý để 
tiến hành kết nối Hệ thống thông tin một cửa quốc gia của Việt Nam với Hệ 
thống chứng nhận điện tử của New Zealand. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Gan-338-trieu-ho-so-thuc-hien-Co-
che-mot-cua-quoc-gia/413033.vgp 

 

3. Ưu đãi thuế cho công nghiệp ô tô: Vướng trong 
thực thi 
Chính sách ưu đãi thuế để hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp ô tô 
được đánh giá là có tác động tích cực đến ngành này. Tuy nhiên, các 
cơ quan thực thi chính sách và doanh nghiệp (DN) thụ hưởng cho 
biết vẫn gặp một số vướng mắc, cần nhanh chóng tháo gỡ để chính 
sách ưu đãi đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. 

Để thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô phát triển, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định 122/2016/NĐ-CP, Nghị định 125/2017/NĐ-CP quy định về ưu đãi 
thuế đối với sản xuất, lắp ráp ô tô. Trong đó, DN đáp ứng các điều kiện 
nhất định được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với linh kiện ô tô 
nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được. Tiếp đó, ngày 
25/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 
125/2017/NĐ-CP. 

Theo bà Nguyễn Thu Trang, Phó Trưởng Phòng Chính sách thuế xuất 
nhập khẩu thuộc Vụ Chính sách thuế thuộc Bộ Tài chính, Nghị định 
57/2020/NĐ-CP đã bổ sung các chủng loại xe ô tô chạy điện, xe ô tô sử 
dụng pin nhiên liệu, xe ô tô hybrid, xe ô tô sử dụng nhiên liệu sinh học 
hoàn toàn, xe ô tô sử dụng khí thiên nhiên vào đối tượng áp dụng ưu đãi; 
sửa đổi tiêu chí sản lượng chung tối thiểu của các nhóm xe và sản lượng 
riêng tối thiểu của mẫu xe để phù hợp với thực trạng ngành sản xuất, lắp 
ráp ô tô hiện nay và tác động của đại dịch Covid-19 đối với ngành này. 
Đồng thời, sửa đổi quy định về mẫu xe và quy định về thủ tục, hồ sơ thực 
hiện chương trình ưu đãi thuế để giảm thủ tục hành chính, góp phần 



khuyến khích phát triển ngành công nghiệp ô tô theo định hướng của 
Chính phủ. 

Ông Lưu Mạnh Tưởng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nhấn 
mạnh, Nghị định 57/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực mở đường cho 
ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển. Trong đó, các DN sản xuất ô 
tô và DN sản xuất linh kiện, phụ tùng đều được hưởng thuế nhập khẩu ưu 
đãi 0%. Đáng chú ý là ưu đãi thuế với các DN công nghiệp hỗ trợ để họ có 
thể nhập nguyên vật liệu trong nước chưa sản xuất được về sản xuất linh 
kiện, cung cấp cho DN lắp ráp ô tô trong nước. 

Cơ quan hải quan đang gặp khó khăn liên quan đến xác định nguyên liệu, 
vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để xét ưu đãi. Ngoài ra, 
Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cũng nêu một số điểm cần được giải 
đáp liên quan đến đối tượng được hưởng thuế suất nhập khẩu nguyên vật 
liệu 0%. 

Tuy nhiên, ông Tưởng cho biết, phía cơ quan hải quan đang gặp khó khăn 
liên quan đến xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện để xét ưu đãi. 

Cụ thể, Cục Hải quan Hà Nam Ninh đang gặp vướng mắc liên quan đến 
xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nên 
hiện tại còn gần 32 tỷ đồng tiền thuế linh kiện phát sinh tại đơn vị chưa 
thực hiện xử lý tiền thuế nộp thừa cho đến khi có ý kiến chính thức từ cơ 
quan chức năng.  

Còn theo đại diện Cục Hải quan Quảng Nam, đến thời điểm hiện tại, đơn vị 
đang chờ để hoàn gần 74 tỷ đồng thuế đối với các mặt hàng còn vướng 
liên quan đến xác định trong nước đã sản xuất được hay chưa, các mặt 
hàng cần làm rõ tên hàng, mã số HS để thực hiện phân loại, hoàn thuế do 
có sự khác biệt trong cách hiểu và phân loại mã HS giữa cơ quan hải quan 
và DN. 

Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) cũng nêu một số điểm cần 
được giải đáp. Theo đó, đối tượng được hưởng thuế suất 0% là DN sản 
xuất linh kiện, phụ tùng có hợp đồng mua bán với DN lắp ráp ô tô được Bộ 
Công Thương công nhận. Vậy trường hợp sản xuất linh kiện, phụ tùng cho 
các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành ô tô; sản xuất phụ tùng, linh 
kiện xuất khẩu thì sao? 

Mặt khác, về nguyên tắc chung, có một số loại vật tư, nguyên liệu trong 
nước chưa sản xuất và sẽ chưa sớm sản xuất được (thậm chí sẽ không 
bao giờ sản xuất do tính chuyên môn hóa cao trong ngành công nghiệp ô 
tô thế giới, ví dụ như vòng bi, một số loại linh kiện điện tử…). Vì vậy, chính 
sách ưu đãi thuế nhập khẩu ở mức 0% hoặc ở mức rất thấp cần được giữ 
ổn định trong thời gian dài.  



Bên cạnh đó, VASI cũng phản ánh, các quy định về thủ tục kiểm tra cơ sở 
sản xuất, thủ tục hồ sơ áp dụng mức thuế còn quá phức tạp, rườm rà. 
Điều này có thể gây phiền hà cho DN, gây khó cho mục tiêu “khuyến khích, 
hỗ trợ” của chính sách ưu đãi. 

Nguồn: https://baodauthau.vn/uu-dai-thue-cho-cong-nghiep-o-to-vuong-
trong-thuc-thi-post98220.html 

 

4. Cấp điểm cho giấy phép lái xe: Nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật của tài xế 
Mỗi giấy phép lái xe sẽ được “cấp vốn” 12 điểm tương ứng với 12 
tháng, khi trừ hết điểm do vi phạm giao thông, tài xế sẽ phải thi lại.  

Quản lý văn minh, toàn diện 

Chính phủ vừa thống nhất một số nội dung trong Dự thảo Luật Bảo đảm 
trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, giấy phép lái xe được cấp 
12 điểm/năm, giấy phép sẽ bị trừ điểm khi người điều khiển phương tiện vi 
phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

Theo đề xuất, trong trường hợp bị trừ hết điểm, bằng lái sẽ không còn hiệu 
lực. Tài xế muốn cấp giấy phép lái xe mới phải học và thi trong thời gian ít 
nhất 6 tháng. Nếu trong một năm, tài xế không bị trừ hết điểm, cơ quan 
chức năng sẽ cấp lại 12 điểm để áp dụng cho năm kế tiếp, hoặc trong một 
năm mà tài xế không vi phạm thì được cộng điểm. 

Bộ Công an cũng đưa ra 28 nhóm hành vi mà tài xế sẽ bị áp dụng hình 
thức xử phạt tiền và trừ điểm bằng lái. Trong đó có các lỗi như chạy quá 
tốc độ 10 - 20 km/h, chở quá số người được phép 50 - 100%, không 
nhường đường cho xe ưu tiên, vi phạm các quy định về an toàn giao thông 
trên cao tốc… Nhiều lỗi phổ biến khác cũng nằm trong danh sách bị trừ 
điểm như đi ngược chiều, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ 
khẩn cấp theo quy định; không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của người 
điều khiển giao thông hoặc kiểm soát giao thông, biển báo hiệu đường bộ, 
đèn tín hiệu giao thông... 

Dự thảo của Bộ Công an cũng nêu rõ, việc trừ điểm sẽ được áp dụng đối 
với cả giấy phép lái xe ô tô và mô tô, xe gắn máy. Theo quy định trừ điểm 
thì hành vi đó sẽ quy đổi mất mấy điểm để cộng các lần vi phạm. Trong 
một năm, nếu trừ đến bằng 0 thì người vi phạm sẽ mất quyền lái xe. 

Theo đại diện Bộ Công an, việc cấp điểm cho giấy phép lái xe theo năm đã 
tham khảo kinh nghiệm một số nước có hệ số an toàn giao thông cao như 
Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc... Đây là biện pháp quản lý văn minh và 
toàn diện. Thay vì chỉ quản lý theo từng hành vi đơn lẻ như hiện nay, cơ 



quan Nhà nước còn có thể theo dõi quá trình chấp hành luật của tài xế sau 
vi phạm. 

Khuyến khích người dân chấp hành pháp luật 

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công 
an) cho biết, Cục đang tiến hành và triển khai đồng bộ phần mềm xử lý vi 
phạm. Khi phần mềm ra đời, hoạt động trên phạm vi toàn quốc thì toàn bộ 
phương tiện vi phạm, giấy phép lái xe của người vi phạm sẽ có trong hệ 
thống phần mềm này. Khi lực lượng chức năng ra quyết định phạt thì đều 
phải nhập dữ liệu vào hệ thống này, đó là dữ liệu rất quan trọng để theo 
dõi song song với dữ liệu quản lý cấp, cấp đổi giấy phép lái xe. Công tác 
này không phát sinh thêm thủ tục hành chính cho người dân. 

Đại tá Đỗ Thanh Bình giải thích thêm, trong thời hạn một năm kể từ lần trừ 
điểm gần nhất, nếu người lái xe bị trừ mà chưa hết điểm thì cơ quan chức 
năng sẽ cấp lại 12 điểm để áp dụng cho năm kế tiếp; nếu không có vi 
phạm bị trừ điểm thì cũng không được cộng tích lũy điểm sang năm kế 
tiếp; bị trừ hết điểm sẽ phải thi lại giấy phép lái xe. 

“Với mục tiêu giảm tai nạn và ùn tắc giao thông, việc triển khai quản lý theo 
hình thức tính điểm giấy phép lái xe được đánh giá là cơ sở để cung cấp 
thông tin, tạo thành hệ thống đồng bộ từ phòng ngừa, quá trình thực hiện, 
giảm thiểu rủi ro và gắn trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá 
nhân...”, ông Bình nhấn mạnh. 

Đồng tình với điểm mới này, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty 
Luật TNHH quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp (Hà Nội) cho rằng, thời gian 
qua, ngoài những lỗi do ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người 
dân, còn có nguyên nhân sâu xa từ tình trạng “học giả, nhận bằng thật” 
diễn ra tại không ít trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe. 

“Tất cả đều xuất phát từ ý thức chủ quan của người tham gia giao thông vì 
chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ an toàn cho chính mình 
và những người tham gia giao thông khác. Trước thực tế đó, việc cấp điểm 
cho tài xế và trừ điểm sau mỗi lần vi phạm là hình thức răn đe hiệu quả, 
buộc lái xe phải nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật về giao thông”, 
luật sư Thái cho biết. 

Còn theo Đại úy Bùi Quang Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật 
tự, Công an huyện Đan Phượng, việc cấp điểm cho giấy phép lái xe đã 
được áp dụng thành công tại nhiều nước trên thế giới, đem lại hiệu quả 
cao. Về phía cơ quan quản lý, việc cập nhật dữ liệu về lịch sử vi phạm của 
từng tài xế sẽ giúp đánh giá được năng lực, khả năng chấp hành pháp 
luật; đồng thời công khai, minh bạch công tác quản lý, ngăn chặn sai phạm 
và phòng ngừa tiêu cực. Về phía người tham gia giao thông sẽ dễ dàng 
truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu để biết mình bị trừ bao nhiêu điểm, từ đó 



buộc họ phải cẩn trọng, tự giác nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi 
tham gia giao thông. 

Bộ Công an cũng đề xuất cho phép các tài xế chấp hành nghiêm quy định 
được hưởng một số quyền lợi như được ưu đãi khi mua bảo hiểm trách 
nhiệm dân sự, nhằm khuyến khích người dân nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật. 

Ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam 
cho rằng, về mặt bản chất, đề xuất tính điểm cho giấy phép lái xe đưa ra 
có nhiều nét tương đồng với việc bấm lỗ bằng lái với tài xế vi phạm được 
cơ quan này thực hiện trước đây. Với sự trợ giúp của công nghệ tiên tiến 
trong thời đại 4.0 hiện nay, cách trừ điểm trực tiếp trên hệ thống văn minh 
hơn nhiều so với việc bấm lỗ bằng lái trước kia. 

Nguồn: https://baodautu.vn/cap-diem-cho-giay-phep-lai-xe-nang-cao-y-
thuc-chap-hanh-phap-luat-cua-tai-xe-d132612.html 

 

5. TS Lê Đăng Doanh: "Một đất nước không ai dám 
làm gì thì đất nước đó sẽ rất nghèo" 
Trò chuyện với Dân Việt, TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), cho hay một 
đất nước không ai dám làm gì thì đất nước đó sẽ rất nghèo. Vì vậy, 
Chính phủ sớm có những chính sách để tạo ra những doanh nghiệp 
kết nối toàn cầu. 

Theo chương trình, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV sẽ thảo luận 
về tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020. Một trong những trọng 
tâm của tái cơ cấu nền kinh tế đó là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và 
khu vực kinh tế tư nhân, nâng cao vai trò của kinh tế tư nhân trong bối 
cảnh mới.  

Tuy nhiên, đến nay, mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp đã không hoàn 
thành, quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước cũng không đạt kết quả 
như kỳ vọng. Góc nhìn chuyên gia của Dân Việt đã có cuộc trao đổi với TS 
Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế 
Trung ương (CIEM). 

"Thủ thuật" cắt giảm giấy phép con của bộ ngành 

Một trong những nội dung của mục tiêu cơ cấu lại khu vực kinh tế tư 
nhân của Chính phủ giai đoạn 2016-2020 là phấn đấu đến cuối năm 
2020, cả nước có 1 triệu doanh nghiệp. Tuy nhiên, mục tiêu này đã 
không hoàn thành. Theo đánh giá của ông tình hình phát triển doanh 
nghiệp ở nước ta hiện nay đang có những vấn đề gì cần phải bàn? 



Tỉ lệ 1 doanh nghiệp trên 1 nghìn dân là thước đo sự phồn vinh của đất 
nước. Một đất nước có nhiều doanh nghiệp hoạt động, có những doanh 
nghiệp ngừng hoạt động quay lại tiếp tục hoạt động thì nền kinh tế của đất 
nước đó sẽ rất năng động. Còn một đất nước không có ai dám làm gì cả 
thì đất nước đó sẽ rất nghèo.  

Với những tiềm năng lớn của Việt Nam, việc chúng ta có 1 triệu doanh 
nghiệp trên 100 triệu dân thì không có gì là nhiều. So với tỉ lệ doanh nghiệp 
của các nước thì tỉ lệ đó còn thấp. Ví dụ như ở Hồng Kông, số người dân 
tham gia vào hoạt động kinh doanh rất đông, một người có trình độ chuyên 
môn có khi là chủ của vài ba doanh nghiệp vì thế mà số doanh nghiệp của 
họ rất lớn. 

Ở Việt Nam từ khi Luật Doanh nghiệp ra đời năm 1999 đã xác định quyền 
tự do kinh doanh của công dân. Mỗi một công dân đều có quyền đăng kí 
doanh nghiệp. Trước đây, Luật Doanh nghiệp 1990, Chủ tịch tỉnh ký cho 
phép thành lập doanh nghiệp. Ông Đinh Hạnh nguyên là Phó chủ tịch 
UBND TP Hà Nội khi đó mỗi chiều thứ 7 triệu tập tất cả các phòng ban để 
xét duyệt từng hồ sơ doanh nghiệp. Mỗi một tuần ông xét duyệt được hai 
doanh nghiệp.  Như vậy tính ra, mỗi năm Hà Nội chỉ có hơn 100 doanh 
nghiệp thành lập mới. 

Hay tại Đồng Tháp, trước có Bí thư tỉnh ủy Lê Minh Hoan, hơn 6 giờ sáng 
ông ngồi ở quán cà phê, doanh nghiệp nào đến gặp cần trao đổi gì ông sẽ 
tiếp thu và tìm phương án giải quyết. Do vậy năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
của Đồng Tháp luôn xếp ở vị trí top đầu. Tới đây Đồng Tháp có tiếp tục giữ 
được vị trí đó không nó phụ thuộc vào người lãnh đạo đó có quan tâm, sâu 
sát với doanh nghiệp hay không. 

 TS Lê Đăng Doanh 

Sau khi có luật quy định người Việt Nam có quyền đăng ký doanh nghiệp 
thì số doanh nghiệp đã tăng lên, tuy nhiên con số chưa thực sự nhiều. 
Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là môi trường kinh doanh không minh 
bạch, rất nhiều người có thể can thiệp vào quá trình hình thành doanh 
nghiệp.  

Trong khi đó, ở nước khác, khi thành lập doanh nghiệp được hỗ trợ rất 
nhiều, khi thành công, phát triển thì được khen thưởng nhưng ở ta chưa 
làm tốt việc này. Tại Việt Nam, cơ quan đang được giao làm nhiệm vụ này 
là Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), mặc dù đã rất cố 
gắng nhưng quá trình thực hiện còn phụ thuộc vào những quy định ở trên. 
Thủ tướng Chính phủ thì thúc đẩy, các bộ ngành ra văn bản nhưng đến 
cấp dưới hơn khi triển khai lại có những mối quan tâm khác… gây khá 
nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. 



Tại TP.HCM môi trường được đánh giá thông thoáng hơn đối với doanh 
nghiệp. Người dân có trình độ có tỉ lệ thành lập doanh nghiệp khá cao.  

Ví dụ như bà bán quầy báo nói rằng tôi có giấy phép được bán báo 3 
tháng, sau 3 tháng tôi lại phải làm đơn xin phép thì mới được bán báo. Bán 
báo gì bán như thế nào đều phải đăng kí.Ở Việt Nam, lãnh đạo lương 
không đủ sống. Vì thế muốn sống họ phải tìm cách kiếm thêm thu nhập. 
Luật Doanh nghiệp 1999 được ban hành sau 3 tháng vẫn không thấy bộ 
nào có động thái gì hết cả. Sau này phát hiện ra có rất nhiều giấy phép 
con, chứng chỉ, điều kiện.  

Hay có câu chuyện có anh làm sà lan ở Nam Định có thể đóng được 5 
ngàn tấn nhưng lại chỉ được cấp phép làm 1 nghìn tấn. Chúng tôi hỏi tại 
sao thì được trả lời vì bộ chưa cho phép. Trên cơ sở sự việc đó chúng tôi 
mới làm báo cáo gửi lên Chính phủ và Thủ tướng Phan Văn Khải đã quyết 
định bãi bỏ 286 giấy phép. Dân chúng, doanh nghiệp vui lắm.  

Nhưng sau đó lại có báo cáo, các bộ có thêm giấy phép mới, rồi có loại 
giấy phép nữa, trước kia tách làm 3 loại giấy phép nhưng lại dồn 3 giấy 
phép vào một giấy phép và báo cáo đã đã bỏ bớt giấy phép nhưng thực ra 
một giấy phép nhưng có nội dung của cả 3 giấy phép. 

Sớm hình thành doanh nghiệp kết nối toàn cầu 

Những điều ông nói ở trên là khá phổ biến ở nước ta, gây cản trở đối 
với sự lớn mạnh của doanh nghiệp. Vậy theo ông, việc gì là cần kíp 
hiện nay để nhanh chóng gỡ khó cho doanh nghiệp? 

Về cơ bản, sau khi thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính, giấy phép con, 
số lượng giảm đạt yêu cầu nhưng về thực chất thì doanh nghiệp không 
thấy có nhiều thay đổi. Thế thì vấn đề của Việt Nam là làm sao đạt được 
mật độ doanh nghiệp 74,4 doanh nghiệp trên 1 nghìn dân (hiện đang là 
14,4 trên 1 nghìn dân). Vậy bao giờ mới đạt được mật độ này? 

Vì nước Việt Nam muốn phồn vinh muốn phát triển nhanh, năng động phải 
có doanh nghiệp. Các nhà khoa học, bộ máy hành chính không tạo ra của 
cải mà của cải là do chính doanh nghiệp làm ra. Vì vậy cần phải tạo điều 
kiện một cách tối đa cho doanh nghiệp phát triển. 

Hiện nay có những người trẻ họ làm về công nghệ thông tin, sáng tạo phần 
mềm phát triển rất mạnh. Hình thành một loại hình doanh nghiệp kết nối 
toàn cầu, có thể ngồi ở Hà Nội nhưng làm việc ở khắp nơi trên thế giới, 
lương trả qua tài khoản nước ngoài. Điều này cho thấy công nghệ, internet 
phát triển tạo ra cơ hội để cho người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh phát 
triển kinh doanh.  

Trong bối cảnh này, ngoài việc tạo điều kiện cho người dân thì nhà nước 
phải cần nghiên cứu chính sách quản lý như thế nào cho thích hợp. Còn 



nếu bây giờ nhà nước lại tìm cách kiểm soát thì không thể thúc đẩy được 
doanh nghiệp phát triển, tạo động lực cho người dân tham gia kinh doanh. 
Và trong bối cảnh này nếu chúng ta không bắt kịp sẽ tụt hậu một cách thê 
thảm. 

Cơ hội và thách thức đối với Chính phủ hiện nay trong phát triển kinh tế 
mang màu sắc mới, nó không chỉ là bãi bỏ giấy phép con như trước nữa 
mà bây giờ là công nghệ thông tin, sở hữu trí tuệ đó là điều kiện kết nối thế 
giới. Nếu như tạo dựng được không gian cho người Việt Nam kết nối và 
phát triển được thì điều đó có ý nghĩa rất lớn. Phải tạo ra không gian chứ 
không nên nghi ngờ cấm đoán, tất nhiên phải có cách kiểm soát hợp lý. 

Để khu vực kinh tế tư nhân phát triển, đặc biệt trong giai đoạn tới, 
cần phải có những giải pháp nào để tạo sự đột phá trong phát triển 
doanh nghiệp? 

Quốc hội cần phải xem xét lại vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là như 
thế nào? Thời gian qua kinh tế nhà nước có vai trò chủ đạo như thế nào? 
12 đại dự án nghìn tỷ thua lỗ có chứng tỏ được vai trò chủ đạo hay không? 

Trong kinh tế thị trường thì phải tự do cạnh tranh, chính tự do cạnh tranh 
tạo ra sự sáng tạo. Trong kinh tế thị trường có mệnh đề "phá sản là sự tàn 
phá sáng tạo". Phá sản không phải là sự kết liễu. Ví dụ một doanh nghiệp 
phá sản nhưng lao động vẫn còn đấy, kết quả kinh doanh của ông chủ cũ 
vẫn còn đấy giờ có một người mới đến mua lại rồi đầu tư khoa học công 
nghệ vào thì khả năng từ đống tro tàn lại có một "phượng hoàng" bay lên. 

Phải cho phép cải cách nếu không cải cách rồi tiếp tục có doanh nghiệp 
đầu tư vào những dự án đó rồi cũng không mang lại kết quả gì. Đó là cái 
giá phải trả. Thử hỏi những dự án như Gang thép Thái Nguyên, Phân đạm 
Hà Bắc… chủ đạo cái gì? 

Hiện trong khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam có 5 triệu hộ gia đình và 
hơn 670 nghìn doanh nghiệp. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, nếu 
sử dụng trên 5 lao động thì phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhưng 
hầu hết hộ gia đình Việt Nam đều không muốn lên doanh nghiệp nên tìm 
mọi cách lách. 

Vì thế, quan trọng đối với Việt Nam trong thời gian tới là làm sao phải biến 
5 triệu hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp hoặc ít nhất có 1 triệu hộ 
trong số đó phải trở thành doanh nghiệp vì theo luật thì những hộ kinh 
doanh này hoàn toàn xứng đáng. Để làm được điều này thì không có cách 
nào khác là phải có cơ chế chính sách tạo không gian kinh doanh phù hợp 
bởi thực tế tinh thần kinh doanh của người Việt không hề kém.  

Để làm được điều trên thì nhất thiết Chính phủ phải có một đề án toàn 
diện. Vì không phải tất cả các tỉnh thành đều có truyền thống kinh doanh 
năng động như nhau. Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh hàng năm cũng nói lên 



một phần về sự năng động của tỉnh đó. Hiện TP HCM và TP Hà Nội còn rất 
nhiều tiềm năng để phát triển doanh nghiệp. TP HCM vốn năng động hơn 
còn Hà Nội cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để khuyến khích tư nhân đầu tư 
kinh doanh. 

Một đất nước phát triển lành mạnh sẽ sinh ra những doanh nghiệp năng 
động, tạo ra công ăn việc làm, đóng góp lớn cho sự tăng trưởng của nền 
kinh tế. 

Xin cảm ơn ông! 

Nguồn: https://danviet.vn/ts-le-dang-doanh-mot-dat-nuoc-khong-ai-dam-
lam-gi-thi-dat-nuoc-do-se-rat-ngheo-20201104071138112.htm 

 

6. Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh năm 2021 có 
gì mới? 
Các doanh nghiệp thường có xu hướng mở rộng quy mô kinh doanh 
bằng cách mở địa điểm kinh doanh. Thủ tục thành lập địa điểm kinh 
doanh dưới đây được LuatVietnam cập nhập và thực hiện từ 
19/10/2020. 

Địa điểm kinh doanh được đặt ở đâu theo Quyết định 1523/QĐ-
BKHĐT? 

Theo khoản 3 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014, địa điểm kinh doanh là nơi 
mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. 

Căn cứ Phụ lục II-8 Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT, địa điểm kinh doanh của 
doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. 

Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. 
Doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký 
kinh doanh nơi lập địa điểm kinh doanh. 

Như vậy doanh nghiệp không được phép thành lập địa điểm kinh doanh 
ngoài phạm vi cấp tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc 
đặt chi nhánh. 

Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh 

* Thành phần hồ sơ 

Theo Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT, hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh 
bao gồm: 

- Thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ 
lục II-11 Nghị định 122/2020/NĐ-CP. 



- Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy 
chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa 
thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp 
đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấp 
phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 
đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp phải nộp kèm theo: 

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; 

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; 

+ Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với địa 
điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo giấy chứng nhận đầu 
tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Lưu ý: Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc Người đại diện theo pháp 
luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền 
phải nộp văn bản uỷ quyền kèm bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ 
chứng thực cá nhân: 

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh 
nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực. 

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị 
thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Trình tự thủ tục lập địa điểm kinh doanh 

Bước 1: Nộp hồ sơ 

Có 02 cách thức để nộp hồ sơ, cụ thể: 

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh 
doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa điểm kinh 
doanh hoặc chi nhánh. 

Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh 
doanh (đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký 
qua mạng). 

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 

Bước 3: Nhận kết quả 

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc 

* Lệ phí giải quyết: 

- 50.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng 
Đăng ký kinh doanh (theo Thông tư 47/2019/TT-BTC). 



- Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử. 

Tóm lại, thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh khá đơn giản. Khi tiến 
hành thủ tục này, doanh nghiệp cần phải lưu ý là chỉ được mở địa điểm 
kinh doanh cùng tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc chi 
nhánh. 

Nếu có vướng mắc khi thực hiện thủ tục lập địa điểm kinh doanh hoặc các 
vấn đề pháp lý doanh nghiệp khác, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để 
được hỗ trợ nhanh nhất. 

Nguồn: https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/thu-tuc-thanh-lap-dia-diem-
kinh-doanh-616-27430-article.html 

 

7. 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên 
nước tuân thủ đúng thời gian quy định 
Ông Nguyễn Minh Khuyến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên 
nước Bộ TN&MT cho biết như vậy khi trao đổi với Phóng viên Báo 
TN&MT về công tác cải cách hành chính đang được triển khai. 

PV: Thưa ông, là đơn vị trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà 
nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, công tác cải cách hành chính của 
Cục Quản lý tài nguyên nước đã được triển khai như thế nào thời 
gian qua? 

Ông Nguyễn Minh Khuyến: 

Cải cách hành chính (CCHC) luôn được xác định là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm của Cục Quản lý tài nguyên nước. Trong năm 2020, 
Cục tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ 
quan, đơn vị thuộc Cục, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong 
công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, 
nhiệm vụ CCHC; gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện 
nhiệm vụ CCHC; đưa nội dung, kết quả thực hiện CCHC vào nội dung giao 
ban định kỳ của đơn vị, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người 
đứng đầu; lồng ghép nhiệm vụ CCHC với các nhiệm vụ chuyên môn của 
đơn vị. 

Nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường phòng ngừa tiêu 
cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, Cục Quản lý tài nguyên nước 
đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 
11/2/2020 của Bộ TN&MT; trong đó, đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều 
giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong 
hoạt động công vụ; tăng cường kiểm tra, thanh tra, thực hiện các biện 
pháp ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 



người dân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành 
chínhthuộc lĩnh vực tài nguyên nước. 

Cục đã quán triệt và yêu cầu 100% thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục 
thực hiện việc điều hành giải quyết công việc (trừ văn bản mật) trên hệ 
thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Cục; Thực hiện việc tiếp nhận 
giải quyết các thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến; tổ 
chức các cuộc họp, thảo luận, trao đổi, báo cáo trực tuyến trên môi trường 
mạng… 

PV: Từ thực tiễn triển khai các nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Cục 
Quản lý tài nguyên nước, công tác cải cách hành chính đã có những 
kết quả ra sao, thưa ông? 

Ông Nguyễn Minh Khuyến: 

Với mục tiêu đảm bảo nguyên tắc khoa học, hiệu quả, rút ngắn thời gian 
thực hiện các thủ tục hành chính theo tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách 
nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Cục đã xây dựng trình Bộ ban hành Quy 
trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước 
(Quyết định số 1610/QĐ-BTNMT ngày 22/7/2020 của Bộ TN&MT). Việc 
ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài 
nguyên nước đã rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tiết 
kiệm thời gian, chi phí cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. 

Theo đó, tổng thời gian của các Quy trình nội bộ đã giảm từ 45 ngày theo 
quy định xuống còn 40 ngày đối với quy trình cấp mới giấy phép; giảm từ 
35 ngày theo quy định xuống còn 33 ngày đối với Quy trình điều chỉnh, gia 
hạn giấy phép và giảm từ 20 ngày theo quy định xuống còn 17 ngày đối với 
quy trình cấp lại Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước 
thải vào nguồn nước. 

Tính đến ngày 30/9/2020, Cục đã tiếp nhận 217 thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực tài nguyên nước (trong đó có 79 thủ tục chuyển tiếp năm 2019), 
trả kết quả 143 thủ tục hành chính. 100% các thủ tục hành chính của Cục 
đều bảo đảm tuân thủ đúng thời gian quy định, không có thủ tục hành 
chính bị quá hạn. 

PV: Từ những kết quả mà Cục Quản lý tài nguyên nước đạt được 
trong thời gian qua khi thực hiện cải cách hành chính, ông có thể chia 
sẻ những kinh nghiệm để có được kết quả này? 

Ông Nguyễn Minh Khuyến: 

Chúng tôi có một số kinh nghiệm trong triển khai cải cách thủ tục hành 
chính, có thể chia sẻ như sau: Với mục tiêu đa dạng hóa và nâng cao chất 
lượng các hoạt động truyền thông góp phần nâng cao nhận thức cộng 
đồng về tài nguyên nước; tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức 



trong hoạt động truyền thông của lĩnh vực tài nguyên nước, Cục Quản lý 
tài nguyên nước đã duy trì việc xây dựng, gửi các bản tin về chính sách và 
pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước hàng ngày gửi lãnh đạo 
Cục, các đơn vị trực thuộc Cục; duy trì và vận hành Trang thông tin điện tử 
của Cục với lượng truy cập trung bình khoảng hơn 4.000 lượt/ngày. Các 
văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành hoặc Dự thảo văn bản 
được xây dựng trong năm cũng đã được đăng tải, lấy ý kiến, phổ biến, giới 
thiệu trên trang thông tin điện tử của Cục. 

Bên cạnh đó, triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO, Cục đã 
ban hành Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Cục Quản lý tài nguyên 
nước (Quyết định số 372/QĐ-TNN, ngày 28/11/2018).  100% các đơn vị 
trực thuộc Cục đều áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001: 2015 trong hoạt động của đơn vị. Việc triển khai thực 
hiện theo đúng trình tự, quy trình xử lý công việc theo tiêu chuẩn ISO, góp 
phần tích cực, hiệu quả vào công tác cải cách hành chính của Cục. Các 
quy trình xử lý công việc được chuẩn hóa theo hướng khoa học, hợp lý, 
công khai, minh bạch và theo cơ chế một cửa liên thông. 

PV: Trân trọng cảm ơn ông! 

Đến ngày 30/9/2020, Cục Quản lý tài nguyên nước đã tiếp nhận 217 thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, trả kết quả 143 thủ tục 
hành chính. 100% các thủ tục hành chính của Cục đều bảo đảm tuân thủ 
đúng thời gian quy định, không có thủ tục hành chính bị quá hạn. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/100-thu-tuc-hanh-chinh-trong-
linh-vuc-tai-nguyen-nuoc-tuan-thu-dung-thoi-gian-quy-dinh-315319.html 

 

8. Bỏ sổ hộ khẩu giấy, người dân được lợi gì trong 
giao dịch hành chính? 
Tại dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất về việc thay đổi 
quản lý cư trú từ sổ hộ khẩu giấy sang mã số định danh. 

Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) đề xuất chuyển phương thức quản lý cư trú 
từ sổ hộ khẩu giấy sang quản lý bằng mã số định danh, liên quan đến việc 
này có nhiều ý kiến băn khoăn cho rằng người dân và cơ quan Nhà nước 
sẽ có những thuận lợi như thế nào trong giao dịch hành chính? 

Giải đáp vấn đề này, Bộ Công an cho biết: Việc thay thế phương thức 
quản lý dân cư thông qua sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú bằng phương thức 
quản lý theo số định danh cá nhân, cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư. 



Cơ sở dữ liệu về cư trú sẽ bảo đảm chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, giảm giấy tờ công dân, giảm những chi phí mà hiện nay người dân, 
doanh nghiệp đang phải chi trả trong quá trình thực hiện thủ tục hành 
chính. 

Việc thay đổi hình thức quản lý này sẽ giúp không chỉ đơn giản hóa thủ tục, 
giấy tờ, tiết kiệm chi phí hành chính cho công dân mà còn góp phần bảo 
đảm quản lý công dân chặt chẽ, thực chất, khắc phục nhiều bất cập trong 
quản lý dân cư ở nước ta hiện nay.  

Khi công dân làm các thủ tục hành chính có liên quan sẽ không cần xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú mà sẽ được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư thông qua mã số định danh cá nhân.  

Góp phần từng bước hình thành hệ thống pháp luật theo hướng ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản lý hành chính; đồng thời, bảo đảm sự đồng 
bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật quy định về các vấn đề có liên quan 
đến thông tin, giấy tờ công dân khi giải quyết các thủ tục hành chính thuộc 
các lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành theo hướng thông tin của công dân 
sẽ được cập nhật, khai thác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  

Việc tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi giải quyết 
các thủ tục hành chính sẽ thay thế cho việc phải xuất trình hoặc nộp bản 
sao có chứng thực các giấy tờ công dân khi thực hiện thủ tục hành chính, 
rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí và thời gian đi lại của nhân dân, nâng 
cao chất lượng phục vụ nhân dân. 

Nguồn: https://laodong.vn/phap-luat/bo-so-ho-khau-giay-nguoi-dan-duoc-
loi-gi-trong-giao-dich-hanh-chinh-851810.ldo 

 

9. Doanh nghiệp “toát mồ hôi” vì thủ tục hành là chính 
(!?) 
Thủ tục mà doanh nghiệp phải thực hiện trên thực tiễn không hề 
giống với trên giấy tờ. Doanh nghiệp phải thực hiện nhiều khâu hơn, 
phức tạp hơn, vòng vèo hơn và nhiều rủi ro hơn. 

Tại Hội nghị Những điểm mới và các lưu ý cho doanh nghiệp về Luật Đầu 
tư 2020, Luật Doanh nghiệp 2020, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp 
chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, trong 5 
năm qua, đơn vị này đã liên tục làm những khảo sát đối với các doanh 
nghiệp. 

Nhiều doanh nghiệp chia sẻ rằng, lĩnh vực đất đai, xây dựng, thuế phí và 
bảo hiểm xã hội là những lĩnh vực có thủ tục hành chính phiền hà nhất. 



Nhiều lĩnh vực khác cũng có thủ tục hành chính phiền hà như: bảo vệ môi 
trường, phòng cháy, quản lý thị trường, thanh toán qua kho bạc… 

“Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính 
liên quan đến xây dựng. Cụ thể, hơn 58% doanh nghiệp khó khăn khi thực 
hiện thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng. Hơn 52% doanh nghiệp gặp 
khó khi làm các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô 
thị. Và gần 44% doanh nghiệp gặp khó khăn khi đi xin Quyết định chủ 
trương đầu tư”, ông Tuấn nói. 

Theo ông Tuấn, thủ tục mà doanh nghiệp phải thực hiện trên thực tiễn 
không hề giống với trên giấy tờ. Doanh nghiệp phải thực hiện nhiều khâu 
hơn, phức tạp hơn, vòng vèo hơn và nhiều rủi ro hơn. 

“Chính vì vậy, chúng tôi cho rằng, việc đánh giá quy trình “chạy” trên thực 
tế như thế nào còn quan trọng hơn là việc thiết kế quy trình trên văn bản. 
Hi vọng trong thời gian tới sẽ được thực hiện tốt hơn”, ông Tuấn trình bày. 

Các diễn giả nhận định, cần có nhiều sự thay đổi về luật và chính sách 
trong thời gian tới để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vươn lên. Hiện nay, 
Luật Đầu tư 2020 và Luật Doanh nghiệp 2020 đã đang có những bước tiến 
tích cực. 

Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế 
Trung ương cho biết, Luật Doanh nghiệp 2020 đã có nhiều thay đổi cơ 
bản. Điển hình như thủ tục thành lập doanh nghiệp, quản trị công ty, thủ 
tục giải thể, tổ chức lại doanh nghiệp… 

“Thủ tục thành lập doanh nghiệp sẽ có những thay đổi về con dấu, đăng ký 
doanh nghiệp, góp vốn điều lệ. Doanh nghiệp sẽ làm dấu thông thường 
hoặc dấu số, bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu cho cơ quan Đăng ký kinh 
doanh. Đăng ký doanh nghiệp cũng sẽ hoàn toàn qua mạng thông tin điện 
tử hoặc qua dịch vụ bưu chính…”, ông Hiếu nói. 

Theo ông Hiếu, Luật Doanh nghiệp 2020 cũng quy định rõ ràng về chức 
năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán doanh nghiệp như giám sát báo cáo 
tài chính, giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty, rà soát hệ thống 
kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro… 

Cũng theo ông Hiếu, Luật Doanh nghiệp mới cũng nêu rõ vai trò của người 
thư ký công ty. Người thư ký không còn là một vị trí bình thường mà là “trái 
tim” của doanh nghiệp. Người thư ký sẽ đảm trách nhiều nhiệm vụ, trách 
nhiệm như: quản trị, truyền thông, tư vấn và rà soát sự tuân thủ của công 
ty. 

Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp 2020 cũng nâng cao việc bảo vệ cổ đông. Mở 
rộng quyền, phạm vi của cổ đông, nhóm cổ đông lớn. Bổ sung quyền đại 
hội cổ đông. 



Ông Trần Du Lịch, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam 
(VIAC) chia sẻ, doanh nghiệp vừa trải qua một giai đoạn khó khăn khi hoạt 
động kinh doanh gặp trục trặc, doanh thu sụt giảm do Covid-19. Việc thay 
đổi chính sách nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chuyển mình lúc này 
là điều rất cần thiết. 

“Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Đầu tư 2020 được ban hành và có hiệu 
lực mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Tuy nhiên, để thực sự có được những 
cơ hội, doanh nghiệp cần phải hiểu và biết cách áp dụng luật mới sao cho 
hiệu quả, đúng hướng”, ông Lịch nói. 

Theo ông Lịch, Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Đầu tư 2020 hướng đến 
mục tiêu tổng thể là quản trị tốt doanh nghiệp, từ đó tạo dựng môi trường 
kinh doanh, môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, an toàn. Đồng thời hai 
văn bản luật này cũng giúp nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với 
hoạt động đầu tư kinh doanh. 

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/doanh-nghiep-toat-mo-hoi-vi-thu-tuc-
hanh-la-chinh-292322.html 

 

10. Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) có tính tổng thể, 
toàn diện, hài hòa và thống nhất 
Đến nay, việc xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Luật BVMT (sửa 
đổi) đã đảm bảo đáp ứng đầy đủ về trình tự, thủ tục, sự đồng bộ, 
thống nhất với các luật có liên quan theo đúng quy định của Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Sau nhiều lần tiếp thu, chính lý, hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ môi 
trường (BVMT) sửa đổi (Dự thảo Luật) trình Quốc hội xem xét, thông qua 
tại Kỳ họp thứ 10 gồm: 16 chương, 174 điều. Dự thảo Luật lần này đã thiết 
kế một khung chính sách hướng đến việc hình thành đạo luật về BVMT có 
tính tổng thể, toàn diện và hài hòa với hệ thống pháp luật về kinh tế -xã 
hội; cải cách mạnh mẽ, cắt giảm trên 40% thủ tục hành chính. Dự thảo 
Luật có rất nhiều điểm mới được các đại biểu quốc hội cũng như người 
dân đánh giá cao. 

So với Luật BVMT 2014, Dự thảo Luật được bố cục lại, đưa các quy định 
về bảo vệ các thành phần môi trường lên đầu, thể hiện rõ mục tiêu xuyên 
suốt là bảo vệ các thành phần môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, coi 
đây là nội dung trọng tâm, quyết định cho các chính sách BVMT khác. Bên 
cạnh đó, đồng bộ các công cụ quản lý môi trường theo từng giai đoạn của 
Dự án, từ khâu xem xét chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, thực hiện dự 
án cho đến khi dự án đi vào vận hành chính thức và kết thúc dự án. 



Coi cộng đồng dân cư là một chủ thể trong công tác BVMT 

Luật BVMT hiện hành chưa quy định cộng đồng dân cư là một chủ thể 
trong công tác BVMT, chưa đẩy mạnh, phát huy nhân tố quan trọng trong 
công tác BVMT. Do đó, Dự thảo Luật đã bổ sung “cộng đồng dân cư” vào 
phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng nhằm phát huy hơn nữa vị trí, vai 
trò của nhóm đối tượng quan trọng này trong công tác BVMT. 

Lần đầu tiên, trách nhiệm của Chủ dự án trong việc công khai thông tin, 
tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được quy định 
ngay từ khi lập, trình phê duyệt thẩm định Báo cáo ĐTM để lấy ý kiến rộng 
rãi của người dân, các bên liên quan. Trong đó, quy định rõ kết quả tham 
vấn cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức liên quan là thông tin quan trọng 
để Chủ dự án nghiên cứu đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động của dự án 
đối với môi trường và hoàn thiện Báo cáo ĐTM của dự án. Việc công bố, 
công khai quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo ĐTM của cơ 
quan thẩm định, Báo cáo ĐTM sau khi được phê duyệt của Chủ dự án, hồ 
sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường (GPMT) cũng đã được quy định cụ 
thể trong Dự thảo Luật để phục vụ theo dõi, giám sát, phản biện. 

Đây cũng là lần đầu dành một Điều quy định công khai thông tin và sự 
tham gia của cộng đồng trong phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, 
trong đó quy định tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có khả năng bị ảnh 
hưởng từ sự cố môi trường phải được thông báo về các nguy cơ sự cố và 
các biện pháp ứng phó sự cố môi trường của các cơ sở xung quanh, được 
quyền biết, tham gia và giám sát các hoạt động ứng phó sự cố môi trường. 

Để ghi nhận, tôn vinh cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có đóng 
góp tích cực trong hoạt động BVMT, Dự thảo Luật đã bổ sung chính sách 
về: “Bảo đảm quyền lợi của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đóng góp cho 
hoạt động BVMT”. Dự thảo Luật cũng đã luật hóa cụ thể, rõ ràng hơn các 
quyền của cộng đồng dân cư trong BVMT và nội dung Nhà nước hỗ trợ 
cộng đồng dân cư tham gia BVMT; bổ sung quy định về xây dựng hệ thống 
trực tuyến tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá 
nhân và cộng đồng dân cư về BVMT để tạo thuận lợi cho cộng đồng dân 
cư phát huy được vai trò của mình trong công tác BVMT. 

Định hướng cách thức quản lý, ứng xử với chất thải 

Dự thảo Luật đã quy định việc thu phí rác thải dựa trên khối lượng, thể tích 
thay cho việc đổ đồng theo hộ gia đình hoặc đầu người như hiện nay. Cơ 
chế thu phí này sẽ góp phần thúc đẩy người dân phân loại, giảm thiểu rác 
thải phát sinh tại nguồn do nếu không thực hiện việc này thì chi phí xử lý 
rác thải phải nộp sẽ cao.  Cơ chế này được Bộ TN&MT nghiên cứu kỹ 
lưỡng mô hình và kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới. Ví dụ như 
việc thu phí xử lý rác thải qua hình thức bán bao bì, thiết bị đựng rác hiện 



đang được Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia phát triển trên thế giới 
thực hiện rất thành công. 

Để bảo đảm tính khả thi của cơ chế, Dự thảo Luật đã đưa ra một số quy 
định như: Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, UBND cấp tỉnh 
quyết định việc phân loại cụ thể chất thải rắn sinh hoạt với thời hạn áp 
dụng chậm nhất là ngày 31/12/2024; Tại các điểm tập kết rác thải, nếu 
phát hiện việc phân loại không đúng quy định thì đơn vị thu gom, vận 
chuyển có quyền từ chối thu gom, vận chuyển và thông báo cơ quan có 
thẩm quyền để kiểm tra, xác định hộ gia đình, cá nhân vi phạm và xử lý 
nghiêm (thông qua hệ thống camera giám sát); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
các tổ chức chính trị - xã hội các cấp vận động việc phân loại chất thải rắn 
sinh hoạt tại nguồn; tổ dân phố, cộng đồng dân cư, tổ chức chính trị xã hội 
có trách nhiệm giám sát việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt; UBND cấp 
xã có trách nhiệm kiểm tra việc tuân thủ, xử lý hoặc chuyển cấp có thẩm 
quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh 
hoạt theo quy định… 

Ngoài quy định trách nhiệm phân loại chất thải rắn công nghiệp phát sinh 
từ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, Dự thảo Luật lần đầu tiên đã quy 
định trách nhiệm mở rộng của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các 
sản phẩm, bao bì có khả năng tái chế phải thu hồi với tỷ lệ và quy cách tái 
chế bắt buộc hoặc thông qua hợp đồng dịch vụ hoặc cơ chế đóng góp tài 
chính để hỗ trợ tái chế sản phẩm, bao bì. 

Áp dụng đồng bộ, khoa học tiêu chí Môi trường 

Pháp luật hiện hành chưa quy định đồng bộ, thống nhất về đối tượng, nội 
dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường của dự án đầu tư. Luật Đầu tư 
2020, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Luật Xây dựng 
dẫn chiếu việc thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo pháp 
luật về BVMT. Riêng Luật Đầu tư công còn quy định khác nhau về nội 
dung này đối với dự án có cấu phần xây dựng, dự án không có cấu phần 
xây dựng. Luật BVMT 2014 cũng đang quy định ĐTM như một công cụ 
quản lý môi trường cho suốt vòng đời dự án. Bên cạnh đó, quy định về cấp 
Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, Giấy phép xả nước thải vào công 
trình thủy lợi và cấp giấy phép, giấy xác nhận về môi trường đang chồng 
chéo, thiếu thống nhất, gây lúng túng cho doanh nghiệp. 

Tiếp thu ý kiến của các Đại biểu Quốc hội, Dự thảo Luật đã đề xuất 
phương án áp dụng đồng bộ, khoa học tiêu chí Môi trường để sàng lọc, 
quản lý môi trường đối với các dự án đầu tư, vừa góp phần thúc đẩy cải 
cách hành chính, vừa kiểm soát hiệu quả các rủi ro về môi trường, theo đó 
quy định: Chỉ đối tượng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ 
cao (Nhóm I) mới phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Quy định này 
nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành, gồm: Giảm 



thủ tục hành chính (TTHC) cho nhiều nhà đầu tư, theo đó các dự án không 
thuộc Nhóm I sẽ không phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường nhằm tiết 
kiệm được thời gian và chi phí; không bỏ sót đối tượng là các dự án đầu tư 
có nguồn vốn tư nhân không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư 
nhưng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao không 
được sàng lọc ở giai đoạn này; 

Thông qua các tiêu chí Môi trường để phân loại dự án đầu tư sẽ giúp thu 
hẹp đối tượng phải ĐTM như quy định hiện hành. Thay vào đó là việc cấp 
GPMT đối với dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ngay trong 
giai đoạn nghiệp cứu khả thi; những dự án không phát sinh chất thải cũng 
sẽ được miễn GPMT. 

Bãi bỏ thủ tục cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, xả nước thải 
vào công trình thủy lợi mà lồng ghép nội dung này trong GPMT để thống 
nhất trách nhiệm, thẩm quyền quản lý tổng hợp tài nguyên nước; giảm 
TTHC cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Dự thảo Luật cũng bổ sung trách 
nhiệm, thẩm quyền tham gia, phản biện và đồng thuận của cơ quan quản 
lý công trình thủy lợi ngay từ giai đoạn ĐTM cho đến khi cấp GPMT đối với 
cơ sở xả nước thải vào công trình thủy lợi nhằm tăng cường công tác phối 
hợp của các cơ quan. 

Xác lập lại đúng vai trò hoạt động quan trắc chất thải, bảo vệ môi 
trường nước, không khí 

Dự thảo Luật không quy định tất cả các doanh nghiệp phải thực hiện quan 
trắc định kỳ như hiện nay, thay vào đó chỉ những đối tượng có dấu hiệu 
gian dối trong báo cáo số liệu quan trắc chất thảu tự động, liên tục không 
đúng thực tế; dấu hiệu vi phạm hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ 
thuật hoặc khi nguồn tiếp nhận chất thải bị ô nhiễm bất thường thì phải 
thực hiện quan trắc chất thải trong khoảng thời gian nhất định theo yêu cầu 
của cơ quan cấp GPMT. 

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong giám sát hoạt động xả thải 
của doanh nghiệp, Dự thảo Luật cũng đã quy định các nguồn thải quy mô 
lớn, thuộc loại hình công nghiệp nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phải 
quan trắc chất thải tự động, liên tục, có camera theo dõi và truyền dữ liệu, 
hình ảnh trực tuyến 24/24h về Sở TN&MT địa phương. Các cơ quan quản 
lý thông qua việc theo dõi, giám sát dữ liệu, hình ảnh của cơ sở truyền về 
sẽ kịp thời chấn chỉnh khi phát hiện có thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn 
kỹ thuật; trong một số trường hợp cơ quan này sẽ kích hoạt thiết bị lấy 
mẫu tự động để thu mẫu chất thải của cơ sở để phân tích, làm căn cứ xác 
định hành vi vi phạm của cơ sở. 

Ô nhiễm không khí và môi trường nước mặt đang là vấn đề bức xúc tại các 
lưu vực sông và đô thị lớn của Việt Nam. Để nâng cao hiệu quả bảo vệ các 



thành phần môi trường, Dự thảo Luật quy định việc lập và thực hiện Kế 
hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt, môi trường không khí 
nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ các thành phần môi trường, quy định về 
tiêu chí và phân loại khu vực ô nhiễm môi trường đất, quy định nội dung về 
xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất. Đồng thời, quy định rõ trách 
nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực 
hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí; đánh giá, theo dõi 
chất lượng môi trường không khí và công khai thông tin; cảnh báo cho 
cộng đồng và triển khai các biện pháp xử lý trong trường hợp chất lượng 
môi trường không khí bị ô nhiễm; tổ chức thực hiện biện pháp khẩn cấp 
trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm 
trọng. 

Hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ di sản thiên nhiên 

Theo Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Công 
ước di sản thế giới), di sản thế giới được chia làm 2 loại bao gồm: di sản 
thiên nhiên và di sản văn hóa có các đặc điểm, tiêu chí hoàn toàn khác 
nhau (tiêu chí của di sản thiên nhiên gắn với các yếu tố tự nhiên, trong đó 
tiêu chí của di sản văn hóa gắn với yếu tố con người). Việt Nam đã tham 
gia Công ước nêu trên từ năm 1987, tuy nhiên, hệ thống pháp luật của Việt 
Nam về quản lý di sản thiên nhiên chưa nội luật hóa đầy đủ và tương thích 
với nội dung của Công ước này. Các quy định về đối tượng là di sản thiên 
nhiên của Việt Nam đang được quy định tản mạn trong một số pháp luật 
chuyên ngành như Luật Đa dạng sinh học, Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy 
sản, thậm chí còn được quy định trong pháp luật về di sản văn hóa… 

Để khắc phục các bất cập này, Dự thảo Luật đã đưa ra các quy định về 
tiêu chí xác lập di sản thiên nhiên dựa trên cơ sở các tiêu chí của quốc tế 
và thực tiễn điều kiện Việt Nam hiện nay; trong đó, đối với các đối tượng là 
di sản thiên nhiên đã được quy định trong pháp luật về lâm nghiệp, thủy 
sản, đa dạng sinh học và di sản văn hóa thì vẫn thực hiện theo các quy 
định này để tránh xáo trộn, chồng chéo. Đồng thời, quy định việc điều tra, 
đánh giá, quản lý và BVMT di sản thiên nhiên để bảo vệ, phát huy giá trị 
bền vững di sản thiên nhiên ở nước ta. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/luat-bao-ve-moi-truong-sua-doi-
co-tinh-tong-the-toan-dien-hai-hoa-va-thong-nhat-315327.html 

 

 

 

 



11. Đề xuất có thêm chứng chỉ hành nghề mới được 
lái xe kinh doanh: “Bảo bối” siết chặt an toàn giao 
thông hay phiền toái “giấy phép con”? 
Đề xuất người lái xe ô tô kinh doanh vận tải phải có chứng chỉ hành 
nghề trong dự thảo luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) đang vấp 
phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Cụ thể, người có nhu cầu 
được cấp chứng chỉ này phải được đào tạo nghiệp vụ vận tải và kỹ 
năng lái xe an toàn tại các cơ sở đào tạo lái xe theo nội dung và 
chương trình quy định. 

Lái xe muốn hành nghề kiếm sống sẽ phải “thông qua hai Bộ”? 

Ngoài giấy phép lái xe (bằng lái xe), người lái xe ô tô kinh doanh vận tải 
buộc phải có chứng chỉ hành nghề do bộ Giao thông Vận tải cấp. Đó là 
một trong nội dung mới tại dự thảo luật Giao thông đường bộ sửa đổi do 
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa trình bày ra Quốc 
hội mới đây.  

Theo đó, tại khoản 2 Điều 61 của dự thảo luật có quy định: “Người có giấy 
phép lái xe ô tô muốn hành nghề lái xe ô tô kinh doanh vận tải (KDVT) phải 
được đào tạo nghiệp vụ vận tải và được cấp chứng chỉ hành nghề lái xe ô 
tô KDVT”.  

Nhiều ý kiến đã lo ngại rằng quy định này sẽ làm phát sinh thêm thủ tục 
hành chính cho hoạt động kinh doanh vận tải. Việc thi chứng chỉ là bắt 
buộc và là điều kiện để các cá nhân được tham dự kỳ thi sát hạch cấp giấy 
phép lái xe (GPLX).  

Còn theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT, GPLX là một loại giấy 
phép/chứng chỉ mà người điều khiển các phương tiện giao thông được cấp 
bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.  

Nghĩa là người có GPLX là được phép vận hành các loại xe máy, xe ô tô, 
xe tải, xe khách… tham gia giao thông công cộng. Muốn có GPLX, người 
học phải đăng ký các thủ tục thi GPLX, học thi GPLX/thi sát hạch lái xe để 
được chứng nhận về khả năng lái xe theo quy định.  

Nhưng trong thực tế, do chứng chỉ nghề lái xe không có giá trị thay thế 
GPLX nên hiện nay không ít cơ sở, trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe đang 
bỏ qua khâu sát hạch chứng chỉ nghề, nhằm rút gọn quy trình đào tạo.  

Căn cứ vào từng hạng, từng loại GPLX sẽ có quy trình thi chứng chỉ khác 
nhau về lý thuyết, thực hành.Bên cạnh đó, lái xe muốn thi thăng hạng đều 
phải trải qua quá trình và các quy trình đào tạo, sạt hạch nghiêm ngặt khi 
đã có đủ thời gian hành nghề và số ki-lô-mét lái xe an toàn.  



Cụ thể, học hạng B1 lên B2 phải có thời gian hành nghề từ 1 năm trở lên 
và 12.000 km lái xe an toàn trở lên; từ B2 lên C, C lên D, D lên E, các hạng 
B2, C, D, E lên F phải có thời gian hành nghề 3 năm trở lên và 100.000 km 
lái xe an toàn trở lên. Đây chính là những chứng chỉ thực tế, mà lái xe cần 
phải có để được cấp GPLX.  

Trong khi đó, nội dung đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe được tách khỏi 
dự luật Giao thông đường bộ, đưa sang dự luật Bảo đảm trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ do bộ Công an dự thảo. Còn nội dung quy định về 
chứng chỉ hành nghề lái xe vẫn nằm ở dự luật Giao thông đường bộ do bộ 
GTVT dự thảo.  

Như vậy, để hành nghề lái xe kinh doanh vận tải, người lái xe vừa phải 
được đào tạo, sát hạch lái xe theo quản lý của bộ Công an, vừa phải học 
để được cấp chứng chỉ hành nghề theo quản lý của bộ GTVT?  

Lo ngại tốn kém vì “giấy phép con” 

Trước đề xuất này, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đều bày tỏ không 
đồng tính do e ngại tốn kém về thời gian, tiền bạc cho người lái xe và đi 
ngược lại chủ trương cải cách hành chính. Nếu yêu cầu thêm chứng chỉ 
hành nghề lái xe sẽ là “chướng ngại vật” đối với cả tài xế và cả các doanh 
nghiệp, hợp tác xã. Theo quy định hiện hành (Thông tư 12/2020 của bộ 
GTVT), đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đều thường xuyên được 
tập huấn nghiệp vụ vận tải.  

Nếu đạt bài kiểm tra sẽ được cấp giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ. 
Chứng nhận này do các hiệp hội vận tải hoặc các doanh nghiệp, hợp tác 
xã lớn có điều kiện tố chức (giấy chứng nhận có thời hạn 3 năm). Cho nên, 
quy định thêm chứng chỉ hành nghề lái ô tô kinh doanh vận tải là lãng phí.  

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch hiệp hội Vận tải ô tô 
Việt Nam cho rằng: “Đã có quy định người lái xe kinh doanh vận tải phải 
được tập huấn định kỳ. Mục đích nhằm giúp đội ngũ lái xe cập nhật các 
quy định mới, các tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại. Điều này phù hợp 
và đã đi vào cuộc sống của các tài xế cũng như các doanh nghiệp vận tải, 
hợp tác xã”.  

Hơn nữa, việc phân biệt giữa xe kinh doanh vận tải và không kinh doanh 
vận tải chỉ là tương đối. Nếu thực hiện quy định như đề xuất, tức là tách 
điều kiện kinh doanh của các doanh nghiêp, cá nhân người hoạt động vận 
tải (đội ngũ lái xe đông đảo hiện nay) thành 2 loại chứng chỉ. Đương nhiên 
sẽ gây tốn kém, phiền phức cho các doanh nghiệp vận tải. Vì vậy, Hiệp hội 
đề nghị giữ nguyên các quy định liên quan đến như hiện hành.  

Trước đó, trong văn bản góp ý gửi bộ GTVT, phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng khẳng định, chứng chỉ hành nghề lái xe là 
một loại giấy phép mới so với hiện hành và cần được cân nhắc.  



Thực tế, để được cấp GPLX, lái xe đã phải hoàn thành khóa đào tạo (đào 
tạo để cấp các loại GPLX, đào tạo để nâng hạng GPLX) và trải qua kỳ sát 
hạch để được cấp phép. 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.  

Bên cạnh đó, mục tiêu của “chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải” 
nhằm đảm bảo lái xe có đủ kỹ năng lái xe an toàn, bảo đảm an toàn giao 
thông, an toàn tính mạng hành khách và an toàn hàng hóa. Song, mục tiêu 
này trùng với vai trò của GPLX, là lái xe phải đặt đặt yếu tố an toàn lên 
hàng đầu. Vì vậy, GPLX đã bao gồm chứng chỉ hành nghề lái xe kinh 
doanh vận tải.  

Do vậy, việc yêu cầu lái xe vận tải đã có GPLX phải có thêm “chứng chỉ 
hành nghề lái xe” là chưa hợp lý, tạo gánh nặng về thủ tục, chi phí và thời 
gian của lái xe và doanh nghiệp, khi phải trải qua 2 lần đào tạo, 2 lần cấp 
giấy phép.  

"Hiện nay, việc tuyển dụng lái xe kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp, 
hợp tác xã gặp rất nhiều khó khăn. Ngay cả việc tìm một người có giấy 
phép lái xe đủ điều kiện hoạt động đã là một vấn đề nan giải. Minh chứng 
cho vấn đề này là việc tuyển dụng tài xế ở các doanh nghiệp, hợp tác xã 
phải dán công khai trên xe khi lưu thông trên đường". 

Th.S Lê Trung Tính, Chủ tịch hiệp hội Vận tải hành khách liên tỉnh và 
Du lịch TP.HCM. 

Cái lý của bộ GTVT 

Trong khi đó, đại diện Tổng cục Đường bộ (bộ GTVT) lại đưa ra lập luận 
khác. Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện chỉ ra, kinh doanh vận tải là 
ngành nghề có điều kiện, nhất là điều kiện về phương tiện và người lái nên 
sẽ phải có giấy phép hành nghề.  

Thay vì chỉ cần có GPLX hạng B2 trở lên mặc nhiên được lái xe kinh 
doanh vận tải, quy định mới yêu cầu lái xe học chuyên sâu và được cấp 
chứng chỉ hành nghề để phân biệt với lái xe không kinh doanh vận tải.Trên 
GPLX sẽ tích hợp nội dung đã trải qua khóa học về kinh doanh vận tải. Với 
cách này sẽ không phát sinh thêm thủ tục hành chính cho người dân.  

“Luật mới cho phép học tất cả các hạng lái xe, khi nào người học muốn lái 
xe kinh doanh vận tải sẽ được học chương trình riêng và được cấp chứng 
chỉ hành nghề. Khi xử lý vi phạm về kinh doanh vận tải chỉ tước chứng chỉ 
hành nghề kinh doanh vận tải mà không ảnh hưởng đến GPLX, vẫn được 
lái xe cá nhân. Nghĩa là chỉ xử lý vi phạm kề kinh doanh vận tải, không xử 
lý về kỹ năng lái xe. Đây là quy định cần thiết, nhiều nước trên thế giới 
cũng quản lý theo hình thức này để đảm bảo an toàn giao thông”, ông 
Huyện cho biết.  



Muốn có giấy phép kinh doanh vận tải, lái xe phải học các quy định pháp 
luật liên quan đến kinh doanh vận tải, nghiệp vụ vận tải, quy trình đảm bảo 
an toàn giao thông. Các nội dung này không chỉ doanh nghiệp thực hiện 
mà nó còn gắn chặt với người điều khiển phương tiện. Giấy chứng chỉ 
hành nghề sẽ do cơ quan có thẩm quyền cấp, cùng với cơ sở dữ liệu quản 
lý người lái sẽ theo dõi được suốt vòng đời của người lái xe  

Thứ trưởng bộ GTVT Lê Đình Thọ đánh giá, quy định hiện nay đối với lái 
xe kinh doanh vận tải là chỉ cần bằng lái từ hạng B2 trở lên và được tập 
huấn vận tải. Thực tế đã bộc lộ lỗ hổng là mới chỉ cấp giấy phép kinh 
doanh vận tải cho doanh nghiệp mà chưa có giấy phép hành nghề cho lái 
xe.  

Để lấp lỗ hổng đó, cần tăng cường quản lý bằng việc cấp giấy phép hành 
nghề để phân biệt rõ lái xe cá nhân và lái xe kinh doanh vận tải. Điều kiện 
về bằng lái chỉ là yếu tố kỹ thuật, khi có chứng chỉ sẽ bỏ được khâu tập 
huấn cho lái xe về nghiệp vụ kinh doanh vận tải như hiện nay. Đơn vị cấp 
giấy phép kinh doanh vận tải sẽ cấp chứng chỉ hành nghề của lái xe.  

Nội dung nghiệp vụ vận tải trong chương trình đào tạo lái xe và tập huấn 
kinh doanh vận tải được chuyển vào trong dự thảo Luật quy định thành 
chứng chỉ hành nghề để nâng tầm của quy định. Chứng chỉ hành nghề này 
có sự quản lý của nhà nước chứ không phải tự các doanh nghiệp cấp như 
hiện nay.  

“Doanh nghiệp tuyển dụng lái xe kinh doanh có GPLX hạng B2 trở lên, còn 
lịch sử lái xe không nắm được. Khi cấp giấy phép kinh doanh vận tải sẽ có 
giải pháp kỹ thuật tích hợp, không làm phát sinh thủ tục, không gây tốn 
kém chi phí cho người dân. Cùng với hệ thống dữ liệu quản lý lái xe sẽ 
tránh được tình trạng lái xe vi phạm ở doanh nghiệp này bị đuổi việc vẫn 
làm việc ở doanh nghiệp khác”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ khẳng định. 

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tranh-cai-phai-co-chung-chi-hanh-nghe-
moi-duoc-lai-xe-kinh-doanh-a495456.html 

 

12. Giảm mức phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn 
thông 
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 82/2020/TT-BTC quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt 
động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn 
thông. Theo đó, mức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn 
thông được giảm mạnh. 

Cụ thể, mức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài 
vô tuyến điện theo quy định hiện hành tại Thông tư 184/2016/TT-BTC là 



2.500.000 đồng/lần. Tuy nhiên, Thông tư 82 quy định mức thu phí thẩm 
định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công 
trình viễn thông giảm chỉ còn 1.100.000 đồng/lần thẩm định. 

Đồng thời, Thông tư 82 cũng bãi bỏ khoản lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu 
thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện là 200.000 đồng/giấy phép. 

Tổ chức thu phí là các tổ chức kiểm định được Bộ Thông tin và Truyền 
thông giao thực hiện thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài 
vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông. 

Các đơn vị kê khai, nộp phí chậm nhất là vào ngày 5 hàng tháng, tổ chức 
thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ 
nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước. Tổ chức thu phí thực hiện kê 
khai, nộp phí theo tháng và quyết toán theo năm theo quy định pháp luật 
về quản lý thuế. 

Về quản lý và sử dụng phí, Thông tư số 82/2020/TT-BTC quy định tổ chức 
thu phí được để lại 90% tổng số tiền thu phí được để quản lý và sử dụng 
theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ của quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Số 
tiền phí còn lại (10%), tổ chức thu phí nộp vào ngân sách nhà nước. 

Thông tư 82/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 6/11/2020 và thay thế 
Thông tư số 184/2016/TT-BTC. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Giam-muc-phi-tham-dinh-
dieu-kien-hoat-dong-vien-thong/413107.vgp 

 

13. Giải quyết thủ tục hành chính về đất đai ở Thái 
Thụy: Giảm phiền hà, tăng sự hài lòng  
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành 
chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai, đến nay huyện Thái Thụy đã triển 
khai có hiệu quả, giảm bớt quy trình, thời gian đi lại cho các tổ chức, 
cá nhân. 

Xác định công tác cải cách TTHC góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên 
môn, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thái Thụy đã chủ động 
thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn kê khai và hoàn thiện hồ sơ, tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân khi đến giải quyết TTHC.  

Phó Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Quốc Hà cho biết: Trong quá trình thực 
hiện hồ sơ sau khi tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
huyện, Chi nhánh đã triển khai thực hiện theo đúng bộ TTHC công mà 
UBND tỉnh đã ban hành. Tất cả công việc phân chia theo thời gian, quy 
trình bộ TTHC công, thường xuyên đôn đốc các cơ quan liên quan trong 



quá trình thực hiện. Niêm yết công khai số điện thoại của cán bộ thụ lý hồ 
sơ để việc trao đổi thông tin giữa cán bộ với công dân được thuận tiện, kịp 
thời trong thời gian giải quyết hồ sơ; công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác 
bộ TTHC theo đúng quy định như danh mục TTHC, mức phí, thời gian giải 
quyết. Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện, phải trả lại cho công dân, Chi 
nhánh có văn bản cụ thể, thông báo về tình trạng hồ sơ để công dân biết. 
Cùng với đó, Chi nhánh đã chủ động rà soát các văn bản quy định của 
pháp luật về đất đai; tham mưu kịp thời với cơ quan cấp trên sửa đổi, bổ 
sung và ban hành các TTHC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quy trình giải 
quyết, kiểm soát hồ sơ từ khi tiếp nhận đến giao cho cán bộ thụ lý từng 
bước được chuẩn hóa. Việc cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết 
TTHC, tháo gỡ vướng mắc kịp thời cho người dân là cơ sở để việc giải 
quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nhanh 
chóng, hiệu quả. 10 tháng qua, Chi nhánh đã tiếp nhận tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả gần 7.600 hồ sơ cấp đổi, cấp lại, cấp mới, đăng ký 
biến động GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân; tiếp nhận đo đạc, trích 
lục, trích đo địa chính... gần 1.200 hồ sơ. 

Sau khi sáp nhập xã Thụy Lương, Thụy Hà vào thị trấn Diêm Điền, quy mô 
dân số của thị trấn Diêm Điền rất lớn với trên 22.000 nhân khẩu. Trung 
bình mỗi tháng Bộ phận một cửa của thị trấn tiếp nhận hơn 100 hồ sơ liên 
quan đến đất đai.  

Bà Vũ Thị Hà, công chức địa chính - môi trường thị trấn Diêm Điền cho 
biết: Nhu cầu cấp GCNQSDĐ lần đầu của người dân rất nhiều, chúng tôi 
thực hiện đúng theo bộ TTHC, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ để 
chuyển lên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thái Thụy, sau đó 
được niêm yết công khai tại UBND thị trấn, nhà văn hóa tổ dân phố theo 
quy định. Sau khi niêm yết xong, UBND thị trấn có trách nhiệm hoàn thiện 
hồ sơ, lập báo cáo và gửi lên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện để 
hoàn thiện cho nhân dân.  

Bà Trần Thị Thoa, thị trấn Diêm Điền chia sẻ: Tôi đến làm thủ tục cấp 
GCNQSDĐ lần đầu được cán bộ thị trấn và Chi nhánh Văn phòng đăng ký 
đất đai huyện hướng dẫn tận tình, thủ tục rất đơn giản, chỉ phải nộp 1 lần, 
không mất thời gian đi lại nhiều. Việc cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai 
của huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.  

Còn ông Trần Văn Hòa, xã Thái Thượng cho biết: Gia đình tôi có chuyển 
nhượng một phần diện tích đất, vì vậy tôi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả huyện Thái Thụy để làm các TTHC liên quan. Trước đây, khi đi giải 
quyết TTHC về đất đai, thời gian chờ đợi thường kéo dài nhiều ngày. 
Nhưng hiện nay các thủ tục đã đơn giản, rút ngắn, người dân không phải 
đi lại nhiều lần, cán bộ viết giấy hẹn ngày trả và gửi về theo đường bưu 
điện rất thuận tiện cho chúng tôi. 



Hướng tới phục vụ người dân tốt hơn, thời gian tới huyện Thái Thụy tiếp 
tục cập nhật, bổ sung kịp thời các TTHC phù hợp với thực tế địa phương; 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính; nâng 
cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, 
mang lại sự hài lòng cho người dân. 

Nguồn: https://baothaibinh.com.vn/news/246/115419/giai-quyet-thu-tuc-
hanh-chinh-ve-dat-dai-o-thai-thuy-giam-phien-ha-tang-su-hai-long 

 

14. Chủ tịch quận, huyện sẽ được giải quyết thủ tục 
quỹ từ thiện? 
Theo dự thảo Chủ tịch UBND TP.HCM ủy quyền cho Chủ tịch UBND 
quận, huyện giải quyết nhanh các thủ tục hành chính liên quan đến 
các quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn TP.  

Sở Nội vụ TP.HCM vừa gửi dự thảo quyết định của Chủ tịch UBND TP ủy 
quyền cho Chủ tịch UBND quận, huyện giải quyết một số thủ tục về quỹ xã 
hội, quỹ từ thiện, đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để có ý kiến. 

Theo công văn của Sở Nội vụ thì theo khoản 2 Điều 18 Nghị định số 
93/2019 của Chính phủ quy định Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền cấp 
giấy phép thành lập và công nhận điều lệ; cho phép hợp nhất, sáp nhập, 
chia, tách, giải thể, đổi tên; đình chỉ có thời hạn hoạt động; mở rộng phạm 
vi hoạt động và kiện toàn, chuyển đổi quỹ; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt 
động… 

Quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp vốn tài sản với công dân, tổ chức 
Việt Nam để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã.  

Căn cứ khoản 7 Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ 
chức Chính phủ và luật Tổ chức chính quyền địa phương có quy định trong 
trường hợp cần thiết (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 của 
Luật này), cơ quan hành chính nhà nước cấp trên có thể ủy quyền cho 
UBND cấp dưới trực tiếp, UBND có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND cùng cấp hoặc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc… 

Nhằm giúp UBND quận, huyện chủ động trong công tác quản lý nhà nước 
về quỹ xã hội, quỹ từ thiện, đồng thời giải quyết nhanh các thủ tục hành 
chính liên quan đến các quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn TP.  

Sở Nội vụ đã gửi dự thảo quyết định quyết định của Chủ tịch UBND TP về 
việc ủy quyền nêu trên đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để có ý kiến 
về nội dung dự thảo trước ngày 20-11.  



Chủ tịch UBND quận, huyện được làm gì? 

  

Chủ tịch UBND TP ủy quyền cho Chủ tịch UBND quận, huyện giải quyết 
một số thủ tục về quỹ xã hội, quỹ từ thiện do công dân, tổ chức Việt Nam 
thành lập, có phạm vi hoạt động trong quận, huyện, phường, xã, thị trấn 
gồm 9 nội dung ủy quyền:   

1. Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.  

2. Cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên quỹ.  

3. Đình chỉ có thời hạn hoạt động đối với quỹ vi phạm quy định của pháp 
luật về quỹ.  

4. Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn.  

5. Mở rộng phạm vi hoạt động và kiện toàn, chuyển đổi quỹ.  

6. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động.  

7. Công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.  

8. Cho phép thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập quỹ.  

9. Thu hồi giấy phép thành lập quỹ. 

  

*Đối với thủ tục về quỹ xã hội, quỹ từ thiện do công dân, tổ chức nước 
ngoài góp vốn tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam thành lập, có phạm 
vi hoạt động trong phường, xã, thị trấn thì ủy quyền 8 nội dung gồm: 

1.Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.  

2. Cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên quỹ.  

3. Đình chỉ có thời hạn hoạt động đối với quỹ vi phạm quy định của pháp 
luật về quỹ.  

4. Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn.  

5. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động.  

6. Công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.  

7. Cho phép thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập quỹ.  

8. Thu hồi giấy phép thành lập quỹ.  

 (Trích dự thảo quyết định ủy quyền cho Chủ tịch UBND quận, huyện giải 
quyết một số thủ tục về quỹ xã hội, quỹ từ thiện) 

Nguồn: https://plo.vn/phap-luat/chu-tich-quan-huyen-se-duoc-giai-quyet-
thu-tuc-quy-tu-thien-948063.html 



15. Lào Cai: Chính thức đưa Trung tâm hành chính 
công đi vào hoạt động 
Sau 15 ngày vận hành thử nghiệm các hệ thống kỹ thuật, phần mềm 
quản lý, quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Đầu tháng 11/2020 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai đã chính thức được 
đưa vào vận hành. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai khai trương ngày 14/10. 
Trung tâm nằm trên đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường (thành 
phố Lào Cai), ở giữa trụ sở Khối 6 và Khối 7. Trong thời gian 15 ngày kể từ 
ngày khai trương, Trung tâm đã có thời gian vận hành thử nghiệm các hệ 
thống kỹ thuật, phần mềm quản lý, quy trình giải quyết thủ tục hành chính. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai là đầu mối để các sở, 
ban, ngành tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả. Đồng thời, hỗ trợ các cá 
nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Được biết, để giám sát cán bộ, công chức các sở, ban, ngành làm việc, 
Trung tâm đã trang bị đầy đủ hệ thống camera giám sát, có số máy điện 
thoại đường dây nóng và trực tiếp lãnh đạo Trung tâm trực trong các ngày 
làm việc để giải quyết, hỗ trợ kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng mắc của 
nhân dân. 

Việc thực hiện thủ tục hành chính cho người dân được thực hiện nghiêm 
túc, trật tự đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, với sự 
đầu tư cơ sở vật chất khang trang hiện đại cũng tạo điều kiện thoải mái 
cho nhân dân khi ngồi chờ đến lượt thực hiện thủ tục hành chính. 

Trung tâm gồm 3 bộ phận chuyên môn: Bộ phận Hành chính, quản trị; Bộ 
phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; Bộ phận Hỗ trợ, giám sát và giải 
quyết phản ánh, kiến nghị. Tại Trung tâm có tổng số 23 cơ quan, đơn vị 
gồm: 18 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Lào Cai, 3 đơn vị ngành dọc 
Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Lào Cai và 2 doanh nghiệp thực hiện 
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công tại Trung 
tâm. 

Với việc Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Lào Cai đi vào hoạt 
động kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa 
chính quyền với tổ chức, công dân, tạo điều kiện để chính quyền gần dân 
hơn; nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng của người dân, doanh 
nghiệp đối với các cơ quan nhà nước. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/lao-cai-chinh-thuc-dua-trung-tam-
hanh-chinh-cong-di-vao-hoat-dong-315299.html 



16. Bước tiến quan trọng trong ứng dụng công nghệ 
thông tin 
Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn 
vị, địa phương đã tập trung đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ thống kết 
cấu hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) đồng bộ, hiện đại, nhằm đáp 
ứng tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội. 

Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh có hệ thống 
mạng LAN kết nối Internet tốc độ cao; 21 cơ quan đảng, nhà nước cấp 
tỉnh, cấp huyện được duy trì, kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng 
cấp II phục vụ khai thác các ứng dụng dùng chung của tỉnh. Đồng thời, tỉnh 
đã xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ tích hợp, kết nối, vận hành tập 
trung các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh. Đến năm 2019, tỉnh tiếp 
tục đầu tư Trung tâm dữ liệu dự phòng nhằm đảm bảo cho các hệ thống 
thông tin hoạt động ổn định, thông suốt và an toàn dữ liệu thông tin. Trung 
tâm Giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh, một cửa hiện đại cấp 
huyện, một cửa cấp xã được đầu tư trang thiết bị cần thiết, đảm bảo khai 
thác có hiệu quả các ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp 
ngày càng tốt hơn. 

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, tỉnh 
đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (VIC); sử 
dụng chữ ký số, xây dựng cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một 
cửa điện tử (MCĐT); phê duyệt dự án nâng cấp cổng dịch vụ công và hệ 
thống thông tin MCĐT của tỉnh theo các tiêu chí, quy định về chức năng, 
tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và 
Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, dự kiến hoàn thành trong năm nay... 

Hiện toàn tỉnh có 9/9 đơn vị cấp huyện và 101/101 đơn vị cấp xã tổ chức 
bộ phận một cửa theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, tất cả đã ban hành 
quy chế hoạt động theo quy định. Bộ phận một cửa cấp huyện thực hiện 
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của 303 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết 
của cấp huyện; 14 thủ tục của 2 đơn vị ngành dọc (Công an và Bảo hiểm 
xã hội); 28 thủ tục của Công ty Điện lực và Công ty Cổ phần Cấp nước Cà 
Mau). Bộ phận một cửa cấp xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
của 168 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã; 14 thủ tục của đơn 
vị ngành dọc (lĩnh vực quốc phòng). 

Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin MCĐT của tỉnh được xây dựng và 
đưa vào vận hành thí điểm năm 2013; đến tháng 1/2017, Chủ tịch UBND 
tỉnh chỉ đạo triển khai áp dụng cho tất cả các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, 
cấp xã. Cổng dịch vụ công của tỉnh có chức năng cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến ở các mức độ và công khai kết quả giải quyết TTHC. Hệ thống 



thông tin MCĐT là ứng dụng vừa cung cấp dịch vụ công trực tuyến, vừa hỗ 
trợ cho cán bộ, công chức, viên chức giải quyết TTHC theo quy trình một 
cửa. Điểm nổi bật của phần mềm này là được thiết kế theo dạng công cụ, 
có thể thay đổi khi thủ tục thay đổi; hỗ trợ xử lý theo quy trình liên thông đối 
với các thủ tục liên thông. 

Hiện nay, việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh (gồm cả 3 cấp: 
tỉnh, huyện, xã) đều được thực hiện trên hệ thống thông tin MCĐT của tỉnh. 

Đầu năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt dự án nâng cấp 
cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin MCĐT của tỉnh theo các tiêu chí, 
quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn 
của Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, dự kiến hoàn 
thành trong năm 2020. 

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC, 
tỉnh đã triển khai thực hiện thí điểm việc tổ chức bộ phận một cửa tại trụ sở 
làm việc của bưu điện đối với 1 đơn vị cấp huyện và 5 đơn vị cấp xã 
(huyện U Minh; các xã: Hòa Mỹ, Phú Hưng, Tân Hưng và Tân Hưng Đông 
thuộc huyện Cái Nước; xã Tân Trung thuộc huyện Đầm Dơi). Tại bộ phận 
một cửa của các đơn vị còn lại, bưu điện đều có bố trí nhân viên trực để 
thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. 

Thông qua việc ứng dụng CNTT, phần mềm điện tử, các cơ quan, tổ chức 
nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh dễ dàng trao đổi 
thông tin, tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị với tổ chức, cá nhân dưới dạng 
thư điện tử, góp phần cải cách hành chính, giảm văn bản giấy tờ, đồng 
thời tăng cường tính đồng bộ của các ứng dụng giải quyết TTHC. 

Nguồn: https://baoanhdatmui.vn/tin-tuc/doi-song-5/buoc-tien-quan-trong-
trong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-30887.html 

 

17. Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm 
Thời gian qua, mặc dù Sở GD-ĐT không cho phép khối tiểu học tổ 
chức dạy thêm, học thêm nhưng vẫn có tình trạng giáo viên thuê xe 
taxi, xe du lịch chở học sinh về nhà để dạy thêm. Một số giáo viên dạy 
khối THCS, THPT mặc dù hết hạn giấy phép dạy thêm nhưng vẫn cố 
tình tổ chức dạy thêm.  

Chưa nghiêm túc 

Theo Thanh tra Sở GD-ĐT, ngay từ đầu năm học 2020-2021, Sở GD-ĐT 
đã thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra một số trường tiểu học, 
THCS và THPT trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, đoàn kiểm tra đã phát hiện 
vẫn còn một số giáo viên cấp tiểu học tổ chức dạy thêm, học thêm tại nhà 
hoặc “núp bóng” tại các trung tâm kỹ năng sống, ngoại ngữ… trái quy định. 



  

Trước tình trạng trên, Sở GD-ĐT đã có văn bản chỉ đạo trưởng phòng GD-
ĐT các huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng các trường học tăng cường 
công tác kiểm tra dạy thêm, học thêm đối với giáo viên thuộc đơn vị quản 
lý và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình không chấp hành quy định. 

Đối với khối tiểu học, Sở GD-ĐT quy định tuyệt đối không được dạy thêm, 
học thêm, còn khối THCS và THPT được phép tổ chức dạy thêm, học 
thêm nhưng chỉ dành cho những cá nhân, trung tâm có giấy phép còn thời 
hạn; những cá nhân, trung tâm giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm hết 
thời hạn thì phải tạm dừng. 

Trưởng Phòng GD-ĐT TP Tuy Hòa Phan Tấn Hoàng cho biết: “Để thực 
hiện nghiêm công văn chỉ đạo của Sở GD-ĐT, thời gian qua, Phòng GD-
ĐT thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo những giáo viên có giấy phép 
dạy thêm thì tổ chức dạy theo đúng quy định. Những giáo viên không được 
cấp phép hoặc giấy phép hết hạn thì dừng. Trong năm học 2019-2020, 
Phòng GD-ĐT thành phố đã tổ chức kiểm tra và phát hiện có một giáo viên 
dạy thêm không đúng quy định và phòng đã có kỷ luật khiển trách giáo viên 
này. Còn đối với thông tin có một số giáo viên của một số trường tiểu học 
thuê xe chở học sinh về nhà dạy, Phòng GD-ĐT đang chỉ đạo hiệu trưởng 
các trường tuyệt đối không để tình trạng này xảy ra. Nếu Phòng GD-ĐT 
phát hiện sẽ có những biện pháp xử lý nghiêm”. 

Theo ông Dương Bình Luyện, Trưởng Phòng Giáo dục trung học (Sở GD-
ĐT), hiện vẫn còn một số giáo viên tổ chức dạy thêm, học thêm sai quy 
định. Sở GD-ĐT đã có văn bản đề nghị các trường phải tuyên truyền rõ là 
nếu giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm của giáo viên đã hết thời hạn 
thì không được tổ chức dạy thêm tại nhà mà chỉ được tham gia dạy thêm 
hoặc tham gia hoạt động bồi dưỡng văn hóa theo cơ sở trung tâm, trường 
học. Sở GD-ĐT khuyến khích các trường phối hợp với Ban đại diện cha 
mẹ học sinh của trường mình sắp xếp những phòng học còn trống và bố trí 
thời gian hợp lý để tổ chức ôn tập, dạy phụ đạo cho học sinh trong thời 
gian phù hợp nếu học sinh có nhu cầu. 

Cần chấn chỉnh 

Theo cô Phan Thị Phương Trinh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng 
Vương (TP Tuy Hòa), thực hiện văn bản chỉ đạo của Sở GD-ĐT cũng như 
Phòng GD-ĐT TP Tuy Hòa, ngay từ đầu năm học, nhà trường quán triệt 
trong toàn thể giáo viên và thường xuyên nhắc nhở trong các cuộc họp hội 
đồng sư phạm, sinh hoạt chuyên môn cấm tuyệt đối giáo viên trong trường 
tổ chức dạy thêm tại nhà. Ngoài ra, đầu năm học, nhà trường tổ chức cho 
các giáo viên ký cam kết không được dạy thêm dưới mọi hình thức. Đến 



thời điểm này nhà trường chưa phát hiện có giáo viên nào trong trường tổ 
chức dạy thêm tại nhà. 

Tại TX Đông Hòa, Phòng GD-ĐT thành lập tổ lưu động, đường dây nóng 
thường xuyên kiểm tra, kiểm soát liên tục để chấn chỉnh kịp thời. “Vừa rồi 
trên địa bàn thị xã vẫn có tình trạng giáo viên này “chọt” giáo viên kia bằng 
cách giả danh phụ huynh để làm đơn tố cáo giáo viên dạy thêm tại nhà. 
Phòng GD-ĐT TX Đông Hòa đã lập đoàn kiểm tra theo nội dung tố cáo, 
thực tế không có tình trạng như đơn nêu. Đoàn cũng tổ chức khảo sát học 
sinh các trường, cho thấy vẫn có giáo viên dạy thêm nhưng chỉ dạy thêm 
cho con cháu, kết hợp dạy thêm vài em nên Phòng GD-ĐT chỉ nhắc nhở. 
Để khắc phục tình trạng trên, Phòng GD-ĐT quán triệt và giao cho các hiệu 
trưởng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc dạy thêm học thêm, để xảy ra 
tình trạng này người đứng đầu phải chịu trách nhiệm”, Trưởng Phòng GD-
ĐT TX Đông Hòa Nguyễn Hữu Danh nói. 

Sở GD-ĐT yêu cầu các trường, giáo viên phải chấp hành nghiêm các quy 
định về tổ chức dạy thêm, học thêm. Đối với cấp tiểu học thì tuyệt đối 
không được dạy thêm, học thêm. Phòng GD-ĐT các địa phương, hiệu 
trưởng các trường phải tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những giáo 
viên cố tình dạy thêm, học thêm sai quy định. 

  

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Yên Nguyễn Thị Ngọc Ái 

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/79/248460/chan-chinh-tinh-trang-
day-them-hoc-them.html 

 

18. Doanh nghiệp kêu bị 'hành', lãnh đạo Cần Thơ nói 
gì? 
Lãnh đạo TP Cần Thơ khẳng định đồng hành với doanh nghiệp, nhưng 
gần đây một số doanh nghiệp lại kêu bị "hành". 

Ngày 21-10, Tòa án cấp cao tại TP.HCM đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi 
kiện của Công ty CP 720, hủy các văn bản hành chính của cục trưởng Cục 
Thuế và Cục Thuế TP Cần Thơ. Theo phán quyết, thông báo tăng thuế, tăng 
tiền thuê đất và các thủ tục hành chính cưỡng chế mà Cục Thuế và cục 
trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ đã thực hiện đối với Công ty CP 720 là chưa 
phù hợp các quy định pháp luật. 

Có dự án trình hồ sơ các sở ngành liên quan giải quyết trong 3 tuần, nhưng 
sau đó có một sở giải quyết đến 3 tháng. Đã gặp trực tiếp, thậm chí gọi điện 
thoại nhiều lần thì vị lãnh đạo này nói lý do đơn giản là đi học quân sự hết 2 



tuần. 
Ông Võ Thái Sơn phát biểu chiều 14-10 

Đột ngột tăng giá thuê đất 

Nhưng để đi đến quyết định trên, doanh nghiệp trải qua hành trình đầy truân 
chuyên. Năm 2005, Công ty CP 720 ký hợp đồng thuê đất số 195/HĐTĐ với 
Sở TN-MT TP Cần Thơ, diện tích thuê hơn 65.500m2, tại phường Bình Thủy 
(quận Bình Thủy) để phục vụ sản xuất, kinh doanh. 

Thời gian thuê đất 10 năm, đơn giá là hơn 316 triệu đồng/năm, tính từ ngày 
18-5-2005 cho đến hết thời hạn thuê đất. Phương thức nộp tiền thuê đất là 
nộp hằng năm. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng 1 năm, Cục Thuế TP Cần 
Thơ đơn phương tăng giá tiền thuê đất bằng các quyết định. 

Trong đó, thông báo số 3044 của Cục Thuế yêu cầu doanh nghiệp phải nộp 
tiền thuê đất tới hơn 18 tỉ đồng và quyết định số 800 cưỡng chế thi hành 
bằng cách trích tiền từ tài khoản Công ty CP 720. 

Bà Lê Hoàng Mỹ Anh, tổng giám đốc Công ty CP 720, cho biết đã thanh toán 
tiền thuê đất hơn 5,6 tỉ đồng, vượt hơn 2,5 tỉ đồng theo hợp đồng đã ký. 
Năm 2015, khi hết thời hạn thuê đất, Công ty CP 720 đề nghị được thanh lý 
hợp đồng để tái ký hợp đồng mới, theo giá thuê mới nhưng Sở TN-MT yêu 
cầu doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hơn 10,3 tỉ đồng. Bức 
xúc, doanh nghiệp kiện ra tòa. 

Ngày 20-11-2019, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm và đưa ra bản án 
phúc phẩm số 197/2019/DSPT "không chấp nhận kháng cáo của bị đơn 
UBND TP Cần Thơ, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty CP 
720, buộc UBND TP Cần Thơ cùng Sở TN-MT thanh lý hợp đồng thuê với 
Công ty CP 720". 

Tuy nhiên, đến nay gần 1 năm bản án có hiệu lực nhưng doanh nghiệp vẫn 
bị trì hoãn việc thuê lại đất để sản xuất, kinh doanh với nhiều lý do. Trong đó 
có lý do chờ "bản án của Tòa án cấp cao tại TP.HCM xét xử vụ Công ty CP 
720 kiện cục trưởng Cục Thuế và Cục Thuế TP Cần Thơ", dù việc này được 
doanh nghiệp xác định không liên quan đến thuê lại đất. 

"Chưa ký hợp đồng thuê đất mới, công ty luôn hoạt động trong tình trạng 
phập phồng lo âu và nhiều khó khăn. Mang tiếng nợ tiền thuê đất nên doanh 
nghiệp không vay được vốn, mất nhiều cơ hội kinh doanh, ổn định cuộc 
sống cho công nhân" - bà Mỹ Anh nói. 

Kêu thiệt hại tiền tỉ vì lãnh đạo đi học 

Trước đó, tại buổi đối thoại giữa chính quyền TP Cần Thơ và doanh nghiệp 
chiều 14-10, ông Võ Thái Sơn (đại diện Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ) 
phản ảnh tình trạng doanh nghiệp này bị "hành". Có một dự án mà doanh 
nghiệp ông trình hồ sơ các sở ngành liên quan đã giải quyết trong 3 tuần, 



nhưng một sở giải quyết trong... 3 tháng. Ông đã gặp trực tiếp, gọi điện thoại 
nhiều lần. Vị lãnh đạo sở này nói lý do đơn giản là đi học quân sự hết 2 tuần. 
Việc hồ sơ dự án chậm giải quyết nêu trên làm doanh nghiệp ông bị thiệt hại 
khi phải trả lãi gần 1,5 tỉ đồng. Ông Sơn cho rằng với cách làm như vậy, 
doanh nghiệp như ông "khó khỏe". 

Tại buổi đối thoại này, ông Dương Tấn Hiển, phó chủ tịch UBND TP Cần 
Thơ, cho rằng có thể ông Sơn ngại nên không nói cụ thể lãnh đạo sở nào, vì 
vậy ra ngoài có thể "nói nhỏ" với ông để lãnh đạo TP nắm, xử lý. Gần 1 
tháng sau, trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ chiều 2-11, ông Hiển cho hay 
doanh nghiệp này vẫn chưa "nói nhỏ" với ông lãnh đạo sở nào "ngâm" hồ 
sơ. 

Sẽ kiểm điểm trách nhiệm 

Liên quan đến hợp đồng thuê lại đất của Công ty CP 720, ông Nguyễn Chí 
Kiên - phó giám đốc Sở TN-MT TP Cần Thơ - cho hay tháng 9-2020 giám 
đốc Sở TN-MT đã có văn bản xin ý kiến Tổng cục Quản lý đất đai hướng 
dẫn nhưng đến nay chưa được trả lời. Trong khi chờ Tổng cục Quản lý đất 
đai hướng dẫn, sở đã chủ động mời doanh nghiệp lên để hướng dẫn thành 
phần hồ sơ, có hồ sơ sở sẽ giải quyết sớm. 

"Công ty CP 720 đâu chỉ có văn bản xin thuê là được thuê đất, phải có bản 
vẽ địa chính, phương án sử dụng đất vì đã hết thời hạn thuê đất lần đầu. 
Diện tích đất có thay đổi phải đo đạc lại" - ông Kiên lý giải việc chậm cho 
doanh nghiệp thuê lại đất. 

Tuy nhiên, trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Lê Hoàng Mỹ Anh cho biết không được 
Sở TN-MT mời lên hướng dẫn hồ sơ. Sở TN-MT có yêu cầu đo đạc lại diện 
tích đất, doanh nghiệp đã ký hợp đồng với đơn vị chuyên môn của sở nhưng 
chưa được thực hiện dù đã chuyển tiền. 

Theo ông Dương Tấn Hiển, quan điểm của lãnh đạo TP xem việc hỗ trợ 
doanh nghiệp là chuyện tất yếu, ai không làm thì xử lý người đó chứ không 
vận động gì nữa. "TP đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành đồng hành cùng 
doanh nghiệp, trong đó công tác cải cách hành chính là số 1. Nơi nào không 
tốt thì phải kiểm điểm" - ông Hiển khẳng định. 

Cục Thuế TP Cần Thơ thua kiện nhiều lần 

Bên cạnh việc Tòa án cấp cao tại TP.HCM tuyên chấp nhận yêu cầu khởi 
kiện của Công ty CP 720 như đã nêu ở trên, trước đó, tháng 8-2020, Cục 
Thuế TP Cần Thơ cũng đã bị tuyên thua kiện. Cụ thể, phiên xử sơ thẩm vụ 
kiện hành chính giữa Công ty CP Vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ và cục 
trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ, tòa tuyên hủy 4 văn bản của cục trưởng Cục 
Thuế TP Cần Thơ liên quan đến truy thu tiền thuê đất của doanh nghiệp... 



Hiện ông Nguyễn Văn Kịch, chủ tịch Công ty TNHH King Group Center, cũng 
cho biết đang làm các thủ tục kiện ra tòa liên quan đến việc nhùng nhằng 
hoàn thế VAT với dự án Trung tâm mua sắm Nguyễn Trãi (quận Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ). 

Nguồn: https://tuoitre.vn/doanh-nghiep-keu-bi-hanh-lanh-dao-can-tho-noi-
gi-20201104224455196.htm 

 

 


