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1. Kinh tế Việt Nam 2021: Thận trọng với các cơ hội 
phục hồi 
Cơ hội phục hồi đầy triển vọng của kinh tế Việt Nam năm 2021 ngày 
càng rõ nét trong các dự báo kinh tế được các tổ chức nghiên cứu 
liên tục đưa ra từ đầu năm đến nay. 

Khả năng đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 6%, 6,5%, thậm chí tới 7% 
của kinh tế Việt Nam đều được nhắc đến. 

Song vào lúc này, những thách thức mà nền kinh tế Việt Nam có thể phải 
đối mặt là điều mà giới chuyên gia kinh tế muốn nhấn mạnh hơn, ngay cả 
trong trường hợp nhiều cơ hội đang mở ra, để thấy rõ những việc cần phải 
làm. 

Thứ nhất, kinh tế thế giới còn rất bất định; rủi ro, thách thức từ bên ngoài 
vẫn hiện hữu. Mỹ được dự báo tiếp tục các biện pháp để kiềm chế Trung 
Quốc về kinh tế - thương mại - công nghệ và có thể củng cố liên minh với 
một số đối tác nhằm thực hiện các biện pháp này. Xung đột thương mại 
giữa các nền kinh tế lớn tất yếu sẽ khiến các tập đoàn, doanh nghiệp quốc 
tế có nhu cầu dịch chuyển địa điểm sản xuất để tránh mức thuế cao. 

Đây là cơ hội, nhưng cũng là thách thức với Việt Nam trong ứng xử với 
dòng vốn FDI. 

 



Sự sốt ruột với các con số vốn FDI đăng ký mới trong từng tháng có thể 
ảnh hưởng đến chiến lược nâng cấp dòng vốn này. Đó là chưa kể những 
rủi ro trong lựa chọn dòng vốn chuyển dịch khi các nền kinh tế phát triển 
hơn đang thực hiện cam kết về phát triển bền vững, thay đổi công nghệ 
sản xuất để đáp ứng chuẩn mực cao hơn về môi trường… 

Thứ hai, Covid-19 và các biến thể còn diễn biến phức tạp, luôn tiềm ẩn 
nguy cơ bùng phát làn sóng tiếp theo. Điều này buộc các cơ chế, chính 
sách liên quan cần phải được nhìn nhận, đánh giá và thực hiện trong bối 
cảnh mới. 

Trong báo cáo tổng hợp phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội 
doanh nghiệp gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế 
tư nhân (Ban IV - thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính) đã 
đề xuất xem xét không thu phí hạ tầng với hàng hóa là container được vận 
chuyển bằng phương tiện thủy nội địa trong khu vực cảng biển TP.HCM và 
Hải Phòng. Dù rằng, các tỉnh có thẩm quyền về loại phí này, nhưng doanh 
nghiệp vẫn mong chính quyền địa phương xem xét rõ mức phí đưa ra có 
phù hợp với các nguyên tắc của Luật Phí hay không, có phù hợp với tình 
trạng khó khăn của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, bởi 
chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và sự khủng hoảng của ngành logistics 
toàn cầu hay không?... 

Đây chỉ là một trong số nhiều kiến nghị về tình trạng một số địa phương, 
một số cơ quan quản lý nhà nước ngành dọc vẫn duy trì hoặc ban hành 
phí mới, về quá trình xử lý thủ tục hành chính còn thiếu đồng bộ, không 
nhất quán với chủ trương “khoan sức dân”, hỗ trợ doanh nghiệp như Thủ 
tướng và Chính phủ đã nêu, khiến doanh nghiệp bức xúc và phần nào ảnh 
hưởng tới niềm tin với các cơ quan nhà nước. 

Thứ ba, việc nhiều nền kinh tế thực hiện các gói hỗ trợ quy mô lớn, trong 
khi thiếu điều phối giữa các biện pháp này ở cấp độ toàn cầu có thể gây rủi 
ro không nhỏ với thị trường tài chính thế giới và tình trạng nợ toàn cầu. 

Thứ tư, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số tiếp tục chuyển 
biến nhanh, qua đó ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp và thị 
trường Việt Nam. 

Sẽ là tích cực khi việc triển khai Chiến lược quốc gia về cách mạng công 
nghiệp 4.0 được thực hiện theo đúng hướng là đẩy mạnh năng lực và hoạt 
động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam, tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp ứng dụng đổi mới sáng tạo, qua đó có thể khai thác hiệu quả 
hơn nguồn lực, phát triển các hình thức kinh doanh mới, mở rộng thị 



trường. Nhưng tốc độ và tư duy chính sách đang là những rào cản không 
nhỏ. 

Thứ năm, dù kỳ vọng nhiều vào tác động tích cực của HIệp định Thương 
mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), nhưng Việt Nam có thể phải đối mặt với 
nhiều vụ kiện phòng vệ thương mại, điều tra chống lẩn tránh thuế, gian lận 
xuất xứ... xảy ra không chỉ ở thị trường Mỹ. 

Điều này cũng có nghĩa, các cơ quan quản lý nhà nước cần chủ động cung 
cấp thông tin cho doanh nghiệp về các hiệp định thương mại tự do (FTA) 
mà Việt Nam đã đàm phán và ký kết. Ngoài ra, cần hỗ trợ và hướng dẫn 
doanh nghiệp tham gia quá trình hội nhập kinh tế quốc tế để thực hiện hài 
hòa các hiệp định FTA, đặc biệt là ứng phó với các hàng rào kỹ thuật ở các 
đối tác - đặc biệt là trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Nguồn: https://baodautu.vn/kinh-te-viet-nam-2021-than-trong-voi-cac-co-
hoi-phuc-hoi-d136646.html 

 

2. Khẩn trương vào cuộc cải cách toàn diện kiểm tra 
chuyên ngành hàng nhập khẩu 
Hiện tại, Tổng cục Hải quan đang khẩn trương “bắt tay’ vào cuộc xây 
dựng kế hoạch hành động triển khai đề án “Cải cách mô hình kiểm tra 
chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu” 
vừa được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 38/QĐ-TTg. 

 

Cán bộ Hải quan sân bay Nội Bài kiểm tra lô hàng nhập khẩu thuộc diện 
KTCN. Ảnh: Hải Anh 



“Tổng cục Hải quan đang khẩn trương “bắt tay’ vào cuộc xây dựng kế 
hoạch hành động triển khai đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, 
kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu” vừa được Chính 
phủ phê duyệt tại Quyết định 38/QĐ-TTg ngay trong tháng 1/2021, trình Bộ 
Tài chính sớm ban hành” - ông Âu Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Giám sát 
quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan, chia sẻ với phóng viên TBTCVN. 

* PV: Xin ông cho biết những nội dung, công việc quan trọng liên quan đến 
Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm 
đối với hàng hóa nhập khẩu (Đề án KTCN) sẽ được cơ quan hải quan triển 
khai theo chỉ đạo của Chính phủ, tại Quyết định 38/QĐ-TTg (Quyết định 
38)? 

- Ông Âu Anh Tuấn: Tại Quyết định 38, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính 
và Tổng cục Hải quan có nhiệm vụ chủ trì triển khai đề án. Lộ trình thực 
hiện Đề án KTCN, chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, từ năm 2020 đến năm 
2023; giai đoạn 2, từ năm 2023 đến năm 2026. 

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các 
bộ quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương tổng hợp, 
đánh giá hiệu quả công tác kiểm tra chất lượng đối với 
hàng hóa nhập khẩu theo mô hình mới từ năm 2021 
đến năm 2023; phối hợp với các bộ quản lý ngành, 
lĩnh vực đề xuất sửa đổi các luật về chất lượng, về an 
toàn thực phẩm trên cơ sở thông lệ quốc tế tốt nhất; 
đầu tư trang thiết bị, máy móc và nhân lực cho đơn vị, 
tổ chức của cơ quan hải quan đáp ứng tiêu chuẩn 
quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với tổ chức chứng 
nhận sự phù hợp, được công nhận hoạt động theo 
quy định của Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để thực hiện hoạt động 
giám định/chứng nhận hàng hóa nhập khẩu theo quy định. 

Để triển khai các nội dung công việc, Chính phủ cũng chỉ đạo thành lập Tổ 
triển khai thực hiện Đề án KTCN, giao Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan 
(Tổ trưởng); thành viên là đại diện lãnh đạo cấp tổng cục, vụ, cục thuộc 
các bộ quản lý ngành, lĩnh vực; đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc 
Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan có nhiệm vụ tổ chức, triển khai 
theo đúng các mục tiêu đề án, đảm bảo hiệu quả và tạo thuận lợi cho hoạt 
động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. 

* PV: Thưa ông, Đề án KTCN đưa ra cải cách quan trọng và mang tính đột 
phá là cơ quan hải quan làm đầu mối trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an 

  

 Ông Âu Anh Tuấn 



toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Vậy nội dung này được cơ 
quan hải quan tiến hành ra sao? 

- Ông Âu Anh Tuấn: Việc cơ quan hải quan làm đầu mối trong kiểm tra 
chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu chính 
là việc cắt giảm đầu mối doanh nghiệp (DN) phải thực hiện thủ tục hành 
chính rất nhiều so với trước đây. 

Cụ thể, cơ quan hải quan sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, 
kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu; quyết định phương thức 
kiểm tra (kiểm tra chặt, kiểm tra thông thường, kiểm tra giảm); thực hiện 
kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hàng hóa phải lấy mẫu để chứng nhận hợp 
quy/giám định thì thực hiện chứng nhận hợp quy/giám định tại tổ chức 
chứng nhận/giám định hoặc các đơn vị, tổ chức của cơ quan hải quan 
được bộ quản lý ngành, lĩnh vực chỉ định theo lựa chọn của người khai hải 
quan. Các đơn vị, tổ chức của cơ quan hải quan được thực hiện chứng 
nhận hợp quy/giám định khi có bộ máy tổ chức và năng lực đáp ứng tiêu 
chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với tổ chức chứng nhận sự phù 
hợp, được công nhận hoạt động theo quy định của Luật Tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật và được các bộ quản lý ngành, lĩnh vực chỉ định. 

Cải cách đáng kể nữa là việc cơ quan hải quan thực hiện đồng thời thủ tục 
nhập khẩu hàng hóa và thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực 
phẩm. DN chỉ thực hiện với một đầu mối là cơ quan hải quan. Phương 
thức này cho phép hệ thống tự động quyết định đối tượng được miễn, 
giảm kiểm tra. DN không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn, giảm kiểm 
tra, nhờ đó, cắt giảm trình tự, thủ tục và thời gian thông quan hàng hóa 
(cắt giảm 3 bước thủ tục trong 10 bước đối với quy trình kiểm tra chất 
lượng, cắt giảm 2 bước thủ tục trong 5 bước đối với quy trình kiểm tra an 
toàn thực phẩm). 

* PV: Đề án KTCN sẽ tác động sâu rộng đối với các bên tham gia như DN, 
bộ quản lý chuyên ngành. Để việc triển khai đề án đạt hiệu quả, cơ quan 
hải quan đã triển khai thế nào cho việc này, thưa ông? 

- Ông Âu Anh Tuấn: Để triển khai đề án có tính chất cải cách đột phá, 
nhiệm vụ của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan cũng như các bộ, ngành cơ 
quan liên quan sẽ rất lớn, cần sự đồng bộ. 

Trước mắt, Tổng cục Hải quan đang khẩn trương xây dựng kế hoạch hành 
động chi tiết để tổ chức thực hiện nhiệm vụ trình Bộ Tài chính phê duyệt; 
bố trí nguồn lực để thực hiện việc kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn 
thực phẩm tại cửa khẩu; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương 
tiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hiện đại, điều kiện 



làm việc và nguồn lực tương xứng với nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với 
hàng hóa nhập khẩu tại các cửa khẩu. 

Để đảm bảo việc vận hành cải cách được thống nhất, Tổng cục Hải quan 
sẽ phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành trong việc xây dựng văn bản pháp 
luật và triển khai các giải pháp về hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin; 
giải pháp về nguồn lực thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn 
thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro; 
cũng như giải pháp về tăng cường phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin giữa 
khâu kiểm tra trước thông quan và khâu kiểm tra sau thông quan... 

* PV: Xin cảm ơn ông! 

Dự án Tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ đã thực hiện 
đánh giá tác động của đề án một cách độc lập, khách quan, phần 
nào thấy được hiệu quả mang lại cho cộng đồng DN và cả nền 
kinh tế. 

Cụ thể, tỷ lệ số tờ khai kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực 
phẩm trong một năm cắt giảm được theo mô hình mới so với mô 
hình hiện tại khoảng 54,4% (chưa tính đến việc giảm số lô hàng 
kiểm tra do đề án đề xuất tăng đối tượng được miễn kiểm tra). 
Căn cứ tỷ lệ KTCN năm 2019 do Tổng cục Hải quan cung cấp, 
ước tính giá trị tiết kiệm cho nền kinh tế khi áp dụng mô hình mới 
lên đến 399 triệu USD mỗi năm. 

* Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn - NN&PTNT): 

Cần có phần mềm kết nối giữa Bộ Tài chính và các bộ quản lý chuyên 
ngành 

Chính phủ đã phê duyệt Đề án Cải cách mô 
hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực 
phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để hướng tới 
mục tiêu là cải cách toàn diện công tác KTCN, 
tạo thuận lợi, giảm chi phí cho DN cũng như 
góp phần nâng cao nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia. 

Để triển khai đề án có hiệu quả, tôi cho rằng, 
chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ và phải làm 
từng bước, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Bởi vì, 
khâu đầu tiên để thực hiện công việc này là phải 
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hoàn thiện về thể chế. 

Việc thay đổi cơ quan đầu mối KTCN, thay đổi trình tự, thủ tục kiểm tra 
phải được thể hiện ở văn bản quy phạm pháp luật. Trong khi các luật 
chuyên ngành như: Luật Thú y, Luật Bảo vệ thực vật, Luật Trồng trọt, Luật 
Chăn nuôi, Luật Thủy sản, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật An 
toàn thực phẩm… lại chưa quy định về nội dung này. Do vậy, chúng tôi 
đánh giá, trong giai đoạn 1, cần thiết phải sửa các luật có liên quan thì mới 
thực hiện được rốt ráo các nội dung đề án đã xây dựng. 

Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan hải quan để nâng cao 
năng lực kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm cho cán bộ hải 
quan, khi thực hiện thí điểm một đầu mối về kiểm tra chuyên ngành hàng 
hóa nhập khẩu. 

Ngoài ra, để triển khai đề án, giải pháp về hoàn thiện hệ thống công nghệ 
thông tin rất quan trọng. Chúng tôi cũng thấy rằng, khi đưa về Bộ Tài chính 
(thông qua Tổng cục Hải quan) để thực hiện việc kiểm tra chất lượng, kiểm 
tra an toàn thực phẩm thì tất cả mặt hàng khi nhập khẩu sẽ thực hiện ở 
cửa khẩu và qua cơ quan hải quan. Lúc đó, việc nắm bắt số liệu khi nhập 
khẩu cũng rất quan trọng để phục vụ cho công tác quản lý của các bộ quản 
lý chuyên ngành. Vì vậy chúng tôi cũng đề nghị, phải xây dựng một phần 
mềm kết nối giữa Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) với các cơ quan quản 
lý chuyên ngành để các bên có thể cập nhật, chia sẻ thông tin, số liệu nhập 
khẩu hàng hóa hàng ngày, hàng tuần, tháng, quý, năm, phục vụ kịp thời 
cho công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất… 

* Ông Phạm Hoàng Hải - Giám đốc điều hành của Phòng Thương mại Ý tại 
Việt Nam (ICHAM): 

Doanh nghiệp Ý đón nhận tích cực    

Việc thống nhất một đầu mối thực hiện KTCN là 
cơ quan hải quan sẽ giảm được rất nhiều thời 
gian và công sức của DN. Hiện tại, có rất nhiều 
sản phẩm của 1 DN chịu sự quản lý của 2 hoặc 
nhiều hơn 2 bộ. Điều này sẽ gây ra rất nhiều lãng 
phí về mặt thời gian và tiền bạc của DN cũng như 
cơ quan chức năng. Trong bối cảnh hội nhập hóa 
toàn cầu và thực thi các hiệp định thương mại tự 
do thì việc có quá nhiều cơ quan quản lý trong 1 
đầu mục sản phẩm sẽ gây ra sự trì trệ trong công 
việc. Hải quan là cơ quan đầu tiên kiểm tra một số 
những mặt hàng nhất định thì cũng nên là cơ quan thực hiện chức năng 
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KTCN, trừ những hạng mục liên quan đến an ninh quốc phòng và những 
mặt hàng nhạy cảm cần quy trình kiểm tra kỹ hơn. Các doanh nghiệp hội 
viên của ICHAM cũng nhập khẩu rất nhiều (cả về mục đích thương mại và 
sản xuất), do đó các DN Ý tại Việt Nam sẽ đón nhận rất tích cực việc đổi 
mới KTCN này. 

Tuy nhiên, để các quy định được thực hiện hiệu quả, rất cần sự đồng bộ 
hóa giữa các cơ quan ban, ngành với nhau trong một quy trình kiểm tra 
nhất định với 1 bộ hồ sơ giấy tờ nhất định, để làm sao giúp cho Tổng cục 
Hải quan có thể là đơn vị đầu mối duy nhất thực hiện chức năng KTCN, 
đồng thời cũng là đầu mối duy nhất để DN có thể làm việc cũng như đơn 
giản hóa quy trình. 

Tất nhiên, sẽ mất một thời gian để Tổng cục Hải quan và các bộ liên quan 
có thể thống nhất và chuẩn hóa thông tin, dữ liệu, nhưng việc này là rất 
cần thiết, bởi khi chúng ta có sự đồng bộ hóa về quy trình, giấy tờ, hồ sơ 
cũng như tất cả các yêu cầu kỹ thuật thì đó là bước tiến quan trọng và rất 
hiệu quả trong việc thúc đẩy thương mại hóa, toàn cầu hóa, cũng như đẩy 
mạnh chính phủ điện tử. 

* Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội:  

Cộng đồng doanh nghiệp Hà Nội rất vui mừng, 
phấn khởi 

Trong thời gian qua, khi biết đến dự thảo đề án, nhiều 
DN đã có ý kiến ủng hộ với những nội dung cải cách 
rất tiến bộ trong đề án. Thực tế cho thấy, DN gặp khá 
nhiều bất cập trong việc thực hiện các thủ tục xuất 
nhập khẩu, nhất là việc thời gian thông qua bị kéo dài 
do khâu KTCN quá rườm rà. Cũng chính bởi thực tế 
đó mà giảm thời gian thông quan hàng hóa luôn là 
yếu tố DN mong chờ nhất trong tiến trình cải cách thủ 
tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh. 

Bên cạnh đó, mặc dù các ban, ngành chức năng đã nỗ lực rất nhiều, song 
đến nay, số lượng các mặt hàng phải KTCN  vẫn nhiều, tỷ lệ lô hàng bị 
KTCN trên tổng số lô hàng nhập khẩu vẫn lớn. Trong bối cảnh đó, DN thực 
sự rất vui mừng khi Chính phủ quyết giao cơ quan hải quan làm đầu mối 
thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm. Bởi khi thực 
hiện cải cách này, DN sẽ được giảm tối đa chi phí, thời gian, cũng như 
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công sức, nhất là trong bối cảnh DN đang phải đối mặt với nhiều khó khăn 
như hiện nay. 

Thông qua đề án sẽ giảm thủ tục KTCN đối với hàng nhập khẩu, đẩy 
nhanh việc thông quan giải phóng hàng hóa và giảm các chi phí cho DN. 
Cộng đồng DN vững tin, nếu thực hiện tốt việc cải cách mô hình KTCN 
theo đề án sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện môi trường kinh 
doanh theo hướng thông thoáng hơn, minh bạch hơn, tạo thuận lợi và tạo 
dư địa cho DN tăng trưởng trong thời gian tới. 

* Ông Trương Văn Cẩm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt 
may Việt Nam (VITAS): 

Một đầu mối kiểm tra chuyên ngành sẽ tạo động lực cho doanh 
nghiệp hội nhập, phát triển 

Dưới góc độ của DN, tôi đánh giá Đề án Cải cách 
mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực 
phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu có ý nghĩa rất 
lớn đối với hoạt động cũng như sự phát triển của 
cộng đồng DN. 

Điểm đáng chú ý nhất trong đề án là việc quy về 
một đầu mối KTCN đối với hàng hóa nhập khẩu tại 
cửa khẩu. Điều đó có nghĩa là, khi thông quan 
hàng hóa, các DN có hàng hóa thuộc diện phải 
kiểm tra chỉ cần làm việc với một cơ quan duy 
nhất, qua đó tiết kiệm thời gian, nhân lực, chi phí 
cho DN. Bởi thực tế cho thấy, từ trước đến nay, thủ tục KTCN rất rườm rà, 
nhiều các cơ quan cùng tham gia kiểm tra gây chồng chéo không cần thiết, 
vừa “mệt” DN vừa khiến cho quy trình thông quan bị chậm lại rất nhiều. Vì 
vậy, tập trung đầu mối cho cơ quan hải quan là phương án tối ưu nhất. 

Bên cạnh đó theo đề án, việc xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc diện 
KTCN sẽ dựa vào lịch sử nhập khẩu hàng hóa và chất lượng hàng hóa, 
mà không xét trên cơ sở mức độ tuân thủ của DN như trước đây nữa. Việc 
này vừa giúp giảm thiểu KTCN nhiều lần, giảm số lô hàng phải KTCN, qua 
đó giảm áp lực và tạo thuận lợi, thông thoáng hơn cho DN xuất nhập khẩu. 

Nhìn chung, việc thực thi đề án góp phần hỗ trợ các DN vượt qua khó 
khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực cho DN hội nhập 
thành công trong bối cảnh toàn cầu hóa, tận dụng hiệu quả các FTA. 

Để triển khai hiệu quả đề án này, với vai trò của hiệp hội, trong thời gian 
tới chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền tới các DN ngành dệt may về nội 
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dung đề án, đảm bảo mỗi DN thực hiện công tác xuất nhập khẩu đều am 
hiểu về những thay đổi, điểm mới trong đề án để trên cơ sở đó, phối hợp 
với cơ quan hải quan cũng như các ban, ngành liên quan thực hiện tốt đề 
án này. 

Nhóm PV (thực hiện) 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2021-
01-17/khan-truong-vao-cuoc-cai-cach-toan-dien-kiem-tra-chuyen-nganh-
hang-nhap-khau-98465.aspx 

 

3. 10 năm, tiết giảm hàng chục nghìn tỉ đồng nhờ cải 
cách hành chính 

 
Giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế ở Cục Thuế Hà Nội.  

Ảnh: Hải Nguyễn 

Quá trình thực hiện cải cách hành chính thời gian qua, gắn với triển khai 
thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 đạt 
được những thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước ta, đồng thời tiết giảm hàng triệu 
ngày công và hàng chục nghìn tỉ đồng mỗi năm. 

Mỗi năm cắt giảm 6.300 tỉ đồng 



Theo dự thảo báo cáo của Chính phủ tổng kết Chương trình tổng thể cải 
cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng giai đoạn 
2021 - 2030, ngay sau khi chương trình tổng thể được ban hành, các cơ 
quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới chính quyền địa phương các 
cấp đều triển khai thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo và hàng năm, Chính 
phủ, Ban Chỉ đạo đề ra các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính 
mang tính toàn diện, đồng bộ và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xây 
dựng, triển khai kế hoạch cải cách hành chính một cách thiết thực, cụ thể, 
phù hợp với chương trình tổng thể cũng như thực tiễn của các bộ, tỉnh. 

Ở nội dung thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), trong 10 năm 
qua, việc triển khai thực thi phương án đơn giản hóa TTHC theo 25 Nghị 
quyết chuyên đề của Chính phủ được các bộ, ngành thực hiện cơ bản 
hoàn thành với việc đơn giản hóa 4.527/4.723 TTHC, đạt tỉ lệ 95.85% (chỉ 
tính đến tháng 12.2016). 

Theo đánh giá của Chính phủ, việc cắt giảm điều kiện kinh doanh và hoạt 
động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa dòng hàng đạt được 
nhiều kết quả tích cực. Trong đó chỉ riêng trong năm 2018, các bộ trình 
ban hành được 28 văn bản để chính thức cắt giảm 3.345/6.191 điều kiện 
kinh doanh (54,5%), đạt 108,1%, vượt 8,1% so với chỉ tiêu giao. Bước 
sang năm 2019, Chính phủ ban hành 09 Nghị định để cắt giảm, đơn giản 
hóa thêm 309 điều kiện kinh doanh, nâng tổng số điều kiện kinh doanh 
được cắt giảm đến cuối tháng 2.2019 là 3.654/6.191 điều kiện kinh doanh. 
Các bộ đồng thời trình ban hành và ban hành được 21 văn bản quy phạm 
pháp luật, qua đó cắt giảm, đơn giản hóa 30 thủ tục và 6.776/9.926 dòng 
hàng phải kiểm tra chuyên ngành (68,2%), đạt 136,5%, vượt 36.5% so với 
chỉ tiêu giao và vượt 13% so với phương án dự kiến của các bộ. 

Đáng chú ý tại cuộc họp Chính phủ mới đây, ông Mai Tiến Dũng - Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, tính từ đầu nhiệm kỳ 
Chính phủ khóa XIV đến nay, Chính phủ cắt giảm, đơn giản hóa được 
3.893/6.191 điều kiện kinh doanh, 6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải 
kiểm tra chuyên ngành và 30/120 TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên 
ngành. 

Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được từ việc cắt giảm, đơn giản hóa ước tính 
khoảng hơn 18 triệu ngày công/năm và tương đương hơn 6.300 tỉ 
đồng/năm. Hoạt động kiểm tra chuyên ngành có chuyển biến mạnh mẽ về 
nhận thức theo hướng toàn diện, thực chất hơn. Nhiều bộ, cơ quan ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật để phân định đầu mối kiểm tra chuyên 
ngành, giảm chồng chéo về thẩm quyền. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ 



tướng, các bộ ngành có phương án xử lý 1.501 mặt hàng có chồng chéo 
về thẩm quyền. 

Đẩy mạnh số hóa TTHC 

Dù đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có những chuyển biến mạnh mẽ 
và trở thành điểm sáng của nhiệm kỳ Chính phủ khoá XIV, đặc biệt là trong 
những năm 2018, 2019 và những tháng đầu năm 2020, dự thảo báo cáo 
của Chính phủ cũng nhìn nhận TTHC trên một số lĩnh vực hiện vẫn còn 
nhiều rườm rà, phức tạp; vẫn còn tình trạng một số luật và các văn bản 
hướng dẫn thi hành luật không thống nhất, có nhiều điểm bất đồng, gây 
khó khăn cho cả cơ quan chức năng và người dân, doanh nghiệp khi thực 
hiện giải quyết TTHC. 

Bên cạnh đó, tình trạng các cơ quan hành chính nhà nước các cấp không 
niêm yết công khai các TTHC, hoặc niêm yết các TTHC cũ, hết hiệu lực 
thuộc phạm vi giải quyết của mình, đồng thời còn có hiện tượng yêu cầu 
thêm nhiều giấy tờ không được quy định trong bộ hồ sơ khi giải quyết các 
TTHC tại một số cơ quan, đơn vị, gây bức xúc cho người dân, tổ chức, 
doanh nghiệp. 

Theo đó trong giai đoạn 10 năm 2020-2030 tới đây, dự thảo báo cáo của 
Chính phủ định hướng các quy định TTHC liên quan đến người dân, doanh 
nghiệp, TTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước cần tiếp tục được 
đẩy mạnh cải cách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút 
đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; cắt giảm chi phí tuân 
thủ. Đồng thời thường xuyên rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC, 
thành phần hồ sơ và các điều kiện TTHC không cần thiết, không hợp lý, 
đảm bảo thực chất. 

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2020-2030, hoạt động cải cách cắt giảm TTHC 
cần hướng đến tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử: 
Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ; trao đổi văn bản 
trên môi trường mạng; số hóa kết quả TTHC để nâng cao tính công khai, 
minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí. Chú trọng đổi mới và nâng 
cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa các cấp để cải thiện chất 
lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông. 

Được khai trương vào tháng 12.2019, Cổng Dịch vụ công Quốc gia 
(www.dichvucong.gov.vn) là đầu mối kết nối với các cổng dịch vụ công và 
các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, giúp 
công khai, minh bạch các thông tin liên quan về TTHC và cung cấp, hỗ trợ 



thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng của người dân, doanh 
nghiệp, phù hợp với từng đối tượng. 

Chỉ tính đến đầu tháng 5.2020, Cổng Dịch vụ công Quốc gia có trên 35 
triệu lượt truy cập với trên 134 nghìn tài khoản đăng ký, trên 7 triệu hồ sơ 
được đồng bộ trạng thái, trên 55 nghìn hồ sơ được thực hiện qua cổng 
đồng thời tiếp nhận, hỗ trợ trên 10 nghìn cuộc gọi của người dân, doanh 
nghiệp. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến là khoảng 6.490 tỉ đồng/năm, trong đó riêng Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia đóng góp 3.036 tỉ đồng/năm. N.V 

Việt Nam nâng hạng cạnh tranh nhờ điểm sáng cải cách hành chính 

Trao đổi với Báo Lao Động, PGS-TS Đinh Trọng Thịnh - Giảng viên cao 
cấp Học viện Hành chính cho rằng, thời gian vừa qua chúng ta đã đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính (CCHC) ở mọi khâu, mọi lĩnh vực trong 
hoạt động kinh tế xã hội. Đây là một trong những điểm sáng để Việt Nam 
được nâng hạng cạnh tranh, nâng cao chỉ số về phát triển kinh tế xã hội. 

Đặc biệt, trong năm 2019 và 2020 các cơ quan, bộ ngành đã cắt giảm 
hàng nghìn thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, 
hay văn bản quản lý hành chính. Theo ông Thịnh, việc cắt giảm đó là 
những bước khởi động ban đầu mang tính bề rộng còn về mặt bề sâu thì 
rõ ràng có những bước tăng trưởng phát triển trong CCHC. Vị chuyên gia 
này cho rằng, trong năm 2020 khi đại dịch COVID-19 xảy ra, việc số hóa 
và thực hiện hoạt động công ích được tiến hành qua mạng Iternet cũng 
như hình thức số góp phần giảm thời gian tiếp cận thông tin, thời gian tiếp 
cận các chính sách chế độ quản lý của người dân, của doanh nghiệp trong 
nền kinh tế. Cũng trong những năm qua, nhiều nghị quyết liên quan đến 
cải CCHC đã được Chính phủ ban hành, nhất là về công tác xây dựng 
pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

Tuy nhiên, người dân và doanh nghiệp vẫn mong muốn khả năng đổi mới, 
CCHC cao, thực chất hơn. Có thể kể đến, một số cơ quan, đơn vị đã quán 
triệt chỉ đạo, điều hành qua môi trường điện tử, hạn chế sử dụng văn bản 
giấy, nâng cao hiệu lực quản lý, năng suất lao động và giảm chi phí hành 
chính. Tuy nhiên, việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại 
nhiều nơi chưa mang lại hiệu quả cao, chủ yếu chỉ sử dụng trong việc gửi, 
nhận văn bản, hỗ trợ công tác văn thư, mà chưa thực hiện chức năng 
quản lý, chỉ đạo, điều hành qua mạng. 

“Rõ ràng, việc đi vào thực chất chưa đảm bảo nên thời gian tới, cần phải 
đẩy mạnh tính công khai, minh bạch và số hóa. Theo đó, số hóa cũng có 
thể trở thành lực lượng, giúp cho nền kinh tế giảm chi phí, minh bạch, bình 



đẳng trong xã hội” - ông Thịnh nói và nhấn mạnh làm thế nào để người dân 
tương tác với cơ quan nhà nước một cách dễ dàng. Khi người dân vào 
một trang nào đó họ có thể gửi các văn bản đi hoặc tìm được các văn bản 
đã ra một cách đơn giản thì lúc đó cải cách mới đi vào thực chất và đáp 
ứng. 

Trong khi đó, PGS-TS Võ Kim Sơn - nguyên Trưởng khoa Quản lý nhà 
nước và nhân sự (Học viện Hành chính Quốc gia) cho rằng, CCHC là cách 
thức làm chứ không phải quan niệm bỏ bớt khâu này, khâu kia. 

“Có thể chúng ta thêm một bước nhưng nó rõ ràng, dễ hiểu thì lúc đó 
người dân vẫn cảm thấy tốt, và đó là hiệu quả của CCHC. Chúng ta đừng 
nghĩ thêm một bước là gây khó khăn, không phải như vậy” - ông Sơn nói 
và đưa ra ví dụ trước đây khi đi làm một giấy tờ nào đó có 5 bước nhưng 
bước thứ 4 chưa rõ ràng thì ta tách ra thêm 1 bước nữa. Lúc đó, lại dễ 
hiểu hơn và nhanh hơn thì đó là cải cách. 

Theo PGS-TS Võ Kim Sơn, trước đây còn một số hạn chế như nhận thức 
và sự quan tâm của một số cấp uỷ, chính quyền các cấp và một bộ phận 
cán bộ, công chức về CCHC chưa thật sự đầy đủ, chưa ngang tầm với yêu 
cầu nhiệm vụ. Thậm chí, người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị 
chưa thực sự quan tâm, đầu tư đúng mức cho công tác CCHC. Công tác 
chỉ đạo, điều hành CCHC một số cơ quan, đơn vị, đặc biệt là đối với đơn vị 
trực thuộc, cấp xã còn nhiều hạn chế. Việc ban hành các kế hoạch về 
CCHC chưa thực sự gắn với hoạt động, thực tiễn của ngành, đơn vị. Một 
số nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương đạt thấp; còn 
có cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật. 

Để khắc phục được tình trạng này, ông Sơn cho rằng, thời gian tới cần 
phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá 
quá trình triển khai thực hiện công tác cải CCHC; Nâng cao năng lực của 
đội ngũ công chức làm công tác cải CCHC; bố trí đủ nguồn lực tài chính 
cho cải CCHC. Cao Nguyên 

VĂN NGUYỄN 

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/10-nam-tiet-giam-hang-chuc-nghin-ti-
dong-nho-cai-cach-hanh-chinh-871691.ldo 

 

4. Ngân hàng Nhà nước hoàn thành kết nối 2 thủ tục 
hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia 



Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chính thức kết nối thêm một thủ 
tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý trên Cơ chế một cửa quốc gia, 
hoàn thành được các mục tiêu đề ra trong kết nối thủ tục hành chính. 

  

NHNN đã hoàn thành kết nối 2 thủ tục hành chính trên Cơ chế một 
cửa quốc gia. 

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước 
(NHNN) mới được kết nối trên Cơ chế một cửa quốc gia là “Cấp giấy phép 
nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài để sản xuất vàng, trang sức, mỹ nghệ”. 

Thủ tục cấp phép này sẽ chính thức được cung cấp trên Cổng thông tin 
một cửa quốc gia tại địa chỉ https://www.vnsw.gov.vn kể từ ngày 15/1. 

Trước đó, ngày 4/1/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn 
gửi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất gia công vàng 
trang sức, mỹ nghệ về việc triển khai chính thức kết nối thủ tục hành chính 
trên Cơ chế một cửa quốc gia. 



Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Quyết định số 2185/QĐ-
TTg; Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết định số 1258/QĐ-TTg, trong 
giai đoạn 2018 - 2020, Ngân hàng Nhà nước có 2 thủ tục hành chính cần 
triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia gồm thủ tục “Chấp thuận hoạt 
động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được 
phép” và thủ tục “Cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng, trang sức, mỹ nghệ”. 

Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Tổng cục Hải quan để triển khai 
công việc cần thiết. Cuối năm 2018, thủ tục “Chấp thuận hoạt động xuất 
khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép” đã được 
triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia. 

Theo đánh giá, kể từ khi vận hành chính thức đến nay, hệ thống hỗ trợ 
thực hiện xử lý, cấp phép, hoạt động ổn định. Trong năm 2020, Ngân hàng 
Nhà nước đã nhận được trên 400 hồ sơ nộp trực tuyến đối với thủ tục này 
trên Cơ chế một cửa quốc gia. 

Đến 15/1, thủ tục “Cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng, trang sức, mỹ 
nghệ” được triển khai tiếp trên Cơ chế một cửa quốc gia. 

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thành kế hoạch, cơ bản đáp ứng 
được yêu cầu, mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ đề ra. 

Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý, trong giai đoạn đầu khi gửi hồ sơ điện tử 
trên Cơ chế một cửa quốc gia chưa được thông suốt hoặc có vướng mắc, 
doanh nghiệp được phép gửi bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu 
điện đến Vụ Quản lý ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Trước đó, vào đầu tháng 1/2021, Tổng cục Hải quan đã có công văn về 
việc triển khai thí điểm 9 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm của 
Bộ Y  tế trên Cơ chế một cửa quốc gia. 

Theo lộ trình, từ 15/12/2020 đến hết ngày 28/2/2021, 5 thủ tục hành chính 
sẽ được thí điểm trên Cơ chế một cửa quốc gia và triển khai chính thức từ 
1/3/2021. 

Bốn thủ tục cấp phép khác cũng được thí điểm từ 1/1/2021 đến hết ngày 
30/6/2021 và triển khai chính thức từ 1/7/2021. 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, đến 15/12/2020, đã có 207 thủ tục 
hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một 
cửa quốc gia, với trên 3,5 triệu hồ sơ của hơn 43,46 nghìn doanh nghiệp 
tham gia. 

Duy Vũ 



Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ngan-hang-nha-nuoc-hoan-
thanh-ket-noi-2-thu-tuc-hanh-chinh-tren-co-che-mot-cua-quoc-gia-
706376.html 

 

5. Phấn đấu mở rộng người tham gia bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế 

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ thông tin về 
việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2021. Ảnh: PHẠM CHÌNH 

Năm 2021, với phương châm hành động "Kỷ cương, đoàn kết, trách 
nhiệm, sáng tạo, hiệu quả", toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam 
tập trung triển khai tám nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao: số người 
tham gia BHXH đạt khoảng 35,2% so lực lượng lao động trong độ tuổi, 
vượt 0,2%; số người tham gia bảo hiểm (BH) thất nghiệp đạt khoảng 
28,5% so lực lượng lao động, vượt 0,5% so chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28-
NQ/TW năm 2018; số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt tỷ lệ 
khoảng 91,58% dân số... 

Vượt khó khăn hoàn thành nhiệm vụ 

Tại Hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề về BHXH, BHYT năm 2021, 
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, năm 2020 
khép lại, ngành BHXH Việt Nam đã cùng cả nước vượt qua nhiều khó 
khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, số thu BHXH, 



BHYT, BH thất nghiệp vượt 100,1% chỉ tiêu theo dự toán Chính phủ giao; 
số nợ giảm xuống dưới 3% trên tổng số phải thu. Diện bao phủ BHXH đạt 
32,7% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó, số người tham gia BHXH 
tự nguyện là hơn 1,128 triệu người, tăng gấp hai lần so năm 2019, bằng cả 
12 năm trước cộng lại, đạt khoảng 2,1% lực lượng lao động trong độ tuổi 
là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, cao hơn 1,1% so chỉ tiêu 
năm 2021 của Nghị quyết số 28-NQ/TW đặt ra. Ðặc biệt, chỉ tiêu bao phủ 
BHYT chiếm 90,85% dân số, vượt 0,15% chỉ tiêu Nghị quyết số 01/NQ-CP 
của Chính phủ, vượt 10,85% so với Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2012 của 
Bộ Chính trị đề ra. 

Ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các 
chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, bảo đảm quyền lợi 
người tham gia, thụ hưởng tốt nhất chính sách ưu việt của Ðảng, Nhà 
nước. Trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh, BHXH Việt Nam chủ động phối 
hợp các bộ, ngành thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, như: Chi trả lương 
hưu tại nhà, chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT, cấp thuốc BHYT, sử 
dụng thẻ trên ứng dụng VssID - BHXH số thay thẻ BHYT giấy đối với các 
tỉnh vùng thiên tai... Công tác thông tin, truyền thông chính sách BHXH, 
BHYT được đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, góp phần tạo sự 
thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT ở các cấp, 
ngành; tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện và củng cố thêm niềm 
tin, sự yên tâm của nhân dân vào chính sách BHXH, BHYT; qua đó chuyển 
biến rõ nét trong nhận thức và hành động của tổ chức, cá nhân về vai trò, 
trách nhiệm cũng như mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT. 

Ðặc biệt, với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT), đến 
thời điểm này, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc cung cấp các dịch vụ 
công mức độ 4 cho tất các thủ tục hành chính của ngành, đưa vào sử 
dụng ứng dụng VssID-BHXH số. Dự kiến thời gian tới, sẽ hoàn thành việc 
cung cấp, liên thông 100% dịch vụ công mức độ 4 của ngành trên Cổng 
dịch vụ công quốc gia. Kết quả nêu trên đã được Phó Thủ tướng Chính 
phủ Vũ Ðức Ðam đánh giá cao tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 
của ngành vừa qua. Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam cho rằng: BHXH Việt 
Nam là một trong những cơ quan của Chính phủ triển khai hiệu quả, thiết 
thực công tác đổi mới, hiện đại hóa, tinh giản đầu mối bộ máy hành chính, 
cải cách hành chính và mạnh dạn tin học hóa một cách thật sự. Kết quả đó 
không chỉ phục vụ công tác quản trị của ngành, mà BHXH Việt Nam đã trở 
thành một trong những điểm nút kết nối quan trọng của mạng lưới hệ 
thống CNTT để quản trị đất nước. 

Tập trung phát triển đối tượng tham gia chính sách 



Bước sang năm 2021, ngành BHXH Việt Nam đặt ra mục tiêu phấn đấu 
hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, với: 
số người tham gia BHXH đạt khoảng 35,2% so lực lượng lao động trong 
độ tuổi, vượt 0,2% so chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW; số người tham 
gia BH thất nghiệp đạt khoảng 28,5% so lực lượng lao động, vượt 0,5% so 
với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW; số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 
khoảng 91,58% dân số. 

Với những mục tiêu đặt ra, có thể nói, công tác thu và phát triển đối tượng 
tham gia BHXH, BHYT là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của ngành. 
Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến hầu hết 
các quốc gia trên thế giới và hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp. Việt 
Nam cũng không nằm ngoài sự tác động đó, cho nên sẽ có không ít khó 
khăn, thử thách trong năm 2021. 

Ðể phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu trong năm 2021, Trưởng ban 
Thu - Sổ thẻ (BHXH Việt Nam) Dương Văn Hào cho biết, sẽ tiếp tục phát 
huy kết quả năm 2020 với tinh thần nỗ lực, quyết liệt, sáng tạo, với 
phương châm bám sát doanh nghiệp, đơn vị quản lý đối tượng, bám sát 
địa bàn, phân rõ trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân, để tập trung thực 
hiện nhiệm vụ. Theo đó, tham mưu, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa 
phương các giải pháp để thu, thu nợ phát triển người tham gia, trong đó tất 
cả các địa phương phải ban hành được các chương trình, kế hoạch, giao 
chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đến tận phường, xã. Tiếp 
tục phối hợp các ngành liên quan đề xuất hỗ trợ thêm ngoài quy định của 
ngân sách nhà nước đối với các đối tượng người nghèo, cận nghèo, học 
sinh, sinh viên, hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, BHXH tự nguyện 
để tăng nhanh độ bao phủ BHYT, BHXH tự nguyện. 

Tập trung rà soát, phân loại đối tượng tiềm năng, theo nhóm ngành nghề, 
giới tính, độ tuổi, vùng miền,... để từ đó xây dựng giao kế hoạch và tổ chức 
tuyên truyền, vận động linh hoạt trực tiếp, hoặc tổ chức hội nghị khách 
hàng để phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Ðặc biệt, nắm bắt, đánh 
giá việc triển khai thí điểm sử dụng hình ảnh thẻ BHYT VssID - BHXH số 
trên điện thoại thông minh, trên cơ sở đó nhân rộng toàn quốc; đồng thời 
tiếp tục nghiên cứu triển khai mạnh mẽ các công việc về thu, phát triển đối 
tượng trên ứng dụng VssID. 

NHẬT ANH 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/bhxh-va-cuoc-song/phan-dau-mo-rong-
nguoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-632080/ 

 



6. Cải cách thể chế, nhìn từ cách 'quản lý hồ bơi' 

Việt Nam cần có một cơ quan giám sát thể chế và cơ quan này phải 
được trao đủ thẩm quyền, có năng lực chuyên môn tốt.  

LTS: Thời gian qua, các bộ, ngành đã có nhiều nỗ lực cắt giảm, đơn giản 
hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế theo “hiệu 
lệnh” từ Chính phủ. Tuy nhiên, những rào cản, điểm nghẽn trong kinh doanh 
vẫn còn không ít, làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp nói riêng và 
của nền kinh tế nói chung. Vậy cần có giải pháp nào mạnh hơn? 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa mới công bố báo cáo 
“Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2020”. Liên quan đến báo cáo này, trao đổi 
với Pháp Luật TP.HCM, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 
Trung ương Phan Đức Hiếu nói: “Trong những năm gần đây, việc ban hành 
và triển khai các luật về kinh doanh trong thực tế có những kết quả đáng ghi 
nhận, đặc biệt là trong việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh 
(ĐKKD), thủ tục hành chính và thủ tục kiểm tra chuyên ngành”. 

 
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Phan Đức 

Hiếu cho rằng các quy định không tốt của pháp luật vô hình trung gia tăng 
cho doanh nghiệp rất nhiều gánh nặng về chi phí. Ảnh: CHÂN LUẬN 

Nguy cơ rủi ro về pháp luật  



. Phóng viên: Thưa ông, có thể điều đó được khởi đi từ Luật Công ty, Luật 
Doanh nghiệp (DN), Luật Đầu tư… từ những năm trước? 

+ Ông Phan Đức Hiếu: Đúng vậy! Riêng Luật Đầu tư 2020 đã bãi bỏ được 
22 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và hàng nghàn điều kiện đầu 
tư kinh doanh khác đã được bãi bỏ theo yêu cầu của Nghị quyết 02 của 
Chính phủ.  

Điều này góp phần lớn vào minh bạch hóa môi trường đầu tư kinh doanh và 
hiện thực hóa quy định của Hiến pháp 2013 về quyền tự do kinh doanh của 
người dân trong ngành nghề mà luật không cấm.  

. Tuy nhiên, thực sự thì có thể thấy những rào cản, điểm nghẽn vẫn chưa 
hết. Và có thể đó là lý do mà Chính phủ tiếp tục ban hành các nghị quyết về 
cắt giảm ĐKKD, nâng cao năng lực cạnh tranh… 

+ Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, như tôi từng phân tích rất nhiều 
lần rằng các quy định không tốt của pháp luật vô hình trung gia tăng cho DN 
rất nhiều gánh nặng về chi phí. 

Trong các loại chi phí này thì chi phí cơ hội và chi phí không chính thức rất 
khó tính toán, khó nhìn thấy nhưng lại là gánh nặng không hề nhỏ với nhiều 
DN và diễn ra khá phổ biến. Bởi chúng ta hiểu rằng đối với hoạt động của 
DN thì cơ hội kinh doanh rất quan trọng nhưng pháp luật không tương thích, 
mâu thuẫn, không rõ ràng, không hợp lý, thủ tục phức tạp, kéo dài làm cho 
DN mất đi cơ hội kinh doanh và thậm chí dẫn đến phá sản.  

Trong khi đó, nếu muốn không mất cơ hội kinh doanh, sớm gia nhập thị 
trường thì DN lại phải chấp nhận một khoản chi phí không chính thức. Mà 
khi làm như vậy thì thực ra cả DN và cơ quan quản lý nhà nước lại đứng 
trước nguy cơ rủi ro về pháp luật nếu bị phát hiện.  

Dĩ nhiên, ngay cả pháp luật cũng đặt ra cho DN đầy những rủi ro không đáng 
có nếu nó không phù hợp với thực tiễn hoặc với những khái niệm mơ hồ 
như “đủ”, “phù hợp”, “thuận tiện”,“thích hợp”, “đủ sức khỏe”... 



 
Thông tư 48/2018 của Bộ Y tế đưa hàng trăm loại nông sản phổ biến vào 
danh mục dược liệu phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh dược khiến 

người dân và nhà kinh doanh gặp khó. Ảnh: TÚ UYÊN 

Phải có cơ chế tạo sức ép cải cách 

. Những năm qua Chính phủ nỗ lực cắt giảm ĐKKD và giao cho các bộ tự 
“lấy đá ghè chân mình”, tức là tự họ phải cắt giảm, đơn giản hóa những 
ĐKKD thuộc thẩm quyền của họ. 

+ Cách làm đó có tác dụng nhất định khi ít nhiều số lượng ĐKKD đã giảm đi 
qua từng năm, từng đợt Chính phủ yêu cầu. Tuy vậy, cũng không thiếu 
những cách làm chưa thực chất, hình thức; có những loại ĐKKD được bãi 
bỏ bởi bộ, ngành này thì lại được quy định bởi bộ, ngành khác.  

Chúng ta thấy hiện nay vẫn tồn tại hàng loạt loại ĐKKD yêu cầu về địa điểm 
kinh doanh phải thuộc sở hữu, phải có diện tích tối thiểu, thời hạn sử dụng 
nhất định hoặc yêu cầu chung chung, không rõ ràng. Các yêu cầu này không 
phù hợp và không cần thiết bởi vì thông thường DN đều mong muốn có địa 
điểm kinh doanh ổn định, rõ ràng để thuận lợi cho giao dịch kinh doanh.  

Quy định diện tích tối thiểu làm giảm đầu tư quy mô nhỏ, giảm cạnh tranh, 
gây khó khăn cho DN vừa và nhỏ, mới gia nhập thị trường; cản trở ứng dụng 
công nghệ thông tin và mô hình kinh doanh trong bối cảnh cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư. 

Hay còn có cả các loại ĐKKD yêu cầu về năng lực sản xuất, quy mô tối thiểu 
hoặc phải có thiết bị, máy móc cụ thể. Các loại ĐKKD này không có mục tiêu 
quản lý nhà nước rõ ràng và thể hiện sự can thiệp hành chính quan hệ cung 
- cầu, gia tăng chi phí kinh doanh không cần thiết, tạo rào cản gia nhập thị 



trường. Điều này đi ngược lại chủ trương của Chính phủ về thúc đẩy mô 
hình kinh doanh đổi mới, sáng tạo, kinh doanh theo chuỗi và phát triển DN, 
đặc biệt là DN nhỏ và vừa. 

Tóm lại, các loại ĐKKD ấy hoàn toàn có thể bãi bỏ hàng loạt do thiếu cơ sở 
khoa học và can thiệp quá sâu vào hoạt động kinh doanh của DN. 

 
Việc thu phí hạ tầng cảng biển sẽ tạo áp lực lên các doanh nghiệp khi mà 

các chi phí về logistics đã khá nặng nề. Trong ảnh: Vận chuyển hàng hóa tại 
cảng Cát Lái, TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG 

. Ý ông nói là nếu giao cho các bộ hay các cơ quan nhà nước tự cắt giảm, 
đơn giản hóa ĐKKD thì khó có thể đạt được mục tiêu? 

+ Phải nói tuần tự thế này. Từ nhiều năm nay chúng ta đã cải cách thể chế 
thường xuyên hơn. Sáu năm liền Chính phủ ban hành Nghị quyết 19, Nghị 
quyết 02. Trước đây, có những lúc cải cách chỉ tùy thuộc vào một số “sự 
kiện ngẫu nhiên” hay từ những đạo luật cụ thể, thậm chí là từ những cá nhân 
hoặc ban soạn thảo một luật cụ thể.  

Tuy nhiên, có một điểm chúng ta phải thấy rõ: Cải cách thể chế không thể là 
quá trình “tự thân” và do chính những người hằng ngày xây dựng và ban 
hành ra thể chế đó mà nó luôn đòi hỏi một cơ chế riêng, một cơ chế tạo sức 
ép cải cách từ bên ngoài và từ bên trên xuống.  

Như tôi nói và thực tế đã chỉ ra, nếu không có Nghị quyết 01 và sức ép của 
Chính phủ mà cứ để cho các bộ tự cải cách ĐKKD thì tôi tin sẽ chẳng bao 
giờ chúng ta đạt được tốp 4 ASEAN như các nghị quyết của Chính phủ đã 
đặt ra.  



Tôi hay dùng hình ảnh quản lý hồ bơi để nói về cải cách thể chế. Tức là 
muốn có một cái hồ bơi để DN bơi thỏa thích, sạch sẽ… thì trước hết phải 
làm sạch nó đã (tức là rà soát và cải cách quy định hiện hành). Tiếp theo, 
chúng ta phải có hệ thống lọc nước (kiểm soát chất lượng quy định mới ban 
hành), hạ tầng bể bơi tốt (năng lực cơ quan xây dựng thể chế) và luôn luôn 
phải có người gác bể bơi (cơ quan cải cách thể chế). 

. Trong các vấn đề ông đặt ra như vậy, cái gì là quan trọng, hồ bơi hay người 
canh gác bảo đảm chất lượng nước trong hồ bơi? 

+ Trong thời điểm hiện tại, tôi cho rằng chúng ta phải có một “người canh 
gác hồ bơi” tốt, chuyên nghiệp. Ý tôi nói về một cơ quan kiểm soát chất 
lượng các quy định pháp luật, một cơ quan độc lập tạo ra một sức ép cải 
cách từ bên ngoài. Tức là chúng ta phải có một cơ chế bổ sung, không phải 
là cơ chế tự thân từ các bộ nhằm cải cách thể chế diễn ra thường xuyên 
hơn, triệt để hơn.  

Cụ thể hóa cơ chế ấy, tôi nghĩ Việt Nam cần có một cơ quan giám sát thể 
chế được trao đủ thẩm quyền và có năng lực chuyên môn tốt. 

. Xin cám ơn ông. 

Cần một cơ quan chuyên trách có đủ vị thế 

. Tôi nghĩ cần phải có một mô hình nào đó cụ thể hơn, ông có thể chia 
sẻ kinh nghiệm ở các nước khác? 

+ Lấy ví dụ, ở Hàn Quốc có Ủy ban Tổng thống về cải cách thể chế 
(Presidential Commission on Regulatory Reform), tổng thống bổ nhiệm 
và thủ tướng làm chủ tịch, cơ quan này được thành lập bởi một đạo 
luật. Hay ở Hoa Kỳ thì Văn phòng Thông tin và thể chế (Office of 
Information and Regulatory Affairs - (OIRA), thuộc Văn phòng Tổng 
thống, gồm 40 chuyên gia được giao nhiệm vụ giám sát về cải cách 
thể chế. Các cơ quan này được trao thẩm quyền rất lớn, có quyền bác 
đề xuất chính sách nếu không đạt chất lượng. 

Ở nước ta cũng rất cần một cơ quan tương tự để đảm bảo rằng cải 
cách thể chế nhanh, hiệu quả và bền vững mà không phụ thuộc vào 
nhiệm kỳ hoặc sự tích cực của cơ quan này. Tuy nhiên, cần nhấn 
mạnh rằng cơ quan này cũng phải có vị thế đủ để các cải cách thể 
chế và có năng lực chuyên môn chứ không phải là hành chính. 

 

Một số “gánh nặng” thủ tục 



Dù các bộ, ngành đã cải cách rất nhiều so với trước đây nhưng hiện nay còn 
không ít các quy định gây cản trở, làm khó cho doanh nghiệp (DN). Chúng 
tôi xin đưa ra đây một số ví dụ: 

Kinh doanh gas 

“Kinh doanh khí” là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Để được kinh 
doanh ngành nghề này, thương nhân phải có hai loại giấy phép: Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh (ĐKKD) khí. Trong hồ sơ để được cấp hai loại giấy phép này, thương 
nhân đều phải có “tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện về phòng cháy và 
chữa cháy”.  

Như vậy, đối với hoạt động “kinh doanh khí”, có hai cơ quan quản lý khác 
nhau sẽ cùng đánh giá về điều kiện phòng cháy và chữa cháy. Điều này tạo 
gánh nặng về thủ tục hành chính cho các chủ thể kinh doanh. 

Vốn pháp định 

Yêu cầu về vốn pháp định thường có trong các ngành nghề có tính đặc thù 
đòi hỏi phải có vốn. Việc không có vốn thì hoạt động kinh doanh của các DN 
trong ngành nghề này sẽ tác động đến các lợi ích công cộng. Chẳng hạn, 
ngân hàng - hoạt động kinh doanh chủ yếu trên cơ sở nhận tiền và cho vay, 
do đó cần phải đáp ứng điều kiện về vốn. 

Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện không có đặc thù trên nhưng 
vẫn thiết kế yêu cầu về vốn pháp định là chưa phù hợp về tính chất của 
ĐKKD. Vì vậy trở thành rào cản đáng kể cho các chủ thể gia nhập thị 
trường, nhất là các DN không có tiềm lực tài chính. 

Chẳng hạn như các ngành nghề: Cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm; cung 
cấp thông tin tín dụng; hoạt động của nhà xuất bản; kinh doanh dịch vụ bưu 
chính yêu cầu về vốn pháp định trong các ĐKKD dường như là chưa phù 
hợp. 

Các điều kiện kinh doanh chưa rõ ràng 

Đây là các dạng ĐKKD được thiết kế theo hướng định tính, sử dụng những 
cụm từ như “đủ”, “phù hợp”, “cần thiết”. Các dạng điều kiện này đưa đến 
nhiều cách diễn giải khác nhau giữa DN và cơ quan cấp phép. Điều này tạo 
ra nguy cơ nhũng nhiễu của các cán bộ thực thi, gây khó khăn cho DN.  

Nội dung trong mẫu tài liệu không phù hợp 

Mẫu giấy phép kinh doanh rượu quy định tại phụ lục của Nghị định 17/2020 
có ghi thông tin về tên, địa chỉ của thương nhân sản xuất, phân phối rượu, 
bán buôn rượu cho người được cấp phép. Nghĩa là thương nhân có giấy 



phép kinh doanh rượu chỉ được phép kinh doanh rượu của các thương nhân 
được ghi trong giấy phép. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 105/2017 về kinh doanh rượu 
thì thương nhân phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép nếu có sự 
thay đổi trong nội dung giấy phép. Điều này có nghĩa là thương nhân có giấy 
phép kinh doanh rượu thay đổi về thương nhân phân phối, bán buôn rượu 
thì phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép. 

Quy định này sẽ tạo ra gánh nặng về thủ tục hành chính cho các thương 
nhân kinh doanh rượu, bởi vì việc thay đổi nhà cung cấp rượu là hoạt động 
kinh doanh thường gặp, vì vậy quy định mỗi khi thay đổi nhà cung cấp, thậm 
chí nhà cung cấp thay đổi địa chỉ, thương nhân sẽ phải thực hiện thay đổi 
giấy phép sẽ là gánh nặng về thủ tục hành chính rất lớn cho DN… 

 

Ý kiến chuyên gia 

TS NGUYỄN SĨ DŨNG, Giám đốc Trung tâm Hòa giải tranh chấp thương 
mại Việt Nam: 

 
  

Tuân luật này lại trái luật kia 

Cái vướng mắc nhất là pháp luật chồng chéo, nếu tuân thủ luật này thì lại trái 
luật kia. Tôi từng biết có doanh nghiệp (DN) bị “thách” ba năm không làm 



xong thủ tục cho một nhà máy. Trường hợp này có thể vướng từ Luật Đầu 
tư sang Luật Đất đai.  

Khi pháp luật chồng chéo thì điều đầu tiên là nó khiến các cơ quan nhà nước 
tê liệt vì không biết phải giải quyết ra sao. Mặt khác, trong tình trạng pháp 
luật chồng chéo thì một cán bộ, công chức nếu muốn nhũng nhiễu cũng rất 
dễ. Khi anh thuận anh thấy lợi thì cho nó là đúng, khi muốn gây khó dễ thì 
đưa ra điều luật khác cho nó khó khăn. Đây là vấn đề rất lớn. 

TS NGUYỄN ĐÌNH CUNG, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng: 

 
  

Thay đổi tư duy là thế nào? 

Ai cũng nói thay đổi tư duy nhưng đó là tư duy nào? Phải là “thị trường, thị 
trường, thị trường hơn; tự do, tự do, tự do hơn”. Chứ cứ nói thay đổi tư duy 
thì chẳng biết là thay đổi cái gì. 

Tư duy đầu tiên phải là theo cơ chế thị trường. Nếu thị trường làm được rồi 
thì Nhà nước thôi. Vấn đề nào cũng phải đặt ra điều đó. Luật pháp có làm thì 
phải làm cho thị trường vận hành tốt hơn thôi. Nếu không tư duy theo thị 
trường thì chỉ làm luật để quản lý chứ không phải là cho phát triển. 

Chẳng hạn, quy định “chấp thuận chủ trương đầu tư”… Tại sao Nhà nước lại 
can thiệp vào mục đích, quy mô, tiến độ đầu tư? Nếu địa điểm đầu tư thì 
Luật Đất đai nó giải quyết rồi. Luật Đầu tư chỉ cần giữ ưu đãi đầu tư thôi. 



Chúng ta đang tạo ra công cụ để quản lý chứ không phải để khuyến khích 
phát triển. 

Rõ ràng là nếu chúng ta vẫn còn tiếp cận là làm luật để quản lý thì không xử 
lý được vấn đề kinh tế số. Xử lý vấn đề này là toàn cầu chứ không chỉ của 
Việt Nam. Không phải vấn đề này chúng ta không phù hợp nữa, mà là quá 
lạc hậu. 

Bà LÝ KIM CHI, Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TP.HCM: 

 
  

Các bộ ngồi lại thì vướng mắc được giải quyết nhanh chóng 

Thời gian vừa qua, hội đã nhận được ý kiến của các DN hội viên về việc DN 
đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện việc xuất nhập khẩu 
hàng hóa có nguồn gốc từ thực vật quy định tại Thông tư 48/2018 của Bộ Y 
tế (Thông tư 48). Bởi có đến hàng trăm loại thực phẩm rất phổ biến được 
dùng trong đời sống hằng ngày lại được đưa vào danh mục dược liệu và 
phải được quản lý theo quy định về sản xuất và kinh doanh dược liệu. Điều 
này sẽ đẩy các DN xuất nhập khẩu và kinh doanh thực phẩm có liên quan 
đến các mặt hàng nói trên vào thế không thể kinh doanh. 

Rất vui là ngay sau đó một ngày, Bộ Y tế đã tổ chức ngay cuộc họp với các 
bộ liên quan và có văn bản gửi Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về việc 
thống nhất cho phép nhiều loại hàng hóa giáp ranh vừa làm thực phẩm, vừa 
làm dược liệu được áp dụng quy định tùy theo mục đích sử dụng của đơn vị 
nhập khẩu. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng dành cho các DN, giải tỏa cơ 
bản những khó khăn, bất cập mà các DN gặp phải khi thực hiện quy định tại 



Thông tư 48, nhất là trước thềm năm mới 2021. Như vậy, chỉ cần các bộ, 
ngành ngồi lại với nhau, các vướng mắc sẽ được nhanh chóng gỡ bỏ. 

Tuy nhiên, thiết nghĩ cần bổ sung thêm một số loại hàng hóa giáp ranh vừa 
làm thực phẩm (các loại nước mát, thực phẩm bổ dưỡng, nguyên liệu…), 
vừa làm dược liệu vào dự thảo Thông tư bãi bỏ một phần Thông tư 48, đơn 
cử như atisô, đinh lăng, kỷ tử, đẳng sâm, nhân sâm, lạc tiên, rễ cỏ tranh, lá 
khế… Như vậy mới đảm bảo tháo gỡ hoàn toàn cho các DN thực phẩm. 

Ông LÊ DUY HIỆP, Chủ tịch Hiệp hội Logistics: 

 
  

Việt Nam: Thu phí nên đúng thời điểm 

Kể từ ngày 1-7-2021, DN xuất nhập hàng hóa qua cảng biển TP.HCM phải 
đóng phí hạ tầng cảng biển, mức phí cao nhất lên đến 4,4 triệu 
đồng/container. Việc thu phí này được kỳ vọng tạo nguồn thu hoàn thiện 
đường xung quanh cảng, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, cũng như tăng 
năng lực vận chuyển hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế TP. 



Tuy nhiên, các DN xuất nhập khẩu lo lắng vì phải gánh thêm chi phí, đặc biệt 
khi mà đại dịch COVID-19 vẫn kéo dài. Hiện các chi phí logistics đã khá cồng 
kềnh, nay lại thêm khoản phí này sẽ tạo thêm áp lực cho các DN.  

Việc thêm phí cũng làm giảm năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất nhập 
khẩu Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh rất gay gắt, làm giảm hấp dẫn đầu 
tư FDI cũng như gây quan ngại cho các nhà đầu tư. 

Thời điểm thu phí trong năm 2021 cũng là chưa phù hợp. Nguyên nhân là do 
dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đặc biệt từ cuối năm 
2020 đến nay, tình trạng thiếu hụt container rỗng dẫn đến chi phí vận chuyển 
tăng cao gấp cả chục lần khiến DN xuất nhập khẩu gặp rất nhiều khó khăn… 

Do đó, trước hết cần có báo cáo đánh giá tác động cụ thể, kiểm chứng trên 
cơ sở đo lường được hiệu quả rút ngắn thời gian giao nhận hàng hóa tại khu 
vực cảng biển và giảm ùn tắc giao thông được bao nhiêu thì mới có tính 
thuyết phục cho việc thu phí. Ngoài ra, các mức thu, cách thu phải hợp lý, 
đơn giản và đáp ứng được khả năng chịu đựng của DN… 

CHÂN LUẬN - QUANG HUY ghi 

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/cai-cach-the-che-nhin-tu-cach-quan-ly-ho-boi-
962114.html 

 

7. Hợp lực xây dựng quốc gia số hùng cường 
Với giải pháp nổi bật được trình diễn tại Triển lãm quốc tế Đổi mới 
sáng tạo Việt Nam 2021, Tập đoàn Công nghệ CMC đã khẳng định vị 
thế dẫn dắt chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo giá trị mới cho nền kinh tế 

Phát biểu tại sự kiện khai mạc Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt 
Nam 2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, trong 
20 năm trở lại đây, thực tế đã chứng minh, đổi mới sáng tạo là động lực 
quan trọng đối với tăng năng suất, hiệu quả, tăng trưởng và năng lực cạnh 
tranh quốc gia trong dài hạn. Vì lẽ này, đổi mới sáng tạo đã trở thành “chìa 
khóa thành công” và một trong những “lợi khí” quan trọng nhất trong chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội của hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ. 

“Nếu không mạnh dạn đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng 
tạo, chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong hố năng suất thấp, giá trị gia tăng thấp và 
bẫy thu nhập trung bình của chính chúng ta”, Thủ tướng cảnh báo. 

 

Chủ tịch CMC Nguyaễn Trung Chính cho biết, Tập đoàn có chiến 
lược chuyển đổi số từ rất sớm 



Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chính phủ, các 
bộ, ngành luôn cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, cá nhân trong đổi 
mới sáng tạo. “Chúng ta có thể tự hào về những bước tiến của công nghệ 
nước nhà, nhưng cũng không quên những thách thức còn hiện hữu. Để 
vượt qua thách thức và tận dụng được thành tựu công nghệ mới, chúng ta 
cần tiếp tục phấn đấu, chung sức đồng lòng, đóng góp công sức, trí tuệ 
cho phát triển của đổi mới sáng tạo, góp phần đưa đất nước phát triển 
nhanh hơn, bền vững hơn”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định. 

Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
xác định chủ đề Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 là: Khơi 
dậy khát vọng phát triển đất nước, phát triển nhanh và bền vững trên cơ 
sở khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Dự thảo cũng xác định, phải đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, tiến 
tới Chỉnh phủ số, trong đó tập trung phát triển hạ tầng số cho các cơ quan 
nhà nước một cách tập trung, thông suốt, hiệu quả phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội và đời sống nhân dân. Thực hiện chuyển đổi số quốc gia một 
cách toàn diện để phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số. Phấn đấu đến 
năm 2030 hoàn thành xây dựng Chính phủ số; đứng trong nhóm 50 quốc 
gia hàng đầu thế giới và xếp thứ ba trong khu vực ASEAN về Chính phủ 
số, kinh tế số. 

 

Ông Nguyễn Kim Cương, Phó tổng giám đốc CMC TS tại Tọa 
đàm “Chuyển đổi số trong kinh doanh thông minh” 



Vị thế dẫn đầu về hệ sinh thái sản phẩm số 

Là tập đoàn lớn, đi đầu về khoa học công nghệ của quốc gia, CMC đặt 
mục tiêu không chỉ trở thành tập đoàn số, mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp, 
tổ chức tăng tốc chuyển đổi số và thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo 
trong cộng đồng doanh nghiệp Việt. 

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT CMC cho biết: “May mắn khi có 
chiến lược chuyển đổi số từ rất sớm, CMC luôn coi sứ mệnh của mình là 
tạo dựng những hạ tầng nền tảng, dịch vụ, giải pháp số giúp các doanh 
nghiệp khác khai thác được sức mạnh của nền kinh tế số để tạo ra sự 
thành công của chính họ”. 

Tại Tọa đàm “Chuyển đổi số trong kinh doanh thông minh” trong khuôn khổ 
Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021, ông Nguyễn Kim 
Cương, Phó tổng giám đốc CMC TS (doanh nghiệp chiến lược và dẫn đầu 
của Tập đoàn CMC trong việc cung cấp các giải pháp, dịch vụ tổng thể về 
công nghệ thông tin) cho biết, bất chấp ảnh hưởng của Covid-19, CMC đã 
xây dựng một hệ sinh thái nền tảng mở C.OPE2N dựa trên liên minh giữa 
Tập đoàn và các đối tác cao cấp nhằm mang lại cho các doanh nghiệp, tổ 
chức các giải pháp, sản phẩm một cách nhanh chóng, tiện lợi qua một 
cổng duy nhất. 

 



Theo ông Cương, với 3 mảng kinh doanh chính là giải pháp công nghệ, hạ 
tầng viễn thông và cung cấp dịch vụ IT ra thị trường quốc tế, CMC đã 
chuẩn bị kỹ các kịch bản để đối diện với Covid-19. Các bước đi chiến lược 
mà Tập đoàn đã thực hiện bao gồm tập trung cải thiện năng lực nội tại, tận 
dụng nguồn lực sẵn có và cắt bỏ những mảng kinh doanh không hiệu quả 
để tập trung tồn tại. 

C.OPE2N chính là một trong những “quả ngọt” của CMC nhờ thực hiện 
chuyển đổi số thông minh trong năm qua. Nền tảng hạ tầng mở C.OPE2N 
bao gồm hạ tầng nền tảng Multi-Cloud, cùng hàng chục giải pháp, sản 
phẩm, dịch vụ sẵn có, cũng như cho phép các bên cung cấp dịch vụ, phát 
triển ứng dụng dựa trên các công nghệ chuyển đổi số mới nhất như Big 
Data, AI, IoT, Blockchain... 

Nhiều sản phẩm nổi bật thuộc hệ sinh thái C.OPE2N được công nhận bởi 
các cơ quan chính phủ, tổ chức uy tín trong và ngoài nước, đều chứa hàm 
lượng lớn các công nghệ lõi của chuyển đổi số, như giải pháp bảo mật thế 
hệ mới CMDD, nền tảng điện toán đám mây CMC Cloud, hay giải pháp 
nhận diện khuôn mặt CIVAMS.Face. 

CMDD ứng dụng AI giúp phát hiện bất thường, phân tích và nhận dạng 
hành vi của mã độc với tốc độ nhanh hơn nhiều lần so với các sản phẩm 
truyền thống trên thị trường. Sản phẩm vừa được Tổ chức quốc tế Virus 
Bulletin xác nhận đạt chứng chỉ VB100 với điểm số tuyệt đối và nằm trong 
top 17 sản phẩm phòng chống mã độc tốt nhất thế giới trong kỳ đánh giá. 

Trong khi đó, CMC Cloud là 1 trong 5 nền tảng điện toán đám mây “Make 
in Vietnam” tiêu biểu. Dựa trên nền tảng này, CMC đã phát triển hàng loạt 
dịch vụ ứng dụng AI và phân tích dữ liệu (Analytics) cho nhiều lĩnh vực 
như ngành bán lẻ, ecommerce, hệ thống chuỗi cung ứng… 

CMDD và CMC Cloud là hai trong số các sản phẩm giải pháp 4.0 “Make in 
Vietnam” tiêu biểu nhất vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn 
giới thiệu tại Lễ tổng kết của Bộ vào ngày 12/1 vừa qua. 

Sản phẩm nổi bật khác là CIVAMS.Face đã lọt Top 10 sản phẩm Make in 
Vietnam tiềm năng năm 2020. Đây là giải pháp nhận diện khuôn mặt ứng 
dụng AI, đang được triển khai cho hoạt động quản trị nhân sự ngay chính 
tại Tập đoàn CMC. 

Có thể thấy, chuyển đổi số là con đường để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và 
tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế. Với những dấu ấn và thành tựu đã đạt 
được, Tập đoàn Công nghệ CMC đang đặt tham vọng trở thành tập đoàn 
số toàn cầu, đi đầu trong cung cấp các giải pháp chuyển đổi số, bao gồm 



dịch vụ hạ tầng số, giải pháp số và dịch vụ số cho khu vực và thế giới, với 
doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2025. 

Nguồn: https://baodautu.vn/hop-luc-xay-dung-quoc-gia-so-hung-cuong-
d136637.html 

 

8. Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Nhiều trăn trở tài nguyên, 
môi trường 
Bộ trưởng khẳng định rằng nếu môi trường ô nhiễm thì trong tương 
lai chúng ta phải trả giá đắt. 

Trao đổi với báo chí chiều 14-1, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho 
biết ông còn rất nhiều trăn trở trước nhiều vấn đề của ngành tài nguyên 
môi trường. 

Ông cho hay ngành đã chuyển biến trong tư duy quản lý nhưng còn rất 
nhiều vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện vì tài nguyên không phải vô hạn... 

 
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà. Ảnh: T.PHÚ 

Chuyển biến tư duy quản lý 

. Phóng viên: Trong nhiệm kỳ qua, chúng ta có từng bước chuyển từ ứng 
phó sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát các vấn đề về môi trường? 



+ Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, ngành 
TN&MT đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề hết sức bị 
động. 

Hàng loạt sự cố môi trường xảy ra ở các dự án, nhiều địa bàn khác nhau, 
nhất là sự cố ô nhiễm môi trường Formosa xảy ra hồi đầu nhiệm kỳ. 

Lĩnh vực đất đai thì luôn nóng, người dân khiếu kiện, khiếu nại đông; địa 
chất, khoáng sản chưa được quản lý chặt chẽ, khai thác trái phép, thiếu 
hiệu quả, gây ra các vấn đề môi trường; rồi biến đổi khí hậu, thiên tai ngày 
càng phức tạp gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Có thể nói các lĩnh vực quản lý của ngành luôn đứng trước các vấn đề hết 
sức bị động, bất ngờ và lúng túng. 

Trước thực trạng trên, cá nhân tôi và những cán bộ ngành tài nguyên môi 
trường hết sức lo lắng. Chúng tôi tập trung giải quyết các sự cố, các vấn 
đề mang tính chất sự vụ. 

Về vấn đề bảo vệ môi trường, chúng ta thấy rõ nếu để phát triển trước, 
bảo vệ môi trường sau thì sẽ phải trả giá rất đắt. 

Từ bài học Formosa, chúng ta nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm thế giới để 
điều chỉnh chính sách, thiết lập các công cụ quản lý để sàng lọc các dự án, 
công nghệ có nguy cơ gây ô nhiễm. 

. Ông vừa nhắc đến sự cố ô nhiễm môi trường Formosa, qua sự cố này thì 
bộ đã điều chỉnh cơ chế, chính sách cụ thể gì để chủ động kiểm soát tốt 
các nguồn thải, đảm bảo phát triển bền vững? 

+ Chủ trương quản lý tài nguyên, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo 
vệ môi trường cần phải thay đổi theo hướng lấy phòng ngừa, ngăn chặn là 
chính, phát triển phải hài hòa với vấn đề bảo vệ môi trường. 

Ở các lĩnh vực khác như đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, chúng tôi 
đã tập trung, cùng các địa phương sửa các văn bản tháo gỡ vướng mắc, 
góp phần đưa các nguồn lực phục vụ cho phát triển. Đảm bảo nguồn lực 
tài nguyên thiên nhiên được sử dụng một cách tổng hợp, hiệu quả. 

Cuối nhiệm kỳ chúng ta đã cơ bản thay đổi về tư duy, quan điểm, phương 
pháp quản lý TN&MT. Xác định môi trường là lĩnh vực quan trọng, lấy môi 
trường là một trong ba trụ cột. 

Chúng ta đã xác định mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế xanh, kinh tế tuần 
hoàn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều 
hành, quan trắc, giám sát, điều tra cơ bản, cải cách thủ tục hành chính… 



Có thể nói tiến bộ vững chắc của ngành là đã chuyển từ bị động, ứng phó 
sang chủ động nghiên cứu, đưa ra chính sách phù hợp hơn với cơ chế thị 
trường để tài nguyên môi trường trở thành ngành kinh tế quan trọng của 
đất nước. 

Nhiều vấn đề tiếp tục giải quyết 

. Ông có thể nói rõ hơn việc điều chỉnh cơ chế, chính sách để đảm bảo 
phát triển bền vững... 

+ Chúng tôi quan niệm ngay từ chủ trương đầu tư, quy hoạch phát triển, 
cũng như thẩm định sơ bộ đánh giá tác động môi trường thì phải làm thực 
chất, làm kỹ. Phải dựa trên đánh giá về trình độ công nghệ, dựa trên kinh 
nghiệm của thế giới vì chúng ta không có đầy đủ thông tin để lựa chọn 
được công nghệ thân thiện môi trường nhất. Huy động chuyên gia, nhà 
khoa học vào quá trình thẩm định tác động của dự án. Thực hiện công khai 
thông tin dự án để người dân tham gia giám sát. 

Tiếp nữa là chúng ta xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá 
trình đầu tư để đánh giá, dự báo được các tác động sẽ xảy ra, nhất là vấn 
đề nước thải, khí thải và chất thải rắn. 

Chúng tôi đã phân loại 17 loại hình công nghiệp cần phải có giám sát đặc 
biệt, có quy trình đánh giá tác động, giám sát, kiểm soát sau xây dựng, cấp 
giấy chứng nhận chặt chẽ hơn… 

Từ chủ trương, chiến lược, quy hoạch phát triển thì phải tính đến bài toán 
này. Có những nơi chúng ta chấp nhận thu hút đầu tư ngành đó nhưng có 
những nơi, những khu vực nhạy cảm thì không làm. Bài toán này cần làm 
triệt để từ xa, đó là khi chúng ta làm quy hoạch vùng, quy hoạch môi 
trường để ngăn ngừa các xung đột không xảy ra. 

Những trăn trở 

. Đến thời điểm hiện tại, ông còn điều gì trăn trở với công tác quản lý tài 
nguyên môi trường hiện nay? 

+ Tôi còn rất nhiều điều trăn trở. Bởi vì lĩnh vực tài nguyên môi trường rất 
rộng lớn, phụ thuộc rất nhiều vào các lĩnh vực kinh tế khác, phụ thuộc vào 
tư duy và mô hình phát triển. Để khắc phục, sửa chữa các vấn đề môi 
trường trong một mô hình phát triển không phù hợp thì không phải một 
sớm một chiều. 

Tài nguyên là tài sản, nguồn lực quốc gia. Làm sao chúng ta phải nắm 
chắc, lượng hóa để sử dụng nguồn lực này một cách hiệu quả nhất. Điều 
này đòi hỏi công tác điều tra, đánh giá rất nhiều mới có thể đạt được. 



Trong khi nguồn lực hằng năm cho điều tra cơ bản thiếu, trên đất liền ta 
mới đánh giá được một phần, ở biển thì chưa nắm bắt được. 

Do đó, ta chưa thể hạch toán, phân bổ cho đầu vào phát triển. Hoặc trong 
ứng phó với biến đổi khí hậu, mặc dù có cố gắng nhưng rõ ràng biến đổi 
khí hậu cực đoan, khó đoán định đang đặt ra gánh nặng lên ngành tài 
nguyên môi trường. Nó đòi hỏi chúng ta nâng cao hơn nữa chất lượng dự 
báo, cảnh báo. Tuy nhiên, quan trọng hơn là phải đánh giá được tác động 
của biến đổi khí hậu, từ đó đưa ra quy hoạch thích ứng chứ không phải bị 
động ứng phó hằng năm. Điều này là sự trăn trở rất lớn đối với tôi. 

Chúng ta đang ở một quốc gia chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu 
như vậy thì một mặt phải giảm thiểu các nguyên nhân gây ra biến đổi 
nhưng mặt khác phải làm tốt công tác giám sát biến đổi khí hậu. 

Tài nguyên môi trường là lĩnh vực hoạt động liên quan sát sườn đến người 
dân, đặc biệt chúng ta đang chủ yếu dựa vào nó để phát triển kinh tế. Do 
đó, cần phải giải quyết mối quan hệ cân bằng giữa đưa nguồn lực này vào 
phát triển và vấn đề bảo tồn, hài hòa giữa các nhu cầu. 

Nhu cầu này không chỉ giải quyết cho từng lĩnh vực mà phải giải quyết cho 
nhiều thế hệ. Vì thế hệ sau cũng cần có không gian, cần có đất đai, cần có 
nguồn lực để phát triển. Nếu môi trường ô nhiễm thì thế hệ tương lai cũng 
không thể phát triển được. Điều này là bài toán rất khó, cần phải giải quyết 
bài bản từ chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, từ nhận thức, thay đổi 
trong tư duy. Phòng ngừa là chính, chứ việc xảy ra rồi đi sửa chữa thì giá 
phải trả rất đắt. 

. Xin cám ơn ông. 

 Lắng nghe dân khi sửa Luật Đất đai 

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà nhận định đất đai là một trong 
những tài nguyên hết sức quan trọng, mọi người dân đều rất quan tâm. 
Bằng các nghị định của Chính phủ, bộ đã rà soát, tháo gỡ để đưa nguồn 
lực, giải phóng nguồn lực để phát triển kinh tế nhưng điều này mới làm 
được một phần. 

Vẫn còn đó các vấn đề khiếu kiện đất đai, thất thoát đất đai, lợi dụng 
chính sách đất đai chưa chặt chẽ để tham ô, tham nhũng. Vẫn còn các 
xung đột trong quá trình phát triển, còn nhiều rào cản thủ tục trong tiếp 
cận đất đai. 

“Chúng ta xác định Nhà nước là đại diện chủ sở hữu về đất đai. Vấn đề 
lý luận ở đây là làm sao giải quyết triệt để sở hữu công cộng về đất đai, 



các quyền của người dân, rồi việc đưa nguồn lực này vào phát triển kinh 
tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Chúng ta cần giá trị gia tăng 
của các dự án đầu tư về sản xuất công nghiệp, dịch vụ trên đất đai hơn 
là thu từ đất đai, vì nguồn lực đất đai là hữu hạn, không thể thu mãi 
được” - ông Hà nói. 

Cũng theo bộ trưởng, vấn đề định giá đất theo thị trường, tích tụ đất đai, 
chuyển cơ cấu lực lượng sản xuất với dịch chuyển cơ cấu nông nghiệp 
sang sản xuất dịch vụ và công nghiệp, lợi ích của Nhà nước, người sử 
dụng đất với các doanh nghiệp trong các dự án đầu tư... là bài toán phải 
giải quyết, nếu xử lý không tốt sẽ nảy sinh các vấn đề xã hội. Bài toán về 
chính sách đất đai phải phục vụ nhu cầu phát triển nhưng phải hài hòa 
được lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Đây là điều 
không dễ làm. 

“Chúng tôi xác định sẽ dẫn dắt bằng sự thấu hiểu, lắng nghe người dân. 
Trên cơ sở đó trình trung ương thông qua nghị quyết hợp lòng dân, từ 
đó thể chế hóa bằng Luật Đất đai. Tôi mong muốn sớm nhất trong năm 
2022 hoặc trong nhiệm kỳ sẽ xây dựng xong luật này…” - ông Hà kỳ 
vọng. 

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/bo-truong-tran-hong-ha-nhieu-tran-tro-tai-
nguyen-moi-truong-961869.html 

 

9. Dự thảo Nghị định về thương mại điện tử gây khó 
cho doanh nghiệp? 
Mặc dù đã ở giai đoạn cuối của quy trình trước khi trình Chính phủ 
ban hành, song Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP 
về thương mại điện tử (TMĐT) vẫn đang có nhiều ý kiến băn khoăn, 
nhất là quy định trách nhiệm cung cấp thông tin người bán cho các 
cơ quan quản lý Nhà nước và các quy định về đầu tư nước ngoài 
trong lĩnh vực TMĐT… 

 

 

 

 



 
Dường như quy định bảo vệ NTD đang làm khó doanh nghiệp. 

 (Ảnh minh họa). 

4 nhóm chính sách chủ yếu 

Tại Hội thảo về Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về 
TMĐT do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức 
mới đây, ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng Ban Pháp chế VCCI - cho biết, mặc 
dù Dự thảo đã được Bộ Tư pháp thẩm định, tuy nhiên, do đây là vấn đề sẽ 
ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các sàn TMĐT, trong đó các thương 
nhân kinh doanh trên sàn TMĐT; các mạng xã hội; các doanh nghiệp (DN) 
logistics và các tổ chức, DN khác có hoạt động liên quan đến TMĐT, do 
vậy VCCI đã đề xuất tổ chức Hội thảo. 

Thay mặt Ban soạn thảo, bà Lại Việt Anh - Phó Cục trưởng Cục TMĐT và 
Kinh tế số (Bộ Công Thương) - cho biết, Dự thảo tập trung vào 4 nhóm 
chính sách: Thu gọn đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; Minh bạch 
hóa thông tin hàng hóa và dịch vụ trong TMĐT; Quản lý hoạt động TMĐT 
trên mạng xã hội; Và quản lý hoạt động TMĐT có yếu tố nước ngoài. 

Dự thảo hướng đến mục tiêu hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về TMĐT, 
khắc phục những vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành Nghị định 
52/2013/NĐ-CP. Đồng thời, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, không để 
TMĐT bị lợi dụng và trở thành phương thức thực hiện các hành vi mua 
bán, lưu thông hàng hóa vi phạm pháp luật khác.  

“Dự thảo Nghị định được xây dựng cần đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, 
tính thống nhất và đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác hiện 
hành; đồng thời, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với các điều kiện thực tế. 
Tuy nhiên, trên hết vẫn là đảm bảo môi trường kinh doanh cạnh tranh công 



bằng, lành mạnh và minh bạch của tất cả các chủ thể tham gia thị 
trường….”- Đại diện Ban soạn thảo nhấn mạnh. 

Góp ý xây dựng Dự thảo Nghị định, Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch 
Công ty Luật TNHH SB Law - cho rằng, quy định trách nhiệm cung cấp cho 
các cơ quan quản lý Nhà nước công cụ tra cứu các thông tin liên quan tới 
người bán để phục vụ thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo là cần thiết. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra mối lo ngại lớn từ 
phía các DN vì quy định này mâu thuẫn với quy định về bảo vệ thông tin cá 
nhân đã được cụ thể hóa theo điểm 1, Điều 17 của Luật An toàn thông tin 
mạng hay khoản 3 Điều 38 của Bộ luật Dân sự 2015. Ngoài ra, các công 
cụ tra cứu này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về khả năng lọt/lộ thông tin của 
DN hay dữ liệu cá nhân người dùng khi rủi ro mất an toàn thông tin mạng 
là luôn hiện hữu từ các cuộc tấn công hoặc chiếm đoạt thông tin trên 
không gian mạng trên thế giới trong thời gian gần đây.  

Cũng theo Luật sư Hà, với quy định về nghĩa vụ tham gia giải quyết khiếu 
nại, phản ánh và tranh chấp liên quan đến sàn giao dịch TMĐT tại Cổng 
thông tin quản lý hoạt động TMĐT của Bộ Công Thương, từ góc độ của 
DN, việc phải bố trí nhân lực, vật lực để xây dựng và duy trì công cụ theo 
yêu cầu của dự thảo sẽ là gánh nặng không hề nhẹ. 

Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Quang Đồng - Viện trưởng Viện 
Chính sách phát triển và truyền thông - cho rằng, việc yêu cầu chủ sàn 
TMTĐ tạo mục cung cấp thông tin là vi phạm quy định về an ninh mạng. 
Ông cũng tỏ ra băn khoăn về mức độ cung cấp thông tin. “Quy định này 
quá rộng, mơ hồ và nên cân nhắc vì ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam”- 
ông Đồng đề nghị. 

Tạo rào cản với doanh nghiệp? 

Là nội dung mới được đưa vào dự thảo song nhiều ý kiến cho rằng quy 
định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh có trách nhiệm lấy ý kiến của Bộ 
Công Thương khi cấp phép cho nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực TMĐT 
là chồng chéo vì khi làm thủ tục đầu tư, nhà đầu tư đã phải xin ý kiến chấp 
thuận từ Bộ KH&ĐT (có tham vấn ý kiến của Bộ Công Thương). 

Mặc khác, quy định “các nhà đầu tư nước ngoài thuộc danh sách các công 
ty công nghệ uy tín toàn cầu trong lĩnh vực TMĐT do Bộ Công Thương 
công bố định kỳ”, theo Luật sư Nguyễn Thanh Hà, “công ty công nghệ uy 
tín toàn cầu” là tiêu chí mang tính chủ quan, không rõ ràng và mang tính 
phân biệt đối xử. Điều này khiến cho nhà đầu tư có uy tín ở cấp độ khu 
vực hoặc trong lĩnh vực không phải công nghệ bị hạn chế tiếp cận thị 
trường Việt Nam cũng như loại bỏ các quỹ đầu tư ra khỏi hoạt động này. 



Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng - Chủ tịch sàn TMĐT Sendo - cho rằng quy 
định này tưởng như có lợi cho DN trong nước nhưng thực tế lĩnh vực 
TMĐT cần rất nhiều vốn, các sàn TMĐT nước ngoài như Shopee, Lazada 
cũng chủ yếu được công ty mẹ rót vốn. “Các sàn TMĐT trong nước cùng 
cần gọi vốn, vốn có thể đến từ công ty công nghệ hoặc quỹ đầu tư. Do vậy 
quy định này được cho là tạo rào cản với cả sàn TMĐT trong nước…” - 
ông Dũng phản ánh và đề nghị bỏ quy định này. 

Bảo vệ người tiêu dùng nhưng không làm khó doanh nghiệp 

Theo ông Nguyễn Thanh Hưng - Chủ tịch Hiệp hội TMĐT Việt Nam 
(VECOM), quy định trách nhiệm của sàn TMĐT khi có hàng giả, hàng nhái 
là khá nặng, tạo thêm chi phí tuân thủ.  “Dường như TMĐT càng phát triển 
thì lòng tin của người tiêu dùng (NTD) với TMĐT càng giảm. Dự thảo đã cố 
gắng để cân bằng hai yếu tố này. Tuy nhiên, mong muốn bảo vệ NTD 
mạnh mẽ hơn sẽ làm khó DN….” - ông Hưng lưu ý. 

Liên quan đến quy định này, bà Chu Thị Hoa - Phó viện trưởng Viện Khoa 
học pháp lý (Bộ Tư pháp) - đề nghị nên quy định rõ mức độ liên đới chứ 
không thể nói một cách mập mờ, chung chung. Bà Hoa cũng lưu ý, pháp 
luật thương mại coi sàn TMĐT là trung gian thương mại và không quy định 
sàn phải bồi thường khi NTD mua hàng gian, hàng giả. 

Đại diện đến từ Bộ Tư pháp chia sẻ rằng bà hiểu do sức ép bảo vệ NTD 
nên dự thảo Nghị định xây dựng theo hướng “siết” và quản lý chặt hơn các 
sàn TMĐT. Tuy nhiên, nếu không khéo, điều này sẽ hạn chế việc đẩy 
mạnh phát triển kinh tế số mà Chính phủ đang thúc đẩy. “Hãy để các sàn 
cạnh tranh với nhau, nếu không đủ uy tín thì sàn sẽ tự diệt theo quy luật thị 
trường…”- bà Hoa đề nghị. 

Thanh Thanh 

Nguồn: https://baophapluat.vn/kinh-te/du-thao-nghi-dinh-ve-thuong-mai-
dien-tu-gay-kho-cho-doanh-nghiep-568190.html 

 

10. Khẩn trương triển khai các giải pháp cải thiện môi 
trường kinh doanh 
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, ngay 
trong tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo, yêu 
cầu các cấp chính quyền, các sở, ngành, địa phương khẩn trương 
triển khai 9 giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 



 

Công nhân được trang bị phòng dịch COVID- 19 an toàn trong khi sản xuất 
tại Công ty KH Vatec, Khu công nghiệp Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh 

minh họa: Quân Trang/TTXVN 

Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng cơ chế, chính sách phát 
triển nhanh, bền vững theo từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể; đẩy mạnh cải 
cách hành chính, đơn giản hóa, áp dụng công nghệ thông tin trong giải 
quyết thủ tục hành chính, cung cấp nhiều hơn các dịch vụ công trực tuyến 
cấp độ 3 và 4 đối với doanh nghiệp; thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư, 
ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, dự án đầu tư 
vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ 
trong sản xuất; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh 
trước những ảnh hưởng của dịch COVID-19, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa... 

Cụ thể hóa các giải pháp này, tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tăng cường cải cách thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp, chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư, 
duy trì thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không quá 2 ngày, 
quyết định chủ trương đầu tư cấp tỉnh không quá 24 ngày, đăng ký đầu tư 
không quá 10 ngày; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và triển khai chấm 
điểm bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa 
phương (DDCI). Đồng thời, xây dựng Đề án cải thiện môi trường đầu tư và 
nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Đề án hỗ trợ 
doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, Đề án 



phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 
2025... 

Sở Tài nguyên và Môi trường duy trì, nâng cao chất lượng việc liên thông, 
kết nối điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, giấy chứng 
nhận sở hữu công trình xây dựng, các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính 
về đất đai; thực hiện nghiêm túc quản lý chất thải rắn, sinh hoạt trên đại 
bàn tỉnh; thực hiện công khai quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng 
năm của các huyện, thành phố, thị xã theo quy định của pháp luật để các 
doanh nghiệp, người dân dễ dàng tiếp cận thông tin... 

Sở Xây dựng cải cách quy trình, thủ tục hành chính cấp phép xây dựng, 
công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát 
triển đô thị, điều chỉnh giảm thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến 
phê duyệt tổng mặt bằng, thẩm định thiết kế cơ sở, cấp chứng chỉ quy 
hoạch, thảo thuận thiết kế quy hoạch. Ban quản lý các khu công nghiệp 
tỉnh Thái Nguyên chủ động nắm bắt và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp, phấn đấu giảm từ 40 - 50% thời gian giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định hiện hành, xây dựng 
kế hoạch thực hiện của đơn vị trong việc cải thiện chỉ số CPI... 

Theo ông Trịnh Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, để thực hiện 
có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, cùng với việc xây 
dựng các giải pháp cụ thể, đồng bộ, tỉnh tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu 
quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; thực hiện tốt 
quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 
chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các 
doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, phát triển các ngành công nghiệp có 
lợi thế so sánh và đóng góp lớn vào phát triển phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. 

Tỉnh tập trung phát triển các ngành công nghiệp chế biến sản phẩm nông, 
lâm nghiệp gắn với vùng nguyên liệu; nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc 
tiến tìm kiếm mở rộng thị trường trong và ngoài nước; tăng cường các giao 
dịch thương mại điện tử để giới thiệu sản phẩm, phát triển thị trường, đẩy 
mạnh giao thương và thu hút đầu tư vào tỉnh. 

Thái Nguyên cũng quyết liệt trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp phù hợp 
với từng địa phương gắn với phát triển kinh tế nông thôn và bảo đảm đời 
sống của nông dân, người làm nông nghiệp, tập trung chuyển giao, ứng 
dụng tiến bộ khoa học về giống cây trồng, vật nuôi theo lợi thế từng địa 



phương; theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, thiên tai để chủ động có 
các biện pháp phòng, chống hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại, nhất là công tác 
phòng chống dịch tả lợn châu Phi. 

Các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm 
là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm hiệu quả, thực chất gắn với đẩy 
mạnh thực hiện chuyển đổi số, cung cấp các dịch vụ công cho người dân, 
doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn. 

Hoàng Thảo Nguyên (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/khan-truong-trien-khai-cac-giai-phap-
cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-20210117070508835.htm 

 

11. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh năm 2021 theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
năm 2017 và Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ. 

Theo kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp cơ quan, đơn vị liên 
quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp 
lý liên ngành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trên cơ sở Chương trình 
hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-
2025 của Thủ tướng Chính phủ. 

Các sở, ban ngành, địa phương xây dựng các chuyên mục pháp luật, bản 
tin, tài liệu về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh 
doanh… của doanh nghiệp trên Đài Phát thanh và Truyền hình, đài truyền 
thanh, trang thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông khác; tổ 
chức các diễn đàn, hội nghị giao lưu trực tiếp, trực tuyến, các chương trình 
đối thoại với doanh nghiệp định kỳ, đột xuất để cung cấp các thông tin 
pháp lý, giải đáp các thắc mắc về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Đồng thời tổ chức các chương trình, hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp 
luật, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình hiệu quả… cho lãnh đạo và 
người lao động trong doanh nghiệp; người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp; tư vấn, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp thông qua các 
hình thức như: tư vấn pháp luật trực tiếp tại hội nghị, diễn đàn, qua email, 
mạng xãhội hoặc ứng dụng công nghệ thông tin khác. 

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp các sở, ngành liên quan 
cập nhật hoặc liên kết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh các thông tin về vụ 



việc, vướng mắc pháp lý; bản án, quyết định của tòa án; phán quyết của 
trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý 
vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp; văn bản trả lời của cơ 
quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp. 

(PYP) 

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/82/251192/ho-tro-phap-ly-cho-
doanh-nghiep-nho-va-vua.html 

 

12. Đà Nẵng gỡ nút thắt đầu tư để kinh tế bật dậy 
trong năm 2021 

 

Ngành du lịch Đà Nẵng tạo sức bật trong năm 2021. Ảnh: TT 

Thành lập 2 tổ giúp việc với 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì nhằm 
tháo gỡ vướng mắc trong chủ trương đầu tư, thủ tục hồ sơ pháp lý các dự 
án, đất đai; dồn sức cho các chương trình kích cầu du lịch, sẵn sàng tặng 
du khách những tour miễn phí, quảng bá điểm đến an toàn… là những gì 
Đà Nẵng đang thực hiện để gỡ nút thắt từ đầu tư cho đến phục hồi ngành 
công nghiệp không khói. Sự chủ động đó sẽ tạo nên sức bật cho thành 
phố trong năm 2021. 

Dồn sức phục hồi du lịch 



Không có gì ngạc nhiên khi ngành công nghiệp không khói - du lịch dịch vụ 
vẫn được Đà Nẵng chú trọng khi ngành nghề này chiếm 60% cơ cấu kinh 
tế. Điều mà theo ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND Đà Nẵng nhận định, 
dù biết Đà Nẵng gặp biến động tăng trưởng âm vì đã chú trọng vào một 
ngành nghề, nhưng nói dịch chuyển sang các ngành khác không phải là 
chuyện ngày một ngày hai. Trong khi đó, những nền tảng cơ sở hạ tầng, 
nhân lực và cả hình ảnh của Đà Nẵng được thiết lập bao năm qua vẫn còn 
đó, vẫn đủ cơ sở để thành phố bật dậy trong năm 2021. Chính vì vậy, bà 
Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch cho biết, Sở đã đặt mục tiêu 
tăng 85% khách lưu trú trong năm 2021. 

Đây là một con số khiến nhiều người đánh giá là “quá nặng” trước một 
diễn biến dịch bệnh đang còn phức tạp. Thế nhưng Đà Nẵng hoàn toàn có 
thể làm được. Bằng chứng là dịp cuối năm 2020, việc tập trung đẩy mạnh 
truyền thông quảng bá Đà Nẵng điểm đến an toàn đã giúp thành phố bên 
sông Hàn thu hút hơn 50,3 nghìn lượt khách đến với lễ hội Chào năm mới 
2021 kéo dài 1 tuần lễ, vượt 40% kế hoạch đề ra. 

Bên cạnh các hoạt động xúc tiến du lịch truyền thống, Sở Du lịch Đà Nẵng 
thời gian qua đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến trực tuyến (webinar) 
thông qua việc xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo trực tuyến, với các chủ 
đề về giải pháp du lịch thời kỳ phục hồi hậu dịch COVID-19 đối với thị 
trường Thái Lan, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc; phối hợp Hiệp 
hội Du lịch JATA Nhật Bản tổ chức giới thiệu trực tuyến du lịch Đà Nẵng 
đến hơn 1.000 doanh nghiệp du lịch Nhật Bản; cập nhật thông tin các đại 
diện du lịch tại các nước về tình hình kiểm soát dịch và xu hướng, thị hiếu 
của khách du lịch trong thời gian tới. 

Ngay khi dịch bệnh được kiểm soát, ngành du lịch đã nhanh chóng đem 
quân đi “chinh chiến” như liên kết 3 địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng - 
Thừa ThiênHuế với Hà Nội; liên kết Đắk Lắk - Đà Nẵng; hợp tác phát triển 
du lịch với tỉnh Quảng Ninh, khai thác hiệu quả nguồn khách qua đường 
bay Vân Đồn - Đà Nẵng… Thành phố đã phối hợp với Quảng Bình - Thừa 
Thiên-Huế - Quảng Nam tham gia Ngày hội du lịch tại thành phố Hồ Chí 
Minh, tổ chức chương trình giới thiệu du lịch trong khuôn khổ Hội nghị liên 
kết sức mạnh du lịch Việt Nam. 

Năm 2021, song song với duy trì thực hiện thường xuyên các biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19 tại tất cả các cơ sở dịch vụ phục vụ du lịch 
để góp phần giữ gìn điểm đến an toàn, thành phố dự kiến tổ chức nhiều sự 
kiện du lịch như: Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng, Cuộc thi Ironman 
70.3 Vietnam, Cuộc thi người đẹp du lịch Việt Nam 2021; Chương trình 
kích cầu và sự kiện du lịch Golf. 



Đà Nẵng cũng sẽ ra mắt các sản phẩm du lịch mới như chương trình “Đêm 
Đà Nẵng”; phát triển du lịch cộng đồng tại Hòa Bắc, Hòa Ninh và Nam Ô... 
Tất cả đều cho thấy một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có giai đoạn và có cơ sở để 
Đà Nẵng đạt mục tiêu khôi phục lại ngành công nghiệp không khói trong 
thời gian gần. 

Tập trung cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp 

Song song với ngành du lịch, đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp để thu 
hút đầu tư được Đà Nẵng xem là nhiệm vụ chính trị để phục hồi kinh tế. 
Chính vì vậy, ngay trong tháng 1.2021, lãnh đạo Đà Nẵng từ Bí thư Thành 
uỷ đến Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố đã tổ chức loạt cuộc 
họp với các Sở, ngành “chủ xị” trong vấn đề giải quyết các thủ tục đầu tư 
công. Thậm chí, không ít lần, lãnh đạo thành phố chất vấn và nhắc nhở 
các Sở, ngành phải nghiêm túc nhìn lại vai trò của mình trong việc hỗ trợ, 
giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp. 

Năm 2020, Đà Nẵng giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 67%, trong đó vấn 
đề giải phóng mặt bằng chỉ đạt 40% là một ách tắc lớn. Sở Kế hoạch và 
Đầu tư cho rằng, vấn đề các dự án gặp phải đa phần là do thủ tục của các 
Sở ngành còn chồng chéo, mỗi nơi một ý kiến. 

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng chấn chỉnh, vấn 
đề lớn nhất của thành phố là giúp doanh nghiệp giải quyết khó khăn chứ 
không phải đẩy trách nhiệm cho nhau. 

Ông Quảng đề nghị các Sở ngành, địa phương phải ngồi lại với nhau để 
tìm ra cách tháo gỡ vướng mắc tại các dự án, của các doanh nghiệp. Tất 
cả các đơn vị phải tập trung cải tiến mạnh mẽ thủ tục hành chính. Đối với 
việc bố trí vốn xây dựng cơ bản, khắc phục tình trạng dàn trải, bảo đảm sự 
cân đối, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng. 

Bên cạnh đó, Sở cần nâng cao chất lượng thẩm định, chủ trương đầu tư 
để phân bổ nguồn lực phù hợp; đề cao trách nhiệm, chất lượng phê duyệt 
nhà thầu, có những chế tài giám sát các Ban quản lý dự án. 

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND Đà Nẵng cho biết, đã yêu cầu các 
ngành xây dựng quy trình cụ thể với từng dự án, đồng thời thành phố sẽ 
quy định rất rõ cái nào phải có trước, cái nào làm song song, tiến độ bao 
nhiêu… 

Đặc biệt, Đà Nẵng sẽ thành lập 2 tổ xử lý do 2 Phó Chủ tịch UBND thành 
phố chủ trì nhằm tháo gỡ chủ trương đầu tư và tháo gỡ thủ tục hồ sơ pháp 
lý, đất đai, khơi thông nguồn lực xã hội. 

THUỲ TRANG 



Nguồn: https://laodong.vn/kinh-te/da-nang-go-nut-that-dau-tu-de-kinh-te-
bat-day-trong-nam-2021-871712.ldo 

 

 


