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1. Trần ai mở thị trường mới! 

Phải mất nhiều năm để mở cửa thị trường mới cho nông sản nhưng 

việc xúc tiến lại theo cảm tính nên sản phẩm cạnh tranh yếu khi ra 

nước ngoài 

 

Thịt heo trong nước thừa phải chờ “giải cứu” trong khi tìm thị trường xuất 

khẩu gặp nhiều khó khăn 

Tại phiên trả lời chất vấn Quốc hội tuần qua, Bộ trưởng Bộ Công 

Thương Trần Tuấn Anh cho biết để mở một mặt hàng của ta xuất sang 

nước ngoài thông thường mất 3-7 năm vì những hàng rào kỹ thuật cũng 

như thủ tục hành chính. 

Đủ rào cản 

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, mở cửa thị trường gồm 2 phần: thương 

mại - thuế suất nhập khẩu và rào cản kỹ thuật, thủ tục hành chính. Phần 

thương mại, Việt Nam đã đàm phán tốt, giảm thiểu thuế nhập khẩu của 

nhiều thị trường, thậm chí về 0% nhờ 12 hiệp định thương mại tự do (FTA). 

Với sản phẩm thịt heo, từ năm 2016 đến nay, Bộ Công Thương cùng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 4 đoàn qua Trung Quốc 

đàm phán để xuất khẩu chính ngạch sang đây. Tuy nhiên, để thông qua 



được hàng rào kỹ thuật của Trung Quốc, việc đầu tiên là phải tuyên bố 

vùng chăn nuôi của Việt Nam không có dịch bệnh lở mồm long móng. 

Đây là yêu cầu tối thiểu và đầu tiên Việt Nam phải thông qua về mặt kỹ 

thuật. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với 

Tổ chức Thú y thế giới và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc thực hiện theo 

yêu cầu này nhưng cần có thời gian. 

Một cán bộ từng tham gia mở cửa thị trường khó tính cho rằng ở các 

nước như Mỹ, Nhật Bản, cả thế giới đều muốn bán hàng cho họ nên 

đăng ký mặt hàng mới xuất sang đây phải xếp hàng chờ. "Có khi số thứ 

tự lên đến cả ngàn nên việc chờ đợi lâu dài là không tránh khỏi. Đến khi 

nộp hồ sơ, nếu không đạt, họ trả lại và thường chỉ nêu lý do chung 

chung - như số liệu không đáng tin cậy, thí nghiệm thực hiện không 

đúng - khiến mình phải mướt mồ hôi tìm nguyên nhân, khắc phục và tất 

nhiên là khá tốn kém, mất nhiều thời gian" - vị này nêu thực tế. 

Một tín hiệu vui cho ngành chăn nuôi Việt Nam là sắp được xuất khẩu 

chính ngạch thịt gia cầm sang Nhật. Dự kiến, lô đầu tiên sẽ xuất vào 

tháng 8 năm nay. 

Ông Nguyễn Văn Quyền, Trưởng Ban Đề án xuất khẩu Công ty TNHH 

Koyu & Unitek, cho biết để xuất khẩu thịt gà sang Nhật, công ty phải mất 

2 năm chuẩn bị. So với những doanh nghiệp (DN) khác, công ty này có 

lợi thế hơn nhờ đã có khách hàng của công ty mẹ tại Nhật nên chỉ lo mở 

cửa về thủ tục theo những tiêu chí mà 2 nước quy định mà không phải lo 

vấn đề thương mại. 

Theo ông Trương Chí Thiện, Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Vĩnh 

Thành Đạt, ngành chăn nuôi Việt Nam không có nhiều lợi thế khi xuất 

khẩu, chỉ có thể khai thác một số thị trường ngách. Với mặt hàng trứng, 

Việt Nam lợi thế về sản phẩm muối và bắc thảo nhưng gần đây lại bị 

vướng hàng rào kỹ thuật nước nhập khẩu về tiêu chuẩn sudan, chì... Do 

đó, nhiều DN không xuất khẩu được, phải tìm cách khắc phục như nuôi 

vịt tại trại (không thả chạy đồng) để kiểm soát thức ăn và thay đổi công 

thức chế biến để không tồn dư các chất cấm theo tiêu chuẩn của nước 

nhập khẩu. 

"Về thương mại và kỹ thuật, DN có thể tự lo nhưng các thủ tục pháp lý 

thì cần có cơ quan đầu mối hướng dẫn để thúc đẩy hoạt động xuất 

khẩu" - ông Thiện đề nghị. 

 



Tránh mở theo cảm tính 

Đang là mùa vải nhưng ông Nguyễn Đình Tùng - Giám đốc Công ty 

TNHH Thương mại Dịch vụ xuất nhập khẩu Vina T&T (TP HCM), DN 

dẫn đầu sản lượng xuất khẩu trái cây tươi sang thị trường Mỹ - thừa 

nhận khả năng đến 90% sẽ không bán trái vải sang Mỹ trong năm nay vì 

giá nguyên liệu quá cao. 

"Có thể khi mở cửa cho quả vải xuất khẩu, các nhà quản lý không tính 

đến chuyện nhà máy chiếu xạ phải gần vùng nguyên liệu. Thế nên, DN 

muốn xuất khẩu phải đến Bắc Giang, Hải Dương mua hàng chở đến sân 

bay Nội Bài rồi bay vào TP HCM để chiếu xạ, làm đội giá thành, qua Mỹ 

rất khó bán" - ông Tùng phân tích. 

Không chỉ vải, mới đây, quả vú sữa cũng có visa đi Mỹ nhưng theo ông 

Tùng là sai lầm. Vú sữa hiện chưa có công nghệ bảo quản, chỉ để 3-4 

ngày là da nhăn nheo nên chỉ có thể vận chuyển bằng máy bay, chi phí 

gấp 20 lần đi tàu, rất khó bán. Chưa kể, đây là loại quả theo mùa, DN 

không thể xuất khẩu quanh năm. 

Ông Tùng nhận xét: "Tôi có cảm giác các nhà quản lý chưa từng đi bán 

hàng nên mở cửa thị trường rất cảm tính, thích chọn những quả đặc sản 

của Việt Nam để giới thiệu với thế giới mà không tính đến việc cạnh 

tranh về chi phí, giá cả. Những nhà làm thương mại nên chọn những 

quả Việt Nam có lợi thế về giá (mít, mãng cầu gai), có khả năng bảo 

quản 30-40 ngày để có thể xuất khẩu bằng đường biển như bưởi, 

xoài…, gần nhà máy xử lý để xuất khẩu thì mới đạt hiệu quả kinh tế". 

Mỗi lần xin phép cho một loại quả xuất sang thị trường khó tính là một 

lần khó, chưa kể "bánh ít đi thì bánh quy lại", Việt Nam phải mở cửa thị 

trường nội địa cho họ một mặt hàng khác, gây áp lực cạnh tranh cho 

nông sản Việt ngay thị trường trong nước. Ông Chu Hồng Châu, Phó 

Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu 2 Cục Bảo vệ 

thực vật, nhìn nhận thời gian qua, không phải tất cả loại quả được mở 

cửa đều thành công. Đây là kinh nghiệm để thời gian tới chọn những 

sản phẩm có lợi thế cạnh tranh khi xúc tiến xuất khẩu, không nên mở 

cửa tràn lan. 

"Trước hết, cần tập trung đầu tư vào công nghệ bảo quản, chế biến để 

nâng cao chất lượng, độ đồng đều, đáp ứng thị hiếu từng thị trường. 

Chẳng hạn, người châu Âu muốn ăn quả nhỏ, vị chua thì mình không 

mang bán trái to, vị ngọt…" - ông Châu đề xuất.  



Không thể để nông dân "đấu tay đôi" với đại gia FDI 

Chủ một trang trại nuôi gà công nghiệp đẻ trứng quy mô lớn tại Đồng Nai 

cho rằng đã đến lúc nhà nước nên xem xét việc mở cửa gần như toàn 

bộ ngành chăn nuôi cho các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). 

"Những năm qua, sản phẩm chăn nuôi thường xuyên khủng hoảng thừa 

là do hàng loạt tập đoàn nước ngoài vào đầu tư, đẩy sản lượng tăng 

nóng. Họ có vốn lớn và bề dày kinh nghiệm từ những nước có nền chăn 

nuôi phát triển nhưng sản phẩm lại không xuất khẩu mà chỉ bán nội địa, 

cạnh tranh trực tiếp với nông dân là không công bằng. Những năm qua, 

hàng loạt nông dân vốn ít, nuôi gà đẻ trứng đã phá sản. Những người có 

vốn khá hơn đang cầm cự nhưng cũng không thể trụ được lâu dài trong 

tình trạng sản phẩm bán quá rẻ. Ở nhiều nước, nông dân luôn được nhà 

nước bảo hộ. Nhà nước không thể để nông dân đấu tay đôi với đại gia 

nước ngoài trên sân nhà" - một nông dân có kinh nghiệm chăn nuôi lâu 

năm chua chát. 

Theo nld.com.vn 

 

2. Nhiều DN kiến nghị bỏ đăng ký danh mục thức ăn chăn 
nuôi 

Doanh nghiệp phải đi qua “một rừng thủ tục” để đăng ký danh mục 

thức ăn chăn nuôi, chi phí lớn, thời gian chờ kéo dài hàng năm… 

Nhiều doanh nghiệp cho rằng yêu cầu này của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đang gây khó cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh. 

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 

24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thức ăn chăn 

nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam là thức ăn chăn nuôi được Tổng 

cục Thủy sản hoặc Cục Chăn nuôi công nhận đủ điều kiện lưu hành tại 

Việt Nam sau khi đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn chấp thuận. Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi có trách nhiệm 

định kỳ hàng tháng tổng hợp, công bố Danh mục thức ăn chăn nuôi 

được phép lưu hành tại Việt Nam và đăng tải trên website của Tổng cục 

Thủy sản, Cục Chăn nuôi và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để 

các tổ chức, cá nhân có liên quan truy cập, thực hiện. 



 

Tuy nhiên, theo phản ánh của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sunmax 

Việt Nam (Hà Nội), hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn 

nuôi trong nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do 

quy định phải đăng ký danh mục thức ăn chăn nuôi, mà đang được coi 

là một loại giấy phép con từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Với các doanh nghiệp FDI, họ có thể chỉ cần một danh mục thức ăn 

chăn nuôi cho tất cả các nhà máy khắp cả nước. Nhưng các doanh 

nghiệp Việt Nam phải cần mỗi danh mục thức ăn chăn nuôi cho từng địa 

điểm nhà máy, đặc biệt cho các nhà máy thuê gia công. 

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa sức cạnh tranh đã yếu, lại thêm ràng 

buộc bởi quy định phải làm danh mục thức ăn chăn nuôi, chi phí nhiều 

trăm triệu đồng nên doanh nghiệp không thể đáp ứng yêu cầu cung cấp 

sản phẩm giá rẻ, phù hợp với nhu cầu của người nông dân khi giá thịt 

lợn, các vật nuôi khác giảm. 

Công ty Sunmax nêu ví dụ, Công ty phải làm 3 danh mục cho 3 thương 

hiệu sản phẩm, mỗi danh mục là mấy chục mã sản phẩm, chi phí 3 triệu 

đồng cho việc làm test mỗi sản phẩm, chưa kể các chi phí khác. 

Đồng quan điểm, Chi nhánh Công ty CP Sản xuất và Thương mại Hà 

Lan (Hưng Yên) cho rằng, các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi 

đã và đang tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về chất lượng 

thức ăn chăn nuôi, nên việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu 



cầu doanh nghiệp phải đăng ký danh mục thức ăn chăn nuôi là thêm thủ 

tục hành chính, thêm phiền toái, phát sinh chi phí, tiêu cực phí. 

Công ty CP Dinh dưỡng Việt Tín (Hà Nội) và Công ty TNHH MTV Nông 

sản Nasaco Việt Nam (Hà Nội) thì cho biết, Công ty đã hoàn thành tiêu 

chuẩn cơ sở, hợp quy hợp chuẩn sản phẩm theo đúng yêu cầu luật 

pháp. Tuy nhiên sau đó lại phải nộp toàn bộ hồ sơ chờ phê duyệt vào 

danh mục. Thời gian chờ phê duyệt từ 6 tháng đến 1 năm, 2 năm và 

thậm chí có doanh nghiệp chờ vô thời hạn. Nếu không có trong danh 

mục thì sẽ không được tiến hành sản xuất.  

Vì thế, theo ý kiến của các doanh nghiệp, việc Bộ chậm trễ trong phê 

duyệt danh mục đang gây khó cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp. Do vậy, loại bỏ yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất thức 

ăn chăn nuôi phải làm thủ tục đăng ký vào danh mục sản phẩm thức ăn 

chăn nuôi là cần thiết. 

Một sản phẩm muốn ra đời phải đi qua “một rừng thủ tục hành chính” 

gây lãng phí và phiền nhiễu cho doanh nghiệp, là ý kiến của Công ty CP 

Đầu tư và Phát triển Lộc Phát (Hà Nội). Theo Công ty, thủ tục này khiến 

mỗi năm doanh nghiệp phải tốn một khoản tiền rất lớn và người chăn 

nuôi sẽ phải gánh thêm chi phí cồng kềnh đó lên sản phẩm chăn nuôi 

của họ. Do vậy, Công ty đề nghị hủy bỏ quy định bắt buộc phải đăng ký 

danh mục thức ăn chăn nuôi. 

Theo baochinhphu.vn 

 

3. Đăng ký thuê bao di động phải... nộp ảnh 

Quy định các nhà mạng phải chụp ảnh người trực tiếp đăng ký dịch 

vụ di động vừa ban hành khiến mọi người bất ngờ và gây khó khăn 

cho doanh nghiệp lẫn người dùng. 

Không khả thi 

Nghị định số 49/2017 ngày 24.4.2017 sửa đổi, bổ sung một số điều về 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn 

thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện (có hiệu lực từ ngày 

ký) yêu cầu các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông phải có đủ trang thiết 

bị để nhập thông tin trên giấy tờ của các cá nhân, tổ chức và chụp ảnh 

người trực tiếp đến giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 

chung (đối với dịch vụ viễn thông di động) và chuyển thông tin, bản số 



hóa giấy tờ, ảnh chụp về cơ sở dữ liệu tập trung của doanh nghiệp (DN) 

viễn thông. Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày nghị định có hiệu lực, 

các DN viễn thông phải bổ sung ảnh chụp của tất cả khách hàng đang 

sử dụng dịch vụ.  

Đến hết năm 2016, VN có gần 140 

triệu thuê bao di động. Để thực hiện 

quy định trên, các thuê bao sẽ phải 

đồng loạt đến các nhà mạng để chụp 

hình. Điều này theo chuyên gia kinh 

tế Nguyễn Minh Phong là không khả 

thi bởi số lượng khách hàng quá lớn. 

Quan trọng nhất là những thông tin 

cần thiết đều đã có trong chứng minh 

nhân dân (CMND) và chỉ cần quản lý 

qua giấy tờ này là đủ. 

TS Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng khoa 

Kinh tế - Luật, Trường ĐH Tôn Đức 

Thắng cũng phân tích: Hiện nay, tất 

cả thông tin về nhận dạng người 

dùng đã có đủ qua CMND. Trên 

CMND cũng đã có hình, vậy tại sao 

cần phải chụp hình nữa? Hơn nữa, 

cũng đã có quy định siết chặt thông 

tin thuê bao di động từ việc phải có 

CMND mới đăng ký dịch vụ được, 

nhưng tình trạng sim rác, tin nhắn rác 

vẫn hoành hành thì cần xem lại việc 

nhà mạng có thực hiện đúng hay 

chưa. “Nếu để quản lý sim rác thì rõ 

ràng không ai chắc chắn có thêm điều 

kiện chụp ảnh sẽ làm giảm được tình trạng này. Thậm chí nếu có sử 

dụng CMND giả hay không chính chủ thì phải quay lại nguồn gốc nơi 

quản lý CMND chứ không thuộc phạm vi của DN cung cấp viễn thông”, 

TS Nguyễn Ngọc Sơn nói. 

 

 

 

TS Nguyễn Ngọc Sơn phân 

tích: Việc yêu cầu chụp ảnh 

người dùng dịch vụ di động kèm 

theo CMND làm tăng khả năng 

nhận dạng đồng thời có thể gây 

nguy hiểm khi thông tin cá nhân 

bị lộ ra ngoài. Trên thực tế, 

nhiều người dân không yên tâm 

khi thông tin của mình trên 

CMND cùng với số điện thoại 

đăng ký đã bị lộ tràn lan trong 

thời gian qua. Ngoài việc bị làm 

phiền bởi những cuộc gọi 

quảng cáo thì không ít trường 

hợp đã bị kẻ gian sử dụng 

thông tin cá nhân để lừa đảo. 

Tuy không ai biết nguồn lộ 

thông tin từ đâu bởi các nhà 

mạng đều cho rằng họ không 

tiết lộ, nhưng việc các cá nhân 

trong những DN có thể tiếp cận 

được danh sách này rồi đem 

bán cho các đơn vị dịch vụ khác 

là hoàn toàn có thể xảy ra. 

 



Tăng thêm điều kiện kinh doanh 

Để thực hiện được quy định chụp ảnh khách hàng và lưu trữ, mỗi nhà 

mạng hiện có hơn 1.000 cửa hàng trên toàn quốc. Nếu nhân chi phí 

trang thiết bị cho các cửa hàng này thì con số sẽ lên tới hàng trăm tỉ 

đồng. Vì vậy không những khó thực hiện mà quy định mới này làm tăng 

thêm điều kiện kinh doanh, gây khó cho các DN lẫn người tiêu dùng. 

 

Yêu cầu khách hàng sử dụng dịch vụ di động phải chụp ảnh sẽ gây khó 

cho doanh nghiệp lẫn người dùng 

Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Công ty luật Basico, nhận xét: 

trong khi Chính phủ đang đưa ra chính sách cắt giảm thủ tục hành chính 

công tại nhiều bộ ngành để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho DN thì bản 

thân quy định này lại đi ngược với mục tiêu đó. “Với cả trăm triệu thuê 

bao đang dùng di động hiện nay, chỉ cần một người mất thêm vài phút là 

đã tiêu tốn nguồn lực của xã hội rất lớn. Cộng thêm với chi phí từ phía 

DN thì sẽ là con số không nhỏ. Tại sao khi ban hành quy định, cơ quan 

quản lý nhà nước không tính đến những lợi ích đi kèm với chi phí phải 

bỏ ra? Nếu chi phí quá lớn so với lợi ích thu được thì không cần thiết 

phải thực hiện”, luật sư Trương Thanh Đức phân tích. Ông cũng đề nghị 

Chính phủ nên xem xét và dừng ngay quy định này. 

Trên cương vị người dùng điện thoại di động, chuyên gia kinh tế Bùi 

Trinh nhận xét quy định trên không hợp lý. Bởi người dùng không cần 



biết quy định để làm gì mà chỉ thấy phiền hà và rắc rối cho họ. Thậm chí 

có thể sẽ gây nên tình trạng vì khách hàng không thực hiện nên DN 

cũng sẽ làm lơ hay gian dối bởi không muốn mất khách hàng. “Bất kỳ 

chính sách nào trước khi ban hành cũng cần được rà soát, nghiên cứu 

kỹ từ thực tế đến hiệu quả tác động của nó. Đừng để như quy định đổi 

giấy phép lái xe sang thẻ nhựa của Bộ GTVT đầu năm nay cũng phải bãi 

bỏ sau khi bị Bộ Tư pháp cho rằng không có cơ sở pháp lý, không bảo 

đảm tính thống nhất và tính hợp pháp…Vì vậy một quy định không hợp 

lý, khó khả thi thì cần được chỉnh sửa ngay”, TS Bùi Trinh nói thêm. 

Nghị định 49/2017 nêu rõ, về phía các nhà mạng, biện pháp 

chính là nhắn tin mời khách hàng đăng ký lại thông tin thuê bao 

chính chủ; đồng thời rà soát định kỳ và liên lạc với thuê bao có 

dấu hiệu thông tin đăng ký chưa đúng quy định để kiểm tra lại. 

Thậm chí DN có thể cử nhân viên trực tiếp gặp các cá nhân, tổ 

chức có thuê bao đang hoạt động để thực hiện. Riêng với 

người dùng, nếu quá thời hạn 2 tháng kể từ ngày thuê bao 

nhận được tin nhắn mà vẫn chưa bổ sung ảnh, khách hàng sẽ 

bị cắt dịch vụ. 

Theo thanhnien.vn 

 

4. Khổ vì đi ‘đòi lại’ thuế thu nhập 

Chính thuế thu nhập cá nhân làm khổ người lao động nghèo, tạo ra 

sự quá tải cho cả bộ máy cơ quan thuế, thay vì tập trung quản lý 

nguồn thu lại mất nhiều tháng trời tập trung hoàn thuế. 

Hiện tại người lao động (NLĐ) không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng 

dưới ba tháng nếu có thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên sẽ phải đóng thuế 

thu nhập vãng lai 10%. Thế nhưng thực tế số NLĐ kiếm thêm thu nhập 

vãng lai đa số có thu nhập thấp và không thường xuyên. Nhiều ý kiến 

cho rằng nếu thu trước 10% mỗi khoản thu nhập trên 2 triệu đồng thì sẽ 

thiệt thòi cho NLĐ thu nhập thấp, một phần thu nhập kiếm thêm của họ 

lại bị “chiếm dụng” suốt một năm, cuối năm lại phải vất vả đi hoàn thuế. 

Đã nghèo còn bị... hành 

Anh Nguyễn Văn Lâm (quận 12, TP.HCM) hiện làm việc tại một công ty 

chuyên kinh doanh thực phẩm, ký hợp đồng lao động một năm với mức 



thu nhập chưa tới 9 triệu đồng/tháng. Theo anh Lâm, chi phí ăn ở sinh 

hoạt, chưa kể phụ giúp gia đình quá lớn khiến anh chật vật nên phải 

tranh thủ làm thêm cho một công ty nữa, tính ra mỗi tháng kiếm thêm 

được 3 triệu đồng. Nhưng khoản thu nhập vãng lai này trên 2 triệu đồng, 

anh phải đóng thuế 10% là 300.000 đồng/tháng. 

Tính ra tổng thu nhập mỗi tháng của anh Lâm là 12 triệu đồng, khoản 

thu nhập chịu thuế là 3 triệu đồng/tháng. Với mức thuế suất phải đóng là 

5% theo biểu thuế lũy tiến từng phần của cơ quan thuế, số thuế thu 

nhập cá nhân (TNCN) của anh Lâm phải đóng là 150.000 đồng/tháng. Vì 

số thuế TNCN cả năm thấp hơn số thuế thu nhập vãng lai (300.000 

đồng/tháng) đã đóng trước nên anh Lâm được hoàn thuế 150.000 

đồng/tháng. 

“Số tiền tuy nhỏ nhưng tính ra cả năm được hoàn số thuế 1,8 triệu đồng, 

đây là khoản mà người thu nhập thấp như mình có thể trang trải một số 

việc. Nhưng cái khổ của NLĐ là phải đi làm thủ tục hoàn thuế mất mấy 

ngày. Theo tôi, nên giảm mức thuế TNCN từ thu nhập vãng lai xuống 

mức thấp 5% thì bù qua sớt lại, NLĐ không bị thiệt, họ không phải mất 

công đi làm thủ tục hoàn thuế” - anh Lâm chia sẻ. 

 
Người dân đến làm thủ tục thuế tại trụ sở Cục Thuế TP.HCM.  



Khổ sở hơn là trường hợp của anh Quân (quận Bình Thạnh, TP.HCM), 

làm việc cho một công ty truyền thông với thu nhập thấp chỉ 5 triệu 

đồng/tháng, anh phải viết kịch bản thêm, “chạy” quảng cáo cho một đơn 

vị khác kiếm thêm khoảng 5-6 triệu đồng/tháng. Nhưng tổng các khoản 

giảm trừ của anh Quân gồm giảm trừ gia cảnh cho bản thân 9 triệu đồng 

+ giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc là còn 3,6 triệu đồng/người, trừ bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tính ra tổng các khoản giảm trừ của anh 

Quân hơn 13 triệu đồng/tháng trong khi tổng thu nhập của anh Quân 

thấp hơn nên anh không phải đóng thuế TNCN. 

Thế nhưng anh Quân cho biết anh vẫn phải đi làm thủ tục hoàn thuế số 

tiền thuế 10% đã đóng cho khoản thu nhập kiếm thêm 5-6 triệu 

đồng/tháng. 

Đối với trường hợp NLĐ gặp doanh nghiệp làm ăn không đàng hoàng 

còn khổ hơn, vì đi “đòi lại” số tiền thuế TNCN mà họ không phải đóng vì 

thu nhập thấp dưới 9 triệu đồng/tháng. 

Chị Thúy An (quận Thủ Đức, TP.HCM) kể lại hành trình đi làm thủ tục 

hoàn thuế vừa ấm ức vừa khổ sở vì chờ đợi, khai lên khai xuống. Chị An 

cho biết chị làm bộ phận chăm sóc khách hàng cho một tổ chức tín 

dụng. Dù làm việc thường xuyên nhưng tổ chức tín dụng này lại chỉ ký 

hợp đồng cộng tác viên. Vì vậy, chị An phải chịu thuế TNCN đối với thu 

nhập vãng lai, mỗi tháng lương 6 triệu đồng, chị bị trừ thẳng 600.000 

đồng/tháng, chưa kể không được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội… 

“Cuối năm tôi phải đi lên cơ quan thuế khai thuế TNCN để được hoàn lại 

100% số tiền thuế (vì thu nhập dưới 9 triệu đồng/tháng không chịu thuế) 

đã đóng hơn 7 triệu đồng bị “chiếm dụng” cả năm. Trường hợp tôi làm 

lâu năm còn biết đi “đòi lại” số tiền thuế nhưng có nhiều NLĐ chỉ làm vài 

tháng, ngại đi làm thủ tục hoàn thuế nên chịu mất luôn” - chị An nói. 

Khổ cả cơ quan thuế 

Không chỉ NLĐ chịu thiệt thòi, khổ sở với thủ tục hoàn thuế mà cơ quan 

thuế cũng khổ không kém. Mới đây, Cục Thuế TP.HCM đã kiến nghị 

giảm thuế TNCN đối với thu nhập vãng lai từ 2 triệu đồng trở lên xuống 

5%, thay vì 10% như hiện nay. 

Bà Lê Thị Thu Hương, Cục phó Cục Thuế TP.HCM, cho rằng mức khấu 

trừ 10% với các khoản thu nhập vãng lai từ 2 triệu đồng trở lên là quá 

cao, khiến lượng hồ sơ hoàn thuế TNCN tăng liên tục qua các năm. 



Theo Cục Thuế TP.HCM, trong năm tháng đầu năm 2017 lượng hồ sơ 

xin hoàn thuế của phòng thuế TNCN đã lên đến hơn 8.600 hồ sơ trong 

khi lượng hồ sơ xin hoàn thuế cả năm 2016 chỉ hơn 8.200 hồ sơ. Nếu 

tính cả lượng hồ sơ xin hoàn thuế TNCN của các phòng và chi cục thuế, 

con số này càng lớn hơn. 

Đáng chú ý, hơn 63% lượng hồ sơ hoàn thuế TNCN có số thuế hoàn từ 

5 triệu đồng trở xuống, có hồ sơ có số thuế hoàn chỉ vài chục ngàn 

đồng. Trong khi đó dù hồ sơ có số thuế hoàn nhiều hay ít, cơ quan thuế 

cũng phải giải quyết theo một quy trình như nhau với tám chữ ký sống 

khiến cơ quan thuế tốn rất nhiều thời gian chỉ để giải quyết hồ sơ hoàn 

thuế. Ngoài ra, Cục Thuế TP.HCM cũng kiến nghị Tổng cục Thuế làm 

việc với Kho bạc Nhà nước để đơn giản thủ tục hành chính khi thực hiện 

hoàn thuế TNCN. 

Theo bà Hương, thay vì phải lập từng hồ sơ cho từng cá nhân như hiện 

nay, nên cho phép cơ quan thuế lập một lệnh hoàn chung cho nhiều cá 

nhân có tài khoản tại một ngân hàng, tương tự cách lập danh sách chi 

lương của các doanh nghiệp nhằm tiết kiệm chi phí cũng như thời gian 

giải quyết hồ sơ hoàn thế TNCN. 

Trước đó, Cục Thuế TP.HCM từng kiến nghị nâng mức khởi điểm khấu 

trừ với người có thu nhập vãng lai từ 2 triệu đồng lên mức 5 triệu đồng 

nhưng bị cục thuế các tỉnh phản đối do lo ngại không còn nguồn để thu. 

Chính sách thuế càng đơn giản, người nộp thuế dễ thực hiện và cơ 

quan thuế cũng dễ quản lý. Đại diện một công ty tư vấn thuế cho rằng 

cần phải giảm mức thuế suất phải nộp ở bậc 1 xuống 1%-2% thay vì 5% 

như hiện hành. Ví dụ bậc 1 là dưới 10 triệu đồng đóng thuế suất 1% 

hoặc 2%, bậc 2 là trên 10-20 triệu đồng đóng mức 10%, rồi từ đó tăng 

lên mức 20%-30% là cao nhất. Bởi sau giảm trừ gia cảnh, 5 triệu đồng 

không phải số tiền lớn, mức thuế suất bậc đầu nên thấp. Giảm thuế suất 

sẽ khuyến khích người nộp thuế tự nguyện thực hiện nghĩa vụ. 

Theo các chuyên gia, mức thuế cao nhất tới 35% khiến người nộp 
thuế cảm nhận chính sách Việt Nam đang tận thu. Trong khi đó nhiều 
nước trên thế giới có mức thu nhập và GDP đầu người cao lại khác, 
mức 20% là cao nhất, để phải chịu mức thuế 20% thì thu nhập phải 
rất cao. 

Trong khi thu nhập của người Việt trên mức 108 triệu đồng/năm phải 
chịu thuế thì theo số liệu năm 2016 do Cơ quan thuế Singapore công 



bố, người có thu nhập trên 40.000 SGD (tương đương hơn 650 triệu 
đồng) mới chỉ đóng thuế TNCN là 7% và sau 80.000 SGD (hơn 1,3 tỉ 
đồng) là 11%, mức thuế TNCN cao nhất chỉ là 20%. 

Bà TẠ THỊ PHƯƠNG LAN, Vụ phó Vụ Quản lý thuế TNCN, Tổng cục 

Thuế: 

Làm sao khi thực hiện khấu trừ tại nguồn là 

xong 

Tổng cục Thuế đồng tình với đề xuất của Cục 

Thuế TP.HCM, giảm thuế TNCN đối với thu nhập 

vãng lai xuống 5% thay vì 10% như hiện nay. Đây 

là một trong những phương án nằm trong các giải 

pháp tổng thể giảm thiểu hồ sơ quyết toán thuế. 

Bên cạnh đó, chúng tôi đang nghiên cứu đề xuất 

sửa đổi biểu thuế suất TNCN. Sắp tới chúng tôi sẽ 

trình phương án sửa Luật Thuế TNCN. Quan điểm chung của Tổng 

cục Thuế và Bộ Tài chính là sửa đổi thuế TNCN để làm sao khi thực 

hiện khấu trừ tại nguồn là xong, tránh việc cá nhân tiếp tục quyết toán 

lần hai bởi có nhiều cá nhân có các nguồn thu nhập trong một năm mà 

họ không nhớ hết được, họ cũng không thể tính cụ thể mức thuế để 

biết có phải nộp thêm hay không. 

Bà NGUYỄN THỊ CÚC, Chủ tịch  Hội Tư vấn thuế Việt Nam: 

Câu chuyện ở đây không quan trọng là 5% hay 10% 

Tôi cho rằng vấn đề cốt lõi không phải là mức thuế 

khấu trừ bao nhiêu. Thực ra mức thuế 10% như 

hiện nay của Việt Nam vẫn thấp hơn một số nước. 

Thậm chí nếu so với mức thuế thu nhập của 

người nước ngoài làm việc ở Việt Nam thì người 

Việt Nam vẫn thấp hơn một nửa. Quan điểm của 

tôi là ngành thuế hãy có phương án cho người 

nộp thuế để khấu trừ luôn, không cần giảm thuế 

về 5% vì với mức đó thì người nộp thuế vẫn phải hoàn thuế. Do đó, 

câu chuyện ở đây không quan trọng là 5% hay 10% mà hãy khuyến 

khích người dân đăng ký mã số thuế để quản lý. 

Bên cạnh đó, nếu chúng ta giảm thuế về 5% nghĩa là phải xin ý kiến 

Quốc hội sửa Luật Thuế TNCN. Liệu rằng chỉ vì giảm thuế 5% mà sửa 

luật thì có nên không trong khi chúng ta có nhiều giải pháp thiết thực 



hơn. 

Chuyên gia thuế NGUYỄN THÁI SƠN: 

Thu nhập người Sài Gòn đang giảm? 

Với mức thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng mới 

đóng thuế mà chính cơ quan thuế còn lo lắng 

không thu được thuế thì không thể nâng mức 

TNCN phải đóng thuế tăng cao lên nữa. 

Còn chuyện hoàn thuế thu nhập vãng lai ngày 

càng nhiều áp lực cho NLĐ, lôi cả bộ máy thuế 

mệt mỏi theo. Nguyên nhân hoàn thuế tăng có 

thể do cơ quan thuế không kiểm soát được thu 

nhập của NLĐ từ nhiều nguồn, nhiều nơi, họ có mã số thuế hết rồi 

nhưng cơ quan thuế lại không hệ thống, nắm chắc được TNCN. Số 

lượng hoàn thuế tăng có thể do thu nhập của NLĐ của TP.HCM ngày 

càng sụt giảm nhưng chưa chắc đúng. Thứ hai là do cơ quan thuế 

quản lý không chặt các nguồn thu nhập, người ta đã ăn gian thuế, thu 

nhập vãng lai cao, họ giấu được. Vì vậy, cục thuế cần có biện pháp 

quản lý, kiểm soát được thu nhập nhiều nguồn của NLĐ. 

Luật sư TRẦN XOA, Công ty Luật Minh Đăng Quang: 

Cần bỏ bớt các bậc thuế suất trong biểu thuế lũy tiến 

Ngoài việc giảm mức thu xuống còn 5% thuế 

TNCN từ thu nhập vãng lai thì cần bỏ bớt các 

bậc thuế suất trong biểu thuế lũy tiến. Hiện nay 

có tới bảy bậc thuế là quá dày (thuế suất 5%, 

10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%). Nên chăng 

cơ quan thuế kiến nghị giảm còn khoảng ba bậc 

là 10%, 20%, 30% (bỏ các bậc lẻ)? Theo tôi, 

nếu nâng mức thu nhập vãng lai phải đóng thuế 

thu nhập lên 5 triệu đồng hay nâng mức TNCN 

phải đóng thuế từ trên 9 triệu đồng/tháng lên 

cao hơn nữa thì rất khó khăn để đưa ra cách tính hợp lý. Vì vậy chỉ 

cần bỏ các bậc lẻ, giữ lại các bậc chẵn thì gián tiếp nâng mức thu 

nhập tính thuế của NLĐ cao lên, có lợi cho NLĐ. 

Theo plo.vn 

 

 



5. Giám sát cam kết, lời hứa của 4 Bộ trưởng 

Trong tuần qua, Quốc hội dành trọn 3 ngày để chất vấn với 4 Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Bộ Y tế và Bộ Kế hoạch - Đầu tư cùng một số thành 

viên Chính phủ. Điểm đáng ghi nhận là cả 4 Bộ trưởng trả lời chất 

vấn chính đều thẳng thắn nhận trách nhiệm và có những lời cam 

kết, hứa hẹn mạnh mẽ. Nhìn lại những cam kết này của các vị Bộ 

trưởng cũng là để cùng theo dõi, giám sát việc thực hiện cam kết 

mà các Bộ trưởng đã hứa. 

 

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL  Nguyễn Ngọc Thiện: Chấm dứt việc xin - 

cho để tạo môi trường thuận lợi cho sự sáng tạo của các văn nghệ 

sĩ 

Về những sai phạm tại Cục Nghệ thuật biểu diễn và Tổng cục Du lịch 

“Đây là bài học sâu sắc đối với công tác quản lý Nhà nước của ngành, là 

Bộ trưởng tôi xin nhận trách nhiệm của người đứng đầu đối với những 

sự việc vừa qua. Chúng tôi đã và đang tập trung quyết liệt để chấn 

chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đổi mới tư duy và phương 

pháp quản lý, kiện toàn công tác cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, 

đạo đức công vụ và phương pháp điều hành, thực thi công vụ để công 

tác quản lý Nhà nước của ngành ngày càng hiệu quả hơn. Những giải 

pháp này chúng tôi đang làm và sẽ tiếp tục làm”. 



Vì sao vẫn còn tình trạng cấp phép các bài hát theo cơ chế xin - 

cho? 

“Sau những sự việc xảy ra vừa qua liên quan tới cấp phép, phổ biến các 

ca khúc thì chúng tôi đã yêu cầu các Cục, Vụ liên quan rà soát lại các 

thủ tục hành chính về cấp phép ca khúc. Tinh thần của chúng tôi là giảm 

và hạn chế, chấm dứt việc xin - cho để tạo môi trường thuận lợi cho sự 

sáng tạo của các văn nghệ sĩ. Bộ VH-TT&DL sẽ phải tìm một phương 

cách quản lý cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay và phù hợp 

với sự hội nhập quốc tế. 

Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, các bài hát đã trở nên quen 

thuộc, phổ biến trong thực tế thì không cần cấp phép phổ biến, không 

phụ thuộc vào địa điểm và thời gian sáng tác. Hiện nay, Bộ đang thực 

hiện các thủ tục về mặt pháp luật để triển khai ý kiến chỉ đạo này. Tinh 

thần chỉ đạo là phải thông thoáng về mặt thủ tục”. 

Bao giờ du lịch Việt Nam phát triển như Thái Lan, Malaysia? 

“Năm 2016, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam khoảng 10 triệu lượt 

người, còn Thái Lan là 32 triệu, Malaysia khoảng hơn 26 triệu, 

Singapore khoảng 16 triệu và Indonesia khoảng 12 triệu lượt người. Tuy 

nhiên, năm 2016-2017, tốc độ tăng trưởng ngành Du lịch của chúng ta 

tăng khoảng gần 30%. Giả sử ngành Du lịch Việt Nam trong những năm 

tới tăng khoảng 20-25%, ngành Du lịch Thái Lan tăng khoảng 7% như 

hiện nay (vì đã đến mức bão hòa), thì sau khoảng 15 năm nữa ngành 

Du lịch của Việt Nam sẽ đuổi kịp Thái Lan. Với Malaysia thì cần khoảng 

10 năm nữa, với Singapore cần khoảng 3 năm nữa, còn đối với 

Indonesia chúng ta có thể đuổi kịp ngay năm sau”. 

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng: Quản lý chặt chẽ việc phân 

bổ vốn đầu tư công, chống thất thoát lãng phí 

Về những tồn tại, hạn chế của ngành 

“Với tư cách là Bộ trưởng Bộ KH-ĐT của nhiệm kỳ Chính phủ mới và lần 

đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội, đây là dịp để tôi thấy được trách 

nhiệm của mình trong việc tiếp tục hoàn thiện các giải pháp, giải quyết 

những vấn đề kịp thời, thấu đáo; đổi mới, cải thiện hơn nữa công tác 

tham mưu, xây dựng chính sách, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước”. 

Về việc phân bổ vốn đầu tư công chậm, giải ngân chậm 



“Chúng tôi xin nhận trách là chưa cương quyết, còn nể nang khi yêu cầu 

các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Đầu 

tư công cũng như các Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính 

phủ. Chúng tôi xin nhận trách nhiệm đó và cũng xin hứa với Quốc hội, 

một mặt sẽ thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn Luật Đầu tư công, mặt 

khác cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương 

thực hiện nhiệm vụ của mình”. 

 

Về nhiều dự án đầu tư công dàn trải, lãng phí 

“Trong việc này, trách nhiệm của Bộ KH-ĐT là tham mưu chưa đầy đủ; 

công tác kiểm tra, giám sát phát hiện các trường hợp gây thất thoát, lãng 

phí trong đầu tư công còn chưa làm tốt. Vấn đề này đã khắc phục được 

một phần, nhưng không triệt để và vẫn còn có những hạn chế, bất cập. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ và Quốc hội 

những giải pháp căn cơ hơn để quản lý chặt chẽ việc phân bổ vốn đầu 

tư công, chống thất thoát lãng phí”. 

Bộ trưởng Bộ Y tế  Nguyễn Thị Kim Tiến: Giá dịch vụ y tế tăng thì 

chất lượng phải tăng 

Viện phí tăng, chất lượng có tăng? 

“Chắc chắn khi giá dịch vụ y tế tăng thì chất lượng phải tăng vì các chi 

phí đã được tính đúng, tính đủ hơn. Chúng tôi sẽ xúc tiến đổi mới toàn 

diện thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ nhân viên y tế, có những 



đơn vị chúng tôi đã đề nghị trước giờ khám bệnh nhân viên y tế phải cúi 

chào bệnh nhân”. 

 

Giá thuốc ở Việt Nam, nhất là thuốc biệt dược vẫn quá cao 

“Hiện nay ở nước ta có khoảng gần 700 thuốc biệt dược, có nghĩa là 

thuốc đang còn bản quyền nên giá rất cao. Cùng đó có khoảng 500 

thuốc biệt dược gần hết bản quyền. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chúng tôi đang điều chỉnh Thông 

tư 11, đưa những thuốc biệt dược đã hết bản quyền mà giá bán vẫn 

đang cao vào đấu thầu rộng rãi như đối với các thuốc generic ở nhóm 1, 

đàm phán để được giá thấp nhất. Với giải pháp này, sắp tới giá thuốc 

trong nước sẽ giảm thêm được 10%”. 

Bao giờ bệnh viện hết quá tải, bệnh nhân không phải nằm ghép? 

“Hiện nay, ở các bệnh viện tuyến Trung ương, tỷ lệ nằm ghép đã giảm 

hẳn, chỉ còn một số bệnh viện là Bạch Mai, Ung bướu TP.HCM, Nhi 

đồng 1 TP.HCM… là còn tình trạng nằm ghép khá nhiều. Nhưng ngay ở 

các bệnh viện này cũng chỉ có nằm ghép ở một số khoa chứ không phải 

toàn bộ. Bên cạnh rất nhiều giải pháp trong đề án giảm tải bệnh viện 

đang triển khai, tới đây khi các bệnh viện kể trên xây dựng xong cơ sở 2 

và hoàn thiện một số tòa nhà thì tình trạng quá tải sẽ giảm cơ bản, gần 

như sẽ không còn nằm ghép”. 



 

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường: Làm hết sức mình 

để các vấn đề khó khăn của người nông dân sớm được giải quyết 

Làm gì để người nông dân có thể sống được trên đất nông nghiệp 

của mình? 

“Ở mỗi cương vị, đặc biệt là Bộ trưởng - Trưởng ngành phải có trách 

nhiệm đầu tiên. Nhưng một Trưởng ngành không bao giờ giải quyết hết 

việc được. Vừa qua, tôi rất cảm ơn cả hệ thống chính trị, toàn dân đã 

vào cuộc cùng bà con nông dân và doanh nghiệp, chúng ta làm được 

một số điều, tuy nhiên còn quá nhiều vấn đề đặt ra. Với trách nhiệm của 

Bộ trưởng, tôi hứa là quyết tâm cao nhất, chỉ đạo hệ thống, mối liên kết 

phải thúc đẩy tốt, làm hết sức mình để các vấn đề khó khăn của người 

nông dân sớm được giải quyết”. 

Bao giờ mới hết bài ca “được mùa mất giá”? 

“Tổ chức thị trường và khâu chế biến đang là 2 khâu yếu nhất của chúng 

ta, nhất là trong bối cảnh hiện nay để hội nhập được với thị trường thế 

giới đòi hỏi các yêu cầu khắt khe hơn nhiều. Muốn tổ chức được thị 

trường tốt hơn, với từng ngành hàng cần có thời gian, quy hoạch lại từ 

công tác tổ chức sản xuất, chế biến, đầu tư, khâu liên thông thị trường, 

quản lý… Chắc chắn trong một thời gian ngắn nữa không thể tránh khỏi 

nơi này thừa cái này, nơi kia thiếu cái kia. Đây là một chặng đường gian 

khổ, nhưng buộc chúng ta phải làm”. 

Theo anninhthudo.vn 



6. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 
FDI 

Tính đến cuối năm 2016, số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam (FDI) chiếm khoảng 7,7% tổng số doanh nghiệp 

trong cả nước tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng số tiền thu 

chiếm 47,2%, với số lao động tham gia BHXH chiếm tới 42,9%. Thời 

gian qua, BHXH Việt Nam nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, góp 

phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho các doanh 

nghiệp trong đó có doanh nghiệp FDI… 

 
Tại buổi đối thoại vừa diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, nhiều thắc mắc trong thực 

hiện chính sách BHXH, BHYT của doanh nghiệp FDI được giải đáp kịp thời. 

Góp phần mở rộng độ bao phủ 

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến hết năm 2016, tổng số doanh 

nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 208.397 đơn vị, trong 

đó số doanh nghiệp FDI là 16.085 doanh nghiệp, chiếm 7,7% tổng số 

doanh nghiệp tham gia. Trong đó, riêng số thu BHXH, BHYT, BH thất 

nghiệp của doanh nghiệp FDI là 71.670 tỷ đồng, chiếm 47,2% tổng số 

thu của khối doanh nghiệp (151.581 tỷ đồng). Tổng số lao động tham gia 

BHXH, BHYT, BH thất nghiệp khối doanh nghiệp là gần chín triệu người, 

trong đó số lao động thuộc doanh nghiệp FDI là gần 3,8 triệu người, 

chiếm tới 42,9%... Phần lớn các doanh nghiệp FDI chấp hành nghiêm 

các quy định của pháp luật, thực hiện đúng các quy trình thủ tục của 



BHXH Việt Nam, có đội ngũ làm công tác BHXH chuyên nghiệp cho nên 

các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được thực hiện 

chính xác và hiệu quả, nhất là nghiệp vụ về lập thủ tục hồ sơ hưởng 

BHXH... 

Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp FDI nợ BHXH. Đến hết năm, 

tổng số nợ BHXH của khối doanh nghiệp FDI vẫn còn cao, hơn 1.200 tỷ 

đồng (chiếm 3,9% tổng số phải thu của các doanh nghiệp cùng khối 

FDI). Nguyên nhân chủ yếu là do một số doanh nghiệp gặp khó khăn, 

thậm chí phải giải thể, ngừng hoạt động; một số doanh nghiệp cố tình 

trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng vốn từ khoản thu BHXH của người 

lao động để đầu tư vào mục đích khác, thiếu hợp tác tích cực với cơ 

quan BHXH để giải quyết chế độ cho người lao động, thậm chí còn có 

chủ doanh nghiệp bỏ trốn khỏi Việt Nam... Những hạn chế này làm ảnh 

hưởng tiêu cực đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, gây 

khó khăn cho tổ chức thực hiện chính sách BHXH, làm ảnh hưởng đến 

an sinh xã hội. 

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 

Kết quả khảo sát đối với 212 doanh nghiệp FDI của Phòng Công nghiệp 

và Thương mại Việt Nam (VCCI) năm 2017 về những khó khăn, vướng 

mắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại khu 

vực phía nam cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp cho rằng, tác động 

của cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH thời gian qua giúp 

doanh nghiệp thuận lợi hơn rất nhiều trong thực hiện chính sách. 

Thông qua phần mềm giao dịch điện tử, doanh nghiệp có thể kê khai và 

nộp hồ sơ BHXH cho cơ quan BHXH thông qua Cổng thông tin điện tử 

hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ. Tính đến hết năm 2016, BHXH Việt 

Nam cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, số đơn vị 

đăng ký giao dịch điện tử là 236.546 đơn vị... Ngành thường xuyên sửa 

đổi, hoàn thiện quy trình, hồ sơ trong tất cả các lĩnh vực từ thu, cấp sổ 

BHXH, thẻ BHYT đến giải quyết, chi trả chế độ theo hướng ngày càng 

giảm bớt các thủ tục, đơn giản các biểu mẫu, tiêu chí... 

Tại Hội nghị đối thoại với hơn 400 doanh nghiệp FDI tại TP Hồ Chí Minh, 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, thời gian 

tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền; niêm yết công khai, thông tin, hướng dẫn cho 

doanh nghiệp những thay đổi về thủ tục hành chính rõ ràng, cụ thể, kịp 



thời và thường xuyên; thiết lập hệ thống tư vấn, giải đáp, chăm sóc 

khách hàng nhằm tiếp nhận, xử lý thông tin, tư vấn, giải đáp, hỗ trợ các 

yêu cầu của cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, 

BHYT, BH thất nghiệp. 

Một số doanh nghiệp FDI băn khoăn về việc đóng BHXH cho người 

nước ngoài được thực hiện từ ngày 1-1-2018 theo Luật BHXH, người 

lao động nước ngoài sẽ tham gia như thế nào, và có cần tham gia cả 

năm chế độ của Luật BHXH hay không? Phó Tổng Giám đốc Trần Đình 

Liệu cho biết: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng BHXH Việt 

Nam đang lấy ý kiến về vấn đề này để xây dựng Nghị định hướng dẫn 

thực hiện. Việc tham gia BHXH là nhằm bảo đảm an sinh cho người lao 

động. Nhưng tinh thần là việc thu BHXH đối với lao động người nước 

ngoài sẽ không áp dụng đối với những người đang đóng BHXH ở nước 

sở tại; đồng thời, chỉ đối với những nước có ký hiệp định với Việt Nam 

thì công dân Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài hoặc công dân nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam mới phải tham gia BHXH... 

Giải đáp thắc mắc của đại diện nhiều doanh nghiệp trước thông tin có 

thể vỡ Quỹ BHXH trong tương lai (năm 2034) cho nên người lao động 

có tâm lý muốn nhận BHXH một lần, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn 

đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi khẳng định, không thể có chuyện mất 

cân đối Quỹ BHXH. Quỹ BHXH do Nhà nước bảo hộ và có trách nhiệm 

duy trì để bảo đảm an sinh xã hội. Hiện nay, Quỹ BHXH đang kết dư 

khoảng 500.000 tỷ đồng và Nhà nước đang điều chỉnh các chính sách 

đóng, hưởng phù hợp để bảo đảm các chính sách an sinh lâu dài… 

Theo báo cáo khảo sát ý kiến doanh nghiệp FDI về những khó khăn, 

vướng mắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, 

trong năm 2016, BHXH Việt Nam đã cắt giảm được một thủ tục hành 

chính, còn 32 thủ tục; giảm 38% thành phần hồ sơ; giảm 42% tiêu thức 

trên tờ khai, biểu mẫu; giảm 54% quy trình, thao tác. Giao dịch điện tử 

được đẩy mạnh với 90% số doanh nghiệp thực hiện. Với những cải 

cách thủ tục hành chính của ngành BHXH, có tới 64% số ý kiến doanh 

nghiệp đánh giá thuận lợi hơn về BHXH, 55,8% đánh giá thuận lợi hơn 

về BHYT và 51,3% ý kiến đánh giá thuận lợi về chính sách BH thất 

nghiệp. 
 

Theo nhandan.com.vn 

 



7. Cấp phép an toàn thực phẩm có gì khác trước? 

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM vừa được thành lập, vậy 

việc tiếp nhận, cấp phép liên quan đến lĩnh vực này vốn trước đây 

do các sở liên quan đảm nhận nay quy về một đầu mối sẽ có gì 

khác so với trước? 

 

Các loại giấy phép về an toàn thực phẩm sẽ gom về một đầu mối 

Ông Nguyễn Văn Bắc (ảnh) Trưởng phòng Cấp phép Ban Quản lý an 

toàn thực phẩm (BQL ATTP) TP, đã trả lời Thanh Niên về những vấn đề 

liên quan đến cấp phép, tiến độ cấp phép các thủ tục hành chính về 

ATTP... trên địa bàn. 

Hiện nay, BQL ATTP cấp những loại giấy tờ gì và thời gian bao lâu, thưa 

ông? 

Theo phân cấp, BQL ATTP TP sẽ cấp các loại giấy sau: giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; giấy xác nhận kiến thức ATTP; giấy xác 

nhận nội dung quảng cáo; giấy công bố phù hợp quy định, giấy công bố 

hợp quy. Mỗi loại giấy có thời gian cấp khác nhau theo quy định. Ban 

đang nỗ lực rút ngắn thời gian xử lý cấp phép. Thời gian trả hồ sơ theo 

đúng quy định, tối đa đối với sản phẩm liên quan đến từng ngành: công 

thương là 27 ngày, nông nghiệp và y tế là 15 ngày làm việc. 



 

Ban tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị từ ngày 22.5.2017, đến nay mỗi tuần 

bình quân Ban tiếp nhận gần 300 hồ sơ (công bố phù hợp quy định và 

công bố hợp quy), 120 hồ sơ cấp giấy cơ sở đủ điều kiện ATTP, Ban 

đang xử lý đúng tiến độ. 

Chúng tôi đang phối hợp Sở 

Thông tin - Truyền thông để nâng 

cấp website, liên tục cập nhật 

giám sát các thông tin cấp phép, 

thành phần hồ sơ và tiến tới cấp 

phép qua mạng (cấp độ 4) cho 

một số thủ tục. 

Phòng Cấp phép của Ban bước 

đầu gồm 40 nhân sự, tập hợp từ 

nhân lực của 3 sở (Y tế, Công 

thương, NN-PTNT) và đã có kinh 

nghiệm trong từng lĩnh vực. Sắp 

tới phòng cấp phép sẽ tập trung 

cho công tác hậu kiểm chứ 

không chỉ đơn thuần thẩm định 

cấp phép. 

Những doanh nghiệp, đơn vị đã được cấp phép trước đây giờ có phải 

đến Ban để nộp hồ sơ xin cấp lại? 



Tất cả giấy tờ cấp phép trước đây vẫn sử dụng bình thường cho đến khi 

hết thời hạn hiệu lực ghi trên giấy. Lúc đó các tổ chức cá nhân sẽ tiến 

hành xin cấp lại tại Ban (thay vì ở 1 trong 3 sở nói trên, như trước đây) 

đối với các loại thủ tục phân cấp về sở. Còn các thủ tục do các bộ cấp 

vẫn phải nộp hồ sơ ở bộ như trước. 

Chúng tôi bảo đảm, các hồ sơ đầy đủ sẽ được giải quyết đúng hạn theo 

quy định. Với các quy trình mới và khi hoàn thiện hệ thống công nghệ 

thông tin, chúng tôi còn hướng tới tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. 

Trước mắt, nếu doanh nghiệp cần giấy gấp để xuất hàng, có thể gửi 

công văn đề nghị, phòng sẽ ưu tiên xử lý gấp theo chỉ đạo của lãnh đạo 

Ban. 

Thưa ông, thủ tục cấp mới hoặc đổi giấy phép hiện có khác trước đây? 

Các thủ tục cấp mới hoặc đổi hiện nay vẫn theo quy định hiện hành do 

các sở chuyển qua, chỉ thay đổi tên các sở thành BQL ATTP TP. 

Hiện nay thành phần hồ sơ không thay đổi, có thể tham khảo tại trụ sở 

Ban (18 Cách Mạng Tháng 8, Q.1) hoặc vào website của Chi cục Vệ 

sinh ATTP trong khi chờ trang website chính thức của Ban đang được 

nâng cấp. 

Lãnh đạo Ban chỉ đạo cấp phép trên tinh thần công khai, minh bạch. 

Tiến độ được giám sát để chống nhũng nhiễu phiền hà doanh nghiệp. 

Mọi tổ chức, cá nhân có thể phản ánh thông tin qua đường dây nóng 

(02) 839301714 để Ban kịp thời xử lý và điều chỉnh. 

Theo thanhnien.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Yêu cầu chủ tịch huyện giải trình vì chậm giải 
quyết đơn thư 

Theo đơn thư của ông Võ Thành Sơn gửi Báo Thanh Niên và các 

cơ quan chức năng, năm 1974, ông và vợ là bà Nguyễn Thị Hà mua 

một thửa đất có giấy tờ xác nhận của chính quyền chế độ cũ.  

 

Vợ chồng ông Sơn trên thửa đất chưa được cấp sổ đỏ 

UBND tỉnh Bình Định ngày 17.6 cho biết đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch 

UBND H.Tuy Phước khẩn trương kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại 

của ông Võ Thành Sơn (ở thôn Kim Tây, xã Phước Hòa, H.Tuy Phước), 

đồng thời giải trình rõ nguyên nhân chậm giải quyết vụ việc, báo cáo 

lãnh đạo tỉnh trong tháng 6.2017. 

Theo đơn thư của ông Võ Thành Sơn gửi Báo Thanh Niên và các cơ 

quan chức năng, năm 1974, ông và vợ là bà Nguyễn Thị Hà mua một 

thửa đất có giấy tờ xác nhận của chính quyền chế độ cũ. Sau năm 1975, 

gia đình ông sử dụng thửa đất này và đã nộp đủ thuế nhiều năm liền. 

Năm 1995, ông Sơn, bà Hà cho em gái là bà Võ Thị Hạt (ở thôn Kim 

Tây, xã Phước Hòa) thửa đất này. Khi bà Hạt đi đăng ký giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thì không được UBND xã Phước Hòa 

đồng ý vì cho rằng thửa đất đó do UBND xã Phước Hòa quản lý. 



 

Ông Sơn khiếu nại lên UBND H.Tuy Phước. Sau đó, Chủ tịch UBND 

H.Tuy Phước đã 2 lần có văn bản giao Chủ tịch UBND xã Phước Hòa 

kiểm tra, rà soát lại sự việc, trả lời đơn thư khiếu nại cho vợ chồng ông 

Sơn (vào cuối năm 2016 và đầu năm 2017) nhưng Chủ tịch UBND xã 

Phước Hòa không thực hiện. 

Ông Sơn tiếp tục khiếu nại. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định và Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh có văn bản yêu cầu Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND H.Tuy Phước xem xét, chỉ đạo giải quyết, trả lời cho công dân và 

báo cáo kết quả cho lãnh đạo tỉnh. Tuy nhiên, lãnh đạo H.Tuy Phước 

vẫn không có báo cáo giải quyết vụ việc khiến ông Sơn bức xúc, liên tục 

gửi đơn thư khiếu nại đến nhiều nơi. 

Theo thanhnien.vn 

 

9. Hà Nội cung cấp 375 dịch vụ công trực tuyến mức 
3, 4 trong đợt 1/2017 

UBND TP.Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các quận, 

huyện, thị xã thống nhất ban hành danh mục dịch vụ công trực 

tuyến mức 3, 4 triển khai đợt 1/2017 gồm 375 dịch vụ, với 306 dịch 

vụ cấp sở, 44 dịch vụ cấp huyện và 25 dịch vụ cấp xã. 

Thông tin nêu trên vừa được Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội cho biết. 

Bên cạnh đó, Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội cũng cho hay, trong công 

văn 2847/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành cùng UBND quận, 



huyện, thị xã ban hành danh mục các dịch vụ công trực mức độ 3, 4 đợt 

1 năm 2017, UBND TP.Hà Nội đã giao Sở TT&TT Hà Nội chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ kỹ 

thuật khi triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố. 

 

UBND Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm 2017, tối thiểu 55% 

thủ tục hành chính của thành phố được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 

(Ảnh minh họa. Nguồn: ict-hanoi.gov.vn) 

Sở TT&TT Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp; các sở, 

ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn và 

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường tổ chức 

triển khai các dịch vụ công trực tuyến theo danh mục đã được UBND 

thành phố ban hành trên Cổng dịch vụ công trực tuyến dùng chung của 

Thành phố (https://egov.hanoi.gov.vn); tiếp tục rà soát, trình UBND 

Thành phố danh mục dịch vụ công trực tuyến triển khai đợt 2 năm 2017 

nhằm đảm bảo đến hết 2017, tối thiểu 55% thủ tục hành chính của thành 

phố được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4. 

Cùng với nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá các dịch vụ công trực tuyến đã 

triển khai theo hướng dẫn về tiêu chí đánh giá của Văn phòng Chính 

phủ, định kỳ tháng 12 hằng năm, UBND TP.Hà Nội yêu cầu Sở TT&TT 



chủ trì, phối hợp cùng Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành và UBND các 

quận, huyện, thị xã đề xuất, trình UBND Thành phố danh mục dịch vụ 

công trực tuyến mức 3, 4 thực hiện của năm tiếp theo, đảm bảo phù hợp 

danh mục dịch vụ công trực tuyến của Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo 

của Thành phố. 

Lãnh đạo UBND Thành phố cũng giao Sở TT&TT Hà Nội hướng dẫn, 

đôn đốc các cơ quan báo chí thành phố và phối hợp với sở, ban, ngành, 

quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ứng 

dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến với 

nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

các cấp, các ngành thành phố, của tổ chức, công dân, tạo chuyển biến 

tích cực trong xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến mức 3, 4. 

Sở TT&TT Hà Nội còn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp; 

các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã định kỳ hằng quý báo 

cáo UBND Thành phố kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến theo 

danh mục ban hành; đề xuất, kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo hoàn 

thiện danh mục dịch vụ công trực tuyến đảm bảo hiệu quả và đúng chỉ 

đạo của Chính phủ và Thành phố. 

 

Cổng dịch vụ công trực tuyến dùng chung của TP Hà Nội tại địa chỉ 

egov.hanoi.gov.vn được chính thức khai trương vào cuối tháng 7/2016. 



Nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống ứng dụng trên 

nền tảng dùng chung của Thành phố, UBND TP.Hà Nội đề nghị Công ty 

TNHH TM&DVKT Nhật Cường - đơn vị xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) 

dân cư và đang triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Thành 

phố, tiếp tục thực hiện xây dựng, triển khai hệ thống một cửa điện tử 

dùng chung 3 cấp của Thành phố, gắn với hệ thống cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến; tạo biểu mẫu điện tử để người dân đăng ký các dịch vụ 

công qua Cổng dịch vụ công trực tuyến dùng chung của Thành phố. 

Các sở, ban, ngành của Thành phố được yêu cầu phải chủ trì và chịu 

trách nhiệm việc xây dựng, khai báo quy trình thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của đơn vị, của UBND cấp huyện và UBND cấp 

xã theo lĩnh vực chuyên ngành đơn vị quản lý trên hệ thống phần mềm 

một cửa điện tử dùng chung của Thành phố. 

Tại phiên họp Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc năm 2017 được tổ 

chức ngày 14/6 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý 

cho biết, đến nay, Hà Nội đã xây dựng CSDL dân cư cho hơn 7,5 triệu 

người dân Hà Nội; hình thành hệ thống mạng dùng chung và triển khai 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đến 584 xã, phường, thị trấn 

(đạt tỷ lệ 100%); xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin trên một 

nền tảng ứng dụng đồng bộ, dùng chung, thống nhất, tạo tiền để thuận 

lợi trong việc liên thông trao đổi, chia sẻ dữ liệu. 

Theo ông Quý, năm 2017 đã được Thành phố xác định là năm đột phá 

căn bản về CNTT. Do đó, trong năm nay, các hoạt động ứng dụng và 

phát triển CNTT được Thành phố tập trung triển khai mạnh mẽ nhằm tạo 

bước chuyển biến căn bản về xây dựng chính quyền điện tử và hướng 

tới xây dựng thành phố thông minh. Riêng về dịch vụ công trực tuyến, 

dự kiến đến hết năm 2017, ít nhất 55% dịch vụ công của Thành phố sẽ 

được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4. Đây là nền tảng hướng đến nền 

hành chính điện tử, thân thiện, phục vụ, mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời 

gian, công sức và chi phí cho công dân, tổ chức... 

Theo ictnews.vn 

 

 


