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1. VCCI đề nghị tiếp tục giảm quy định về xuất khẩu 
gạo 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị thay 

đổi nhiều điểm trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 

109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ Công Thương 

chủ trì soạn thảo và đang đưa ra lấy ý kiến. 

Điều kiện xuất khẩu gạo đã dễ thở hơn Nghị định 109 nhưng vẫn cần 

tiếp tục thay đổi. Ảnh: TL. 

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI cho biết, cơ quan này 

ủng hộ việc sửa đổi các quy định bất cập tại Nghị định 109/2010/NĐ-CP 

để loại bỏ các rào cản không cần thiết, đặc biệt là các điều kiện đầu tư 

kinh doanh đối với mặt hàng gạo của Việt Nam. Việc giảm các rào cản 

kinh doanh này sẽ mang lại nhiều lợi ích, không chỉ về mặt kinh tế mà cả 

các vấn đề an sinh xã hội. 

Ông Tuấn nhận xét thêm, dự thảo Nghị định đã thể hiện rất rõ tinh thần 

mở rộng quyền tự do kinh doanh xuất khẩu gạo bằng việc đơn giản hóa 

rất nhiều các điều kiện đầu tư kinh doanh xuất khẩu gạo cũng như đăng 

ký hợp đồng xuất khẩu. Cùng với việc bỏ quy hoạch thương nhân xuất 

khẩu gạo, việc sửa đổi Nghị định 109 được kỳ vọng sẽ giúp ngành lúa 

gạo của Việt Nam có những bước phát triển trong thời gian tới. 



Điều 4.1.a của dự thảo yêu cầu thương nhân xuất khẩu gạo phải "có kho 

chuyên dùng để chứa thóc gạo và cơ sở xay xát thóc gạo phù hợp với 

quy chuẩn chung do Bộ NN&PTNT ban hành; bảo đảm điều kiện về an 

toàn thực phẩm và đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm theo quy định của Luật an toàn thực phẩm". 

VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định yêu cầu doanh nghiệp kinh 

doanh xuất khẩu gạo phải có cơ sở xay xát thóc gạo. 

Về việc "có kho chuyên dùng", VCCI phân tích, từ "có" ở đây có thể dẫn 

đến nhiều cách hiểu khác nhau như: (1) có quyền sở hữu chủ duy nhất; 

(2) có quyền đồng sở hữu chủ; (3) có quyền sử dụng… Vì thế, VCCI đề 

nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi theo hướng chỉ yêu cầu doanh nghiệp 

có quyền sử dụng kho chứa chuyên dùng, và quyền này được thể hiện 

qua hình thức sở hữu hoặc hợp đồng thuê, mượn kho. 

Bên cạnh đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ điều kiện vùng 

nguyên liệu hoặc liên kết sản xuất tại Điều 4 của dự thảo. 

Điều 6 của dự thảo quy định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh xuất khẩu gạo yêu cầu phải có: (1) bản kê khai kho 

chứa theo mẫu và có xác nhận của Sở Công Thương; và (2) bản sao 

giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cấp có thẩm 

quyền cấp cho kho chứa để đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo 

theo quy định của Bộ NN&PTNT. 

VCCI phân tích, để được cấp giấy phép xuất khẩu gạo, doanh nghiệp 

phải làm 3 thủ tục hành chính: (1) Sở Công Thương xác nhận kho chứa 

(Điều 5 của dự thảo); (2) Sở NN&PTNT cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm (Điều 23.4.b Nghị định 38/2012/NĐ-CP); (3) 

Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất 

khẩu gạo (Điều 6 của dự thảo). 

Ông Tuấn cho rằng, thủ tục hành chính như vậy là quá phức tạp và có 

nhiều giấy phép con. Vì thế, ông nghị cơ quan soạn thảo đơn giản hóa 

thủ tục hành chính liên quan. 

VCCI cũng đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định tại Điều 6.5 quy định 

thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo là 

5 năm vì quy định này sẽ làm tăng gánh nặng thủ tục hành chính cho 

doanh nghiệp. 



Điều 12 của dự thảo quy định thương nhân xuất khẩu gạo phải dự trữ 

lưu thông ở mức 5% lượng gạo đã xuất khẩu 6 tháng trước đó (giảm so 

với mức 10% tại Nghị định 109). 

Tuy nhiên, VCCI phân tích, quy định này có một số điểm cần sửa đổi để 

phù hợp hơn với thực tiễn: 

Thứ nhất, cần bổ sung quy định ưu tiên giảm tỷ lệ dự trữ lưu thông đối 

với doanh nghiệp có vùng nguyên liệu hoặc liên kết sản xuất (mức giảm 

phụ thuộc vào diện tích vùng nguyên liệu). Thứ hai, cần bổ sung quy 

định về tỷ lệ dự trữ đối với doanh nghiệp mới gia nhập thị trường. 

Theo thesaigontimes.vn 

 

2. Những nút thắt tăng trưởng đang được gỡ 

 Những nút thắt của tăng trưởng về giải ngân vốn đầu tư, vay vốn 

tín dụng… đang được Chính phủ chỉ đạo giải quyết một cách quyết 

liệt. 

 

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm 2017 nhưng không 

tăng trưởng bằng mọi giá. - Ảnh: VGP 



Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ vừa qua, Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra những nút thắt đối với tăng trưởng kinh tế. 

Nút thắt đầu tiên vẫn là thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực giải ngân 

vốn đầu tư xây dựng. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thì kết quả giải 

ngân trong 6 tháng đầu năm rất thấp, đạt xấp xỉ 91.400 tỷ đồng, bằng 

25,6% kế hoạch. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức giao Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư chủ trì phối hợp với các bộ liên quan rà lại, báo cáo Chính phủ trước 

30/7 về những vướng mắc trong Luật Đầu tư công để trình Thường vụ 

Quốc hội, Quốc hội xem xét chỉnh sửa. Tinh thần là tạo điều kiện phân 

cấp, quản lý, giao quyền và trách nhiệm rõ hơn cho bộ, ngành, địa 

phương. 

Thủ tướng cũng khẳng định dứt khoát, hạn định vào tháng 10/2017, đơn 

vị nào, địa phương nào không giải ngân thì sẽ điều động vốn cho đơn vị 

khác. 

Nút thắt thứ hai là vay vốn. Liên quan đến tín dụng, Thủ tướng đề nghị 

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ đạo “không dồn cho các đại gia” mà 

tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, nhất là 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đầu 

tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 

Thủ tướng cũng thống nhất với ý kiến của Thống đốc NHNN Lê Minh 

Hưng là có thể tăng trưởng tín dụng từ 18-20%. 

Nút thắt thứ ba là giải phóng mặt bằng cho các dự án, kể cả ODA và các 

dự án khác. “Tại sao địa phương A giải phóng mặt bằng nhanh như thế 

còn các địa phương ì ạch, mãi không giải phóng được?”. Việc này được 

Thủ tướng giao các địa phương xử lý, đẩy mạnh. 

Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng, ngay sau phiên họp của Chính phủ, 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã triệu tập cuộc họp của Tổ công tác 

chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. 

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ KH&ĐT tổ chức kiểm điểm trách 

nhiệm các cá nhân, tập thể trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư, báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7. “Cần thiết sẽ yêu cầu Thanh 

tra Chính phủ thanh tra để làm rõ trách nhiệm ai giao vốn chậm”, Phó 

Thủ tướng Vương Đình Huệ nói. 



Cũng Bộ này cần khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung các Nghị định 

liên quan theo hình thức rút gọn; thực hiện công bố công khai các bộ, 

ngành, địa phương chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công, xử lý 

nghiêm tổ chức và cá nhân trong việc thiếu trách nhiệm, trì trệ, gây cản 

trở đối với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. 

Về lãi suất, 3 ngày sau phiên họp Chính phủ, tới chiều 7/7, NHNN đã 

quyết định điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 

bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên. Bên cạnh đó, NHNN điều chỉnh 

giảm 0,25%/năm các mức lãi suất điều hành, qua đó hỗ trợ cho các tổ 

chức tín dụng giảm chi phí tiếp cận vốn vay từ NHNN khi có nhu cầu. 

Đây là lần đầu tiên sau hơn 3 năm, tính từ tháng 3/2014, NHNN sử dụng 

công cụ này, mà theo ông Nguyễn Đức Long – Phó Vụ trưởng Vụ Chính 

sách Tiền tệ, NHNN, là nhằm “giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và 

phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế”. 

Tuy nhiên, trần lãi suất huy động được giữ ổn định trên cơ sở đánh giá 

thận trọng diễn biến và kỳ vọng của lạm phát, việc Fed điều chỉnh tăng 

lãi suất và khả năng đồng USD tăng giá trên thị trường quốc tế trong thời 

gian tới. 

Các chuyên gia kinh tế đều đánh giá đây là một nỗ lực lớn của ngành 

Ngân hàng để góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, thúc 

đẩy sản suất. Đồng thời, vẫn bảo đảm thận trọng cần thiết trên cơ sở 

tính toán và cân đối nhiều yếu tố khác để đạt được mục tiêu ổn định hệ 

thống và ổn định vĩ mô. 

Với diễn biến trên, theo tính toán của một số chuyên gia, khả năng lãi 

suất cho vay giảm được từ 0,25% - 0,5%/năm là hoàn toàn khả thi trong 

thời gian từ giờ tới đầu quý IV. Tuy nhiên, mức giảm nhanh hay chậm 

còn tùy thuộc vào tốc độ xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng. 

Thủ tướng cũng đã yêu cầu NHNN phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 

Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín 

dụng.  

 

Theo nhiều chuyên gia, nền kinh tế vẫn còn tiềm lực tăng trưởng 

lớn. Theo kiểm kê bước đầu mới đây, thì giá trị tài sản khu vực Nhà 

nước khoảng hơn 300 tỷ USD, trong đó tổng giá trị tài sản của doanh 

nghiệp nhà nước là trên 200 tỷ USD. Theo tính toán, nếu tăng được 1% 



hiệu quả sử dụng thì có thêm khoảng 3 tỷ USD, tương đương 1,5% tăng 

trưởng GDP. 

Cũng theo kiểm kê bước đầu, tổng giá trị số lượng tài sản của doanh 

nghiệp tư nhân Việt Nam khoảng 400 tỷ USD, trong đó tài sản cố định 

của doanh nghiệp tư nhân trên 180 tỷ USD. Và nếu tăng được 1% hiệu 

quả sử dụng vốn của doanh nghiệp tư nhân thì sẽ có thêm 2 tỷ USD, 

tương đương 1% tăng trưởng GDP. 

Theo baochinhphu.vn 

 

3. Phản hồi của Bộ Tư Pháp về 'đơn giản hoá thủ tục 
hành chính' 

Trong đó, 15 lĩnh vực được đơn giản hoá thủ tục hành chính như 

Đăng ký khai sinh, bồi thường nhà nước, hộ tịch, công chứng,... 

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết 58/NĐ-CP về việc đơn giản 

hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

 

Ảnh minh hoạ 

Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Nguyễn Khánh 

Ngọc đã trả lời báo chí, đây là định hướng triển khai công việc chứ 



không phải bỏ ngay một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Tư Pháp. 

Cụ thể, theo Nghị quyết 58 trong lĩnh vực nuôi con nuôi, thủ tục đăng ký 

nuôi con nuôi trong nước; hồ sơ người nhận con nuôi bổ sung nộp bản 

sao thẻ căn cước công dân bên cạnh chứng minh nhân dân/hộ chiếu 

của người nhận nuôi con nuôi. 

Người được giới thiệu làm con nuôi, hồ sơ sẽ bỏ biên bản xác nhận của 

UBND hay Công an xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi đối với trẻ bị bỏ rơi; đối 

với trẻ mồ côi thì bãi bỏ giấy chứng tử của cha me đẻ hoặc quyết định 

của toà án tuyên bố cha mẹ đẻ của trẻ đã chết; đối với trẻ mất tích cha 

mẹ đẻ, toà án sẽ tuyên bố quyết định giới thiệu làm con nuôi. 

Bên cạnh đó, các thủ tục trong lĩnh vực hộ tịch được người dân rất quan 

tâm nên sẽ được áp dụng ngay, gồm: bãi bỏ thủ tục cấp giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân; bãi bỏ quy định về xuất trình giấy chứng nhận kết 

hôn của cha, mẹ trẻ em (cha/mẹ trẻ có đăng ký kết hôn) khi làm thủ tục 

đăng ký khai sinh, đăng ký khai sinh yếu tố nước ngoài 

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhận định, Luật Hộ tịch dự kiến việc 

hoàn thành cơ sở dữ liệu điện tử chậm nhất đến ngày 1-1-2020. Khi tất 

cả thông tin của người dân có được cập nhật trên cơ sở dữ liệu thì khi 

người dân đến cơ quan nhà nước làm thủ tục sẽ không cần xuất trình 

giấy chứng nhận kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,... Các đơn 

vị chuyên môn sẽ cung cấp thông tin chính xác nhất đến người dân. 

Cũng theo Thứ trưởng Ngọc, Nghị quyết 58 rất mới, Bộ Tư pháp tham 

gia vào quá trình xây dựng Nghị quyết nhưng cần có lộ trình bám sát 

Luật Hộ tịch để triển khai. Hiện, Bộ Tư pháp đang thực hiện dự án thí 

điểm và báo cáo tổng kết lên Chính phủ, sau đó triển khai chính thức. 

Tuy nhiên, Thứ tưởng Ngọc cũng chia sẻ, kinh phí để đồng bộ hệ thống, 

kết nối cơ sở dữ liệu điện tử và cơ sở dữ liệu hộ tịch cần đầu tư kinh phí 

rất lớn. Bộ Tư pháp sẽ cố gắng để việc này được thực hiện thuận lợi, 

đem lợi ích cho người dân. 

Vụ trưởng Vụ các Vấn đề Chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) - 

Nguyễn Hồng Tuyến cho biết, Nghị quyết 58 không phải thực hiện ngay 

việc sửa đổi, bổ sung mà khi Nghị quyết được ban hành còn phải tiếp 

tục đợi Ban Chỉ đạo Đề án 896 hướng dẫn lộ trình và sửa các văn bản, 

đảm bảo phù hợp để vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 



Bộ Tư pháp sẽ có kế hoạch cụ thể dựa trên cơ sở hướng dẫn của Ban 

Chỉ đạo để sửa đổi văn bản được quy định trong Nghị quyết. Các văn 

bản được nêu trong Nghị định vẫn có hiệu lực và thủ tục hành chính vẫn 

thực hiện bình thường. Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính 

theo Nghị quyết phải có lộ trình. 

Theo congan.com.vn 

 

4. Khai trương cổng thông tin một cửa về thủ tục 
xuất nhập khẩu 

Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam - cổng thông tin một cửa về 

các quy định pháp lý và quy trình thủ tục cần thiết cho hoạt động 

xuất khẩu và nhập khẩu đã chính thức khai trương sáng nay 12-7. 

 

Các vị lãnh đạo ấn nút khai trương Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam 

Sáng nay, 12-7 năm 2017 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Quyền Giám đốc Quốc gia 

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Sebastian Eckardt và Tổng cục trưởng 

Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã bấm nút chính thức vận hành 

Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam. Đây là cổng thông tin một cửa về 

các quy định pháp lý và quy trình thủ tục cần thiết cho hoạt động xuất 

khẩu và nhập khẩu. 



Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam do Tổng cục Hải quan (Bộ Tài 

chính) chủ trì xây dựng, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Nhóm Ngân hàng Thế 

giới tại Việt Nam. Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam được kỳ vọng 

giúp tăng tính dễ dự báo và minh bạch trong các luật lệ và quy trình thủ 

tục liên quan tới thương mại của Việt Nam, giúp các nhà đầu tư trong 

nước và nước ngoài tiếp cận nhanh chóng các quy định về thương mại 

của Việt Nam. 

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, với sự ra đời và chính 

thức vận hành Cổng thông tin Thương mại Việt Nam trong thời gian tới 

đây, các doanh nghiệp và các bên có liên quan sẽ tìm được cho mình 

những thông tin cần thiết, hữu ích giúp hoạt động thương mại ngày càng 

được thuận lợi hơn.” 

Cổng Thông tin chứa đựng các thông tin liên quan tới quy định pháp lý 

và thủ tục hiện hành về thương mại, các văn bản pháp quy, thủ tục hành 

chính, hướng dẫn, biểu mẫu, giấy phép, và mức phí áp dụng bằng cả 

hai ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh. 

Một cổng thông tin đơn nhất chứa đựng tất cả quy định và thủ tục liên 

quan tới thương mại sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh 

nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ quan tâm hoặc tham 

gia trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh hàng hóa. 

Cổng thông tin cũng được kỳ vọng giúp cải thiện các quy định về thương 

mại, do các nhà hoạch định chính sách giờ đây có thể dễ dàng xác định 

mức độ phức tạp của các quy định và thủ tục hiện thời áp dụng cho 

hàng hóa, đề xuất các lĩnh vực có thể đơn giản hóa và hiện đại hóa, 

cũng như dễ dàng theo dõi tiến độ của hoạt động này. 

Theo anninhthudo.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Bỏ quy định gia hạn giấy phép chương trình ca 
nhạc, sân khấu 

Các chương trình ca múa nhạc, sân khấu nếu không có thay đổi nội 

dung chương trình sẽ không cần làm thủ tục gia hạn giấy phép biểu 

diễn sau một năm như quy định trước đó. 

 

Bỏ quy định gia hạn giấy phép sau một năm, vở Mơ trăng bóng nước 

của sân khấu Hoàng Thái Thanh thoát cảnh phải đi xin giấy phép lại 

Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM vừa ban hành công văn số 3908/SVHTT-

NT với nội dung bỏ quy định phải gia hạn giấy phép biểu diễn sau một 

năm cho các chương trình ca múa nhạc, sân khấu nếu không có sự thay 

đổi nội dung chương trình. 

Công văn nêu: “Nhà hát, đoàn nghệ thuật, tổ chức, doanh nghiệp trên 

địa bàn TP.HCM đã được Sở VHTT cấp giấy phép chương trình sân 

khấu sắp hết hạn ghi trong giấy phép, nếu không thay đổi nội dung 

chương trình thì tiếp tục biểu diễn (các đơn vị không phải thực hiện thủ 

tục đề nghị cấp giấy phép)". 

Còn với các chương trình ca múa nhạc và chương trình sân khấu có sự 

thay đổi về nội dung hoặc cấp mới, công văn yêu cầu các đơn vị phải 



thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép theo quy định tại nghị định số 

79/2012 và nghị định số 15/2016. 

Vở Đời bỗng dưng yêu của sân khấu Idecaf cũng không vướng phải 

cảnh xin giấy phép biểu diễn mỗi năm - Ảnh: Gia Tiến 

Trước đó, việc ban bố một cách âm thầm khoản 6 điều 9 của nghị định 

15/2016 sửa đổi khoản 2 điều 10 của nghị định 79/2012 (của Chính phủ 

quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và 

người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân 

khấu) có quy định “thời hạn có hiệu lực của giấy phép cấp cho chương 

trình ca, múa, nhạc tối đa sáu tháng và giấy phép cấp cho chương trình 

sân khấu tối đa 12 tháng” đã gây bất bình trong giới nghệ sĩ, đặc biệt 

những nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực sân khấu. 

Công văn này được thực hiện sau khi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du 

lịch ban hành công văn số 2662 do thứ trưởng Vương Duy Biên ký ngày 

22-6 trên tinh thần thực hiện ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng Vũ Đức 

Đam về thời hạn của giấy phép cấp cho chương trình ca múa nhạc và 

chương trình sân khấu. 



Đồng thời công văn cũng nêu mục đích nhằm "đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khi thực hiện thủ tục 

cấp giấy phép, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa - 

Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai 

nội dung: Thông báo, hướng dẫn các nhà hát, đoàn nghệ thuật, tổ chức, 

doanh nghiệp có liên quan tại địa phương theo phân cấp quản lý, rà soát 

giấy phép cấp cho chương trình sân khấu, những trường hợp đã, sắp 

hết hạn ghi trong giấy phép, nếu không thay đổi nội dung chương trình 

thì được tiếp tục biểu diễn”. 

Theo tuoitre.vn 

 

6. Kết quả nổi bật chuyến thăm chính thức làm việc 
tại Đức, Hà Lan của Thủ tướng 

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời 

phỏng vấn báo chí Việt Nam về kết quả chuyến thăm và tham dự 

Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Đức và thăm Vương quốc Hà Lan của 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 05-11/7/2017. 

 

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.  



Xin Thứ trưởng cho biết kết quả nổi bật của thăm chính thức làm việc tại 

Cộng hoà Liên bang Đức (CHLB Đức) và Vương quốc Hà Lan của Thủ 

tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc? 

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Nhận lời 

mời của Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Hà Lan Mark 

Rutte, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng 

Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã thăm chính thức làm việc 

tại CHLB Đức và Vương quốc Hà Lan từ 05-11/7/2017 nhân dịp dự Hội 

nghị Thượng đỉnh G20 tại Hamburg (Đức). Chuyến thăm chính thức làm 

việc tại Đức và Hà Lan của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã 

thành công rất tốt đẹp. Đây là chuyến thăm Tây Âu đầu tiên của Thủ 

tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng Chính phủ. Tháp 

tùng Thủ tướng thăm hai nước có trên 100 doanh nghiệp Việt Nam 

thuộc nhiều lĩnh vực. 

Tại hai nước, Thủ tướng Chính phủ đã có các cuộc hội đàm, trao đổi với 

Lãnh đạo cao nhất của Đức và Hà Lan gồm Tổng thống và Thủ tướng 

Đức, Thủ tướng Hà Lan, Lãnh đạo Quốc hội; làm việc với một số Bộ, 

ngành kinh tế; dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp; tiếp lãnh đạo 

các doanh nghiệp hàng đầu châu Âu; thăm một số địa phương và cơ sở 

kinh tế, giáo dục-nghiên cứu quan trọng của Đức và Hà Lan. 

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Đức rất bận rộn chuẩn bị Hội nghị 

Thượng đỉnh G20, cũng như trên thế giới, tình hình kinh tế có xu hướng 

bảo hộ vẫn gia tăng, thì việc tổ chức đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 

với tinh thần hết sức trọng thị, hữu nghịvà cũng rất thân tình, đã thể hiện 

phía Đức và Hà Lan rất quan tâm đến chuyến thăm của Thủ tướng, 

nhằm làm sâu sắc hơn Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức cũng như Đối 

tác chiến lược trên các lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu-quản lý nước 

và nông nghiệp bền vững giữa Việt Nam với Hà Lan. Chuyến thăm đã 

đạt được những kết quả rất quan trọng, nổi bật sau: 

Thứ nhất, Lãnh đạo cấp cao cả Đức và Hà Lan đều khẳng định, Việt 

Nam là đối tác rất quan trọng của Đức và Hà Lan trong ASEAN, đề cao 

vai trò của Việt Nam với tư cách là nền kinh tế phát triển năng động, có 

vị thế, vai trò trong ASEAN. 

Thứ hai, bạn cũng nhất trí với chúng ta phải tiếp tục tăng cường trao đổi 

cấp cao để tạo sự tin cậy, gắn bó giữa hai bên. Hai bên cũng nhấn mạnh 

quan hệ song phương đã bước vào giai đoạn mới trên cơ sở quan hệ 



hữu nghị và tin cậy lẫn nhau và cần làm sâu sắc hơn quan hệ thương 

mại, đầu tư và các lĩnh vực khác. 

Về kinh tế-thương mại và đầu tư: Đây là trọng tâm của chuyến thăm 

Đức, Hà Lan lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Phía bạn cũng 

đặt kỳ vọng nhiều vào Việt Nam. Thể hiện ở việc tất cả các yêu cầu và 

đề xuất của Việt Nam về việc mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư 

cũng như hợp tác về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, an ninh 

quốc phòng đều được bạn đáp ứng ở mức độ rất cao. Ví dụ với Đức, 

ngoài các cuộc gặp gỡ Lãnh đạo cấp cao Đức, Thủ tướng Nguyễn Xuân 

Phúc còn trực tiếp gặp Thủ hiến, Thị trưởng của 4 bang lớn của Đức là 

Berlin, Hessen, Rheinland Pfalz và Hamburg. Các thành phố, các bang 

đều bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam nói chung và các địa 

phương của Việt Nam nói riêng trong các lĩnh vực họ có thế mạnh, ví dụ 

Hamburg là lĩnh vực cảng biển và hậu cần; với Hessen là giáo dục và 

đào tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển xanh… 

Tại Hà Lan, Thủ tướng cũng trực tiếp thăm các bang, các trường đại 

học, viện nghiên cứu, nhất là trường Đại học và Trung tâm nghiên cứu 

Wageningen, Viện an toàn thực phẩm RIKILT, một trong những trường 

Đại học hàng đầu về nông nghiệp trên thế giới để trao đổi kinh nghiệm 

với Việt Nam về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ Việt Nam 

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Thủ tướng thăm thành phố cảng Rotterdam, là cảng biển quan trọng, lớn 

nhất châu Âu, thăm Trung tâm điều hành cảng quốc tế Rotterdam, hiện 

cũng mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực cảng biển, hậu 

cần, dịch vụ hậu cần. Và điều đặc biệt nổi bật là Thủ tướng đã đi thị sát, 

bằng trực thăng, tuyến đê biển và các công trình trị thủy nổi tiếng thế 

giới của Hà Lan cũng như việc quy hoạch đồng bằng của Hà Lan trong 

việc ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Kết quả của 

chuyến thị sát, làm việc này sẽ có tác động rất tích cực đến việc ra quyết 

sách của Chính phủ trong thời gian tới về các vấn đề ứng phó và thích 

ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững, chống xâm mặn, xói lở 

và ngập lụt tại Đồng bằng sông Cửu Long. 

Hà Lan đã nhất trí đẩy mạnh triển khai hiệu quả các Thỏa thuận Đối tác 

chiến lược về Thích ứng với biến đổi khí hậu và Quản lý nước (ký năm 

2010) và Đối tác chiến lược về Nông nghiệp bền vững và An ninh lương 

thực (ký năm 2014) thông qua việc phối hợp cập nhật Kế hoạch Đồng 

bằng sông Cửu Long, chú trọng quy hoạch và liên kết vùng Đồng bằng 



sông Cửu Long, chống xâm mặn và xói lở, phát triển nông nghiệp công 

nghệ cao và bền vững, nâng cao chuỗi giá trị thực phẩm và nông sản 

Việt cũng như tăng cường quản lý an toàn thực phẩm. 

Về hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Đức, Hà Lan, doanh 

nghiệp hai nước Đức và Hà Lan đều rất quan tâm, muốn tận dụng cơ hội 

này để thúc đẩy hợp tác hai bên. Với tinh thần đó, tại cả hai nước trên, 

ta đã phối hợp với bạn tổ chức rất thành công các diễn đàn, tọa đàm bàn 

tròn và gặp gỡ doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ đã chuyển thông 

điệp về việc Việt Nam đang nỗ lực xây dựng một Chính phủ kiến tạo, 

hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp vì sự phát triển bền 

vững của đất nước. Điều đó tạo hiệu ứng rất lớn về quan tâm hợp tác 

kinh doanh, thương mại và đầu tư với Việt Nam, thu hút sự tham gia của 

trên 600 doanh nghiệp Đức và gần 400 doanh nghiệp Hà Lan. 

Tại các Diễn đàn kinh tế ở cả Đức và Hà Lan, nhiều văn bản, thoả thuận 

hợp tác đã được ký kết giữa doanh nghiệp hai nước. Tại Đức, có 36 

thỏa thuận về hàng không, đào tạo nguồn nhân lực y tế, nông nghiệp, 

công nghiệp thực phẩm, năng lượng tái tạo, sản xuất thiết bị nhà máy xi 

măng và tua bin điện gió quy mô nhỏ, hiệu năng cao... với tổng trị giá 

khoảng 4 tỷ euro, đã được ký kết. Ở Hà Lan, con số văn bản, thoả thuận 

hợp tác được ký cũng rất nhiều, tập trung vào lĩnh vực phòng chống, 

giảm nhẹ thiên tai, xây dựng hạ tầng, hợp tác hàng hải và đường thủy 

nội địa, đóng tàu chuyên dụng, chế biến thức ăn gia súc... Điều đó là tiền 

đề tốt cho doanh nghiệp hai bên hợp tác cụ thể thời gian tới. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành tháp tùng 

đã tiếp lãnh đạo nhiều tập đoàn tài chính, doanh nghiệp hàng đầu châu 

Âu như: Siemens (thiết bị năng lượng, điện và điện tử), BMW (sản xuất 

ô tô), Sân bay Munich, Ngân hàng BPCE International, Bayer Helthcare 

Pharma (dược), Philips Lighting DACH (thiết bị chiếu sáng thông minh), 

Ngân hàng Deutsch Bank, Damen (đóng tàu), Vamed (dược phẩm và 

thiết bị y tế), FrieslandCampina (nông nghiệp), East-West Seed (giống 

cây trồng), Zuellig Pharma (dược phẩm), Vriens & Partners (tư vấn đầu 

tư)... 

Thứ ba, hợp tác văn hóa và các lĩnh vực khác như giáo dục đào tạo, lao 

động cũng được các bên quan tâm như tại Đức là vấn đề đào tạo sinh 

viên cho Việt Nam đối với những ngành chúng ta cần như công nghệ cơ 

khí, điều dưỡng viên; tại Hà Lan là những lĩnh vực thỏa thuận hợp tác 



như ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý nước và phát triển nông nghiệp 

công nghệ cao, du lịch cảng biển, dịch vụ logistic. 

Tóm lại, tôi nghĩ hợp tác kinh tế với Đức và Hà Lan lần này rất có trọng 

tâm, trọng điểm và đạt kết quả cụ thể, trên tinh thần trước đây của Lãnh 

đạo cấp cao và đặc biệt lần này các doanh nghiệp đã bắt tay hợp tác rất 

cụ thể qua các dự án, làm sâu sắc hơn quan hệ hai bên. Ngoài ra, hợp 

tác trong các lĩnh vực khác như an ninh quốc phòng, giao lưu trao đổi 

văn hóa cũng được cụ thể hóa. 

Nhìn tổng thể chuyến thăm Đức và Hà Lan của Thủ tướng đạt kết quả 

cụ thể trên tất cả các lĩnh vực. Bạn đón tiếp trọng thị, thân tình và cũng 

rất thực chất. 

Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa việc mời Thủ tướng Chính phủ dự Hội 

nghị thượng đỉnh G20 với tư cách chủ nhà APEC 2017 và kết quả của 

những đóng góp của Việt Nam tại G20 có tác động thế nào đối với Năm 

APEC 2017? 

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Nhận lời 

mời của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Xuân Phúc đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội 

nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức. Với chủ đề “Định hình một thế 

giới kết nối”, Hội nghị Thượng định G20 đã thảo luận nhiều vấn đề quan 

trọng của kinh tế và quản trị toàn cầu. Kết thúc Hội nghị, các nước G20 

đã thông qua Tuyên bố chung và nhiều văn kiện. 

Việc Việt Nam được mời tham dự Hội nghị G20 lần này cho thấy, vai trò 

và vị thế của ta đang ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế và 

khu vực. Tại Hội nghị cũng như trong các cuộc hội đàm, tiếp xúc, Đức và 

các nước G20 đánh giá cao Việt Nam, ngoài việc Việt Nam là chủ nhà 

APEC 2017 và có vị thế trong APEC và ASEAN, đồng thời Việt Nam có 

nền kinh tế, chính trị ổn định, nền kinh tế phát triển năng động và mong 

muốn Việt Nam đóng góp vào hội nghị. 

Việt Nam đã có những đóng góp rất tích cực vào hội nghị. Trên cương vị 

Chủ nhà APEC 2017, từ đầu năm, chúng ta đã chủ động xây dựng, triển 

khai kế hoạch tổng thể về tham dự các hoạt động của G20 nhằm góp 

phần nâng cao vị thế, thúc đẩy các ưu tiên và lợi ích của Việt Nam, đồng 

thời đóng góp có trách nhiệm vào các vấn đề quan tâm của cộng đồng 

quốc tế. Chúng ta đã tích cực tham dự và đóng góp ý kiến tại hầu hết 

các hội nghị quan trọng của G20 trong năm 2017 như các hội nghị bộ 



trưởng trong các lĩnh vực ngoại giao, tài chính-ngân hàng, nông nghiệp, 

số hóa, lao động, các hội nghị quan chức cao cấp (Sherpa), các cuộc 

họp nhóm công tác chuyên ngành và một số diễn đàn quan trọng của 

G20 như Diễn đàn Phụ nữ G20 (W20), Diễn đàn Kinh doanh G20 

(B20)… 

Trong phiên hai, Hội nghị dành cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bài 

phát biểu chính. Thủ tướng đã nêu rất cụ thể về phát triển bền vững, 

kinh nghiệm của Việt Nam trong việc xây dựng và triển khai việc thực 

hiện Chương trình Nghị sự 2030 và kế hoạch của Việt Nam ứng phó 

biến đổi khí hậu; chia sẻ những ưu tiên của Việt Nam trong Năm APEC 

2017, nhất là về vấn đề thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư không 

chỉ khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà là toàn cầu. Đồng thời, bạn 

cũng mời Thủ tướng phát biểu tại phiên 4 về số hóa, trao quyền cho phụ 

nữ và việc làm và Thủ tướng cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm của 

Việt Nam cũng như kế hoạch thúc đẩy ưu tiên của APEC 2017, hướng 

tới tạo việc làm nhiều hơn, phát triển đồng đều, bền vững, không chỉ khu 

vực châu Á-Thái Bình Dương mà ở trên phạm vi toàn cầu. 

Sự tham gia tích cực và hiệu quả của Đoàn Việt Nam tạo được ấn tượng 

tốt đối với G20 và góp phần nâng cao vị thế Việt Nam tại Hội nghị. Đặc 

biệt, Thủ tướng đã đề nghị G20 xây dựng Khuôn khổ toàn cầu mới về 

thúc đẩy tự do thương mại, chuyển giao công nghệ các sản phẩm, dịch 

vụ kỹ thuật số và xem xét thành lập Diễn đàn toàn cầu về khởi nghiệp để 

trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn tốt về khởi nghiệp sáng tạo. 

Bên cạnh đó, Việt Nam đã tích cực tham gia thảo luận, xây dựng Tuyên 

bố chung của Hội nghị thượng đỉnh G20. Nhiều ý kiến đóng góp có trách 

nhiệm và mang tính xây dựng của Việt Nam đã được G20 ghi nhận 

trong Tuyên bố chung như đề cao hợp tác quốc tế, phối hợp hành động 

toàn cầu và khu vực trong xử lý các vấn đề chung của kinh tế thế giới, 

phát triển bền vững, sử dụng bền vững nguồn nước, phát triển nguồn 

nhân lực trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư… Chúng ta 

cũng phối hợp thúc đẩy lợi ích và quan tâm chung của các nước đang 

phát triển trong những vấn đề nghị sự quan trọng của kinh tế toàn cầu 

như thương mại-đầu tư quốc tế, chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy cải 

cách quản trị kinh tế toàn cầu. 

Kết quả của G20 lần này có xu thế chung về thúc đẩy liên kết và tăng 

cường hợp tác về thương mại và đầu tư của các nước trên thế giới vẫn 

là chủ đạo. Chính cái đó cũng tác động rất lớn đến chủ đề và các ưu tiên 



của chúng ta trong năm APEC 2017, tạo động lực mới cùng vun đắp 

tương lai chung. Đồng thời tăng cường liên kết cũng như tự do hóa 

thương mại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tác động bổ trợ chung 

cho thế giới. 

Những nội dung chúng ta nêu tại APEC cũng đã được chuyển hóa vào 

tinh thần Hội nghị G20. Trên tinh thần đó, các đoàn tham dự G20 khi gặp 

Thủ tướng đều chúc mừng, bày tỏ sự coi trọng vai trò, vị thế cũng như 

sự tham dự của Việt Nam tại các hội nghị G20, hoan nghênh các ý kiến 

đóng góp mang tính xây dựng và có trách nhiệm của Việt Nam và mong 

muốn chúng ta tiếp tục phát huy vai trò chủ nhà APEC 2017 để thúc đẩy 

chương trình nghị sự APEC và là cơ sở thúc đẩy tự do thương mại và tự 

do toàn cầu. Đây là yếu tố rất thuận lợi để Việt Nam tiếp tục nâng cao vị 

thế tại các diễn đàn đa phương quan trọng, nhất là chuẩn bị tốt và tổ 

chức thành công Năm APEC 2017./. 

Theo baochinhphu.vn 

 

7. Cấp công bố trang thiết bị y tế trực tuyến: Hậu 
kiểm 28 cơ sở, 27 không đạt 

Đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã thực hiện tiếp nhận và cấp công bố cho 

611 hồ sơ về trang thiết bị y tế (TTBYT) qua dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4, tuy nhiên qua hậu kiểm ban đầu với 28 cơ sở thì có tới 

27 cơ sở phải thu hồi công bố do không đạt. 

Sáng nay, 12-7, Sở Y tế Hà Nội tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức 

về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

TTBYT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Hà Nội. Hơn 90 doanh 

nghiệp hoạt động trên địa bàn trong lĩnh vực TTBYT đã tham dự buổi đối 

thoại. 

Tại buổi đối thoại này, ông Nguyễn Anh Quang, Trưởng phòng Kế hoạch 

Tổng hợp - Sở Y tế Hà Nội cho biết, thực hiện Nghị định 36 của Chính 

phủ về việc quản lý TTBYT, hiện Sở đã triển khai thực hiện được 3 thủ 

tục hành chính thuộc nhóm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Cụ thể 

gồm: Công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT; Công bố tiêu chuẩn áp 

dụng đối với TTBYT thuộc loại A; Công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT 

thuộc loại B, C, D. 

 



 

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chủ trì buổi đối thoại với các doanh nghiệp 

về TTBYT 

Tính đến 7-7, SYT đã tiếp nhận 816 hồ sơ trực tuyến, thực hiện tiếp 

nhận công bố cho 611 hồ sơ, gồm: 20 hồ sơ công bố đủ điều kiện sản 

xuất TTBYT, 257 hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TTBYT 

thuộc loại A và 334 hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT thuộc 

loại B, C, D. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 3 ngày. 

Dù vậy, sau khi cấp được 200 công bố đầu tiên, Sở Y tế Hà Nội tiến 

hành hậu kiểm tại 28 cơ sở thì phát hiện có tới 27 cơ sở không đạt, phải 

thu hồi và công bố lại, chỉ có 1 cơ sở đạt và tiếp tục giữ công bố… 

Chủ trì buổi đối thoại, giải thích về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà 

Nội Trần Văn Chung cho biết, lý do vì khi cấp phép trực tuyến các bộ 

phận cấp phép chỉ căn cứ vào hồ sơ, cứ đủ các bước, đủ hồ sơ là phải 

công bố theo quy định. Tới đây, Sở  Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường 

hậu kiểm, kiểm tra hoạt động này. 

Dự kiến ngay cuối tháng 7 này, Sở sẽ tiến hành hậu kiểm đợt 2 với tiếp 

50 cơ sở khác đã được cấp công bố về TTBYT qua dịch vụ công trực 

tuyến mức 4. 

Theo anninhthudo.vn 



8. Chủ tịch UBND tỉnh: Phải xác định doanh nghiệp 
là đối tượng phục vụ chứ không phải là đối tượng 
quản lý 

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Yên Bái 

được đánh giá là tỉnh có nhiều sự cải thiện về môi trường đầu tư 

trong những năm gần đây. Năm 2017, tỉnh Yên Bái phấn đấu đưa 

chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh tăng từ 4-5 bậc so với năm 

2016. 

 

Tỉnh Yên Bái xếp thứ hạng 47/63, tỉnh, thành phố trên cả nước về chỉ số PCI 

Phấn đấu tăng chỉ số PCI từ 4-5 bậc 

Theo kết quả báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016 

do VCCI công bố tháng 3 năm 2017, tỉnh Yên Bái xếp thứ hạng 47/63, 

tỉnh, thành phố trên cả nước (tăng 4 bậc so với năm 2015 và 8 bậc so 

với năm 2014), chuyển vị trí xếp thứ hạng lên nhóm khá. Với tổng điểm 



57,28 (tăng 0,64 điểm so với năm 2015), so với khu vực miền núi phía 

Bắc, Yên Bái xếp thứ 6/14. 

So với năm 2015, tỉnh Yên Bái có 6 chỉ số tăng điểm gồm các chỉ số: 

Tiếp cận đất đai, tính minh bạch và tiếp cận thông tin, chi phí không 

chính thức, tính năng động của lãnh đạo, thiết chế pháp lý và cạnhh 

tranh bình đẳng, trong đó có 2 chỉ số tăng điểm cao nhất là chỉ số tính 

năng động của lãnh đạo và chỉ số cạnh tranh bình đẳng. 4 chỉ số giảm 

điểm nhẹ là các chỉ số: Gia nhập thị trường, chi phí thời gian, hỗ trợ 

doanh nghiệp và đào tạo lao động. 

Điểm nhấn trong cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI của 

tỉnh là sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành trong việc giải quyết 

tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Tỉnh đã tổ chức Lễ ký 

cam kết với VCCI về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát 

triển doanh nghiệp đến năm 2020 theo Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính 

phủ, ban hành các văn bản, kế hoạch, chương trình hành động về nâng 

cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thường xuyên gặp mặt, tập 

trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo cơ chế thu hút mọi nguồn 

lực đầu tư vào tỉnh. Ngay từ đầu năm 2017, tỉnh đã đón tiếp và làm việc 

với Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Chính phủ, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, VCCI về tình hình thực hiện Nghị quyết 35 của Chính 

phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và tình hình 

thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước năm 2016 của tỉnh 

Yên Bái… 

Năm 2017, tỉnh Yên Bái phấn đấu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh PCI 

tăng từ 4-5 bậc so với năm 2016. Để hoàn thành mục tiêu này, ngoài 

việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai đồng bộ các giải 

pháp đến các cấp, các ngành, cái cách thủ tục hành chính cũng vẫn tiếp 

tục được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện mục tiêu PCI năm 

2017 của tỉnh. Trong đó tỉnh sẽ rà soát lại các thủ tục hành chính, loại bỏ 

các cơ chế chính sách không phù hợp, thiếu tính khả thi làm cản trở đến 

hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp; Xây dựng phong cách 

phục vụ của bộ máy chính quyền theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp 

và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp… 

Xác định doanh nghiệp là đối tượng phục vụ chứ không phải là đối 

tượng quản lý 



Tại hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số 

PCI vừa qua, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch 

UBND tỉnh đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành 

trong việc thực thi các nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh thời gian qua. Điều đó được 

thể hiện ở kết quả đánh giá của VCCI, Yên Bái xếp thứ 47/63 tỉnh thành 

phố, tăng 4 bậc so với năm 2015 và 8 bậc so với năm 2014 trong đó có 

nhiều chỉ số thành phần tăng mạnh. Đó là những tín hiệu tích cực thể 

hiện sự nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh. Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, chỉ số PCI của 

tỉnh đã cải thiện, song có thể cải thiện được hơn nữa. Có nhiều chỉ tiêu 

thành phần vẫn chưa thể hiện được sự quyết tâm cao. Khẳng định vai 

trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đồng 

chí đề nghị: “Chúng ta phải xác định quan điểm từ chỗ quản lý doanh 

nghiệp sang cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, hướng dẫn, tạo điều kiện tối 

đa cho các doanh nghiệp, cụ thể là thực hiện thủ tục hành chính cũng 

như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ để phục vụ từ 

lúc đăng ký đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa 

là doanh nghiệp đến với chúng ta không phải là đối tượng quản lý nữa 

mà là đối tượng phục vụ.” 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trong cải thiện môi trường đầu 

tư, tỉnh ta còn nhiều hạn chế, trong đó một bộ phận cán bộ công chức 

chưa năng động, chưa có thái độ thân thiện với doanh nghiệp, nhiều 

trường hợp ở cấp tỉnh có nhiều sáng kiến, chủ trương trong hỗ trợ 

doanh nghiệp nhưng khi đến các sở, ngành, địa phương thì chủ trương 

đó lại không đến được với doanh nghiệp. “Cho nên chúng ta phải thay 

đổi căn bản quan điểm tiếp cận doanh nghiệp, phải xác định doanh 

nghiệp là đối tượng hỗ trợ, đồng hành, giúp cho doanh nghiệp đăng ký 

và phát triển trên địa bàn tỉnh.”. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương phải 

chú trọng hơn nữa đến tuyên truyền phổ biến pháp luật cho doanh 

nghiệp, nhất là đối tượng cán bộ quản lý doanh nghiệp. Đồng chí cho 

rằng, các doanh nghiệp ở Yên Bái chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

thậm chí là siêu nhỏ, cho nên trình độ hiểu biết về pháp luật, về thủ tục 

hành chính, về đầu tư kinh doanh của đội ngũ lãnh đạo quản lý doanh 

nghiệp còn hạn chế, do đó phải tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để 

cho doanh nghiệp hiểu, làm đúng, đến đúng nơi, đến đúng chỗ. 



Nhiệm vụ quan trọng nữa mà đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đó 

là: Phải thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch mọi vấn đề liên 

quan đến thành lập doanh nghiệp như thủ tục hành chính, các quy định 

về phí và lệ phí, các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế…Tất cả các 

thông tin này phải được công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, 

Trang Thông tin điện tử của các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố để 

doanh nghiệp được tiếp cận, nghiên cứu. Bên cạnh đó đổi mới, đa dạng 

hóa các hình thức đối thoại, gặp gỡ, tiếp nhận thông tin từ cộng đồng 

doanh nghiệp để từ đó có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp; Tiếp tục 

thực hiện chương trình Cà phê doanh nhân, làm tốt việc tiếp nhận và trả 

lời câu hỏi người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

Theo yenbai.gov.vn 

 

9. Làm thủ tục qua mạng, Tân cảng Cát Lái loại trừ 
tiêu cực 

Hiện toàn bộ hoạt động khai báo hải quan, nộp thuế, phí tại Tân 

cảng Cát Lái được thực hiện qua mạng nên chủ hàng không tiếp 

xúc trực tiếp nhân viên cảng, nhờ đó loại trừ tiêu cực, nhũng 

nhiễu.  

 

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tham quan quy trình hoạt động của Tân 

cảng Cát Lái - Ảnh: Thuận Thắng 



Sáng 12-7, đại tướng Ngô Xuân Lịch - ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng - đã thăm Tân cảng Cát Lái và làm việc với Tổng công ty 

Tân cảng Sài Gòn thuộc Quân chủng Hải quân.  

Cùng dự buổi làm việc có chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong 

và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu...  

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm - Tổng giám đốc Tổng Công ty Tân 

cảng Sài Gòn - cho biết gần 10 năm nay, Tân cảng Cát Lái đã đầu tư và 

vận hành hệ thống quản lý, giám sát tự động và hiện là cảng container 

lớn và hiện đại nhất Việt Nam.  

Tân cảng Cát Lái có 8 cầu cảng, có thể tiếp nhận đồng thời 10 tàu 

container, trung bình hàng tuần đón 70 lượt tàu và chiếm hơn 90% thị 

phần container toàn miền Nam.  

 

Ông Nguyễn Đăng Nghiêm - Tổng giám đốc Tân Cảng Sài Gòn báo 

cáo tình hình kinh doanh, hoạt động của Tân cảng Cát Lái 

Theo chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, hiện nay toàn bộ hoạt động 

khai báo hải quan, nộp thuế, phí đều được thực hiện qua mạng nên chủ 

hàng không tiếp xúc trực tiếp với nhân viên cảng, nhờ đó loại trừ được 

các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu. 



Tất cả tàu và từng container đều được quản lý trên hệ thống điện tử và 

kết nối với trung tâm điều hành theo chuẩn thời gian thực. 

"Không còn cảnh nhân viên chạy tìm từng container, chỉ cần nhập số là 

hiển thị vị trí ngay trên hệ thống. Các khâu bốc dỡ, xếp và vận chuyển 

đều được kiểm soát, chậm một chút là bộ phận điều hành can thiệp, xử 

lý ngay" - tổng giám đốc Nguyễn Đăng Nghiêm cho biết. 

Nhờ quản lý khoa học nên năng suất lao động của cán bộ, nhân viên rất 

cao và giảm thiểu số vụ tai nạn lao động. Thu nhập bình quân của nhân 

viên lái cẩu đạt 17-18 triệu đồng/tháng. 

Sau khi thăm Tân cảng Cát Lái, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn 

công tác đã làm việc, kiểm tra hoạt động của Tổng công ty Tân cảng Sài 

Gòn. 

Theo tuoitre.vn 

 

10. Cục Hải quan TP Hà Nội: Nhiều giải pháp tìm đến 
với doanh nghiệp 

Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 22.800 tỷ đồng (tăng 2.000 tỷ 

đồng so với chỉ tiêu giao đầu năm), Cục Hải quan TP Hà Nội đã chủ 

động tiếp cận, chăm sóc, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN thực 

hiện thủ tục hải quan. 

Theo báo cáo của Cục Hải quan Hà Nội, 6 tháng đầu năm, thu ngân 

sách qua cục đạt 10.346 tỷ đồng, tương đương 50,1% chỉ tiêu năm, tăng 

18% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, riêng mức nộp ngân sách của 

số DN lớn này chiếm 58% số thu toàn cục, đạt trên 6.000 tỷ đồng. Trong 

bối cảnh thu ngân sách còn nhiều khó khăn, bên cạnh việc tập trung cải 

cách thủ tục tạo thuận lợi cho DN, Cục cũng  tổ chức nhiều cuộc tọa 

đàm trao đổi về công tác xác định trị giá, nắm bắt khó khăn, vướng mắc 

và rà soát đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giá... Cục cũng đã 

thành lập tổ kiện toàn công tác trị giá hải quan do Cục trưởng trực tiếp 

chỉ đạo, nhằm đưa công tác này dần mang tính chuyên sâu, chuyên 

nghiệp. 

Tuy nhiên, do thực hiện quản lý chặt trong công tác giá theo chỉ đạo của 

Tổng cục Hải quan nên một số DN nhập khẩu ô tô tạm dừng nhập khẩu 

như Công ty TNHH Sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải - Kia 

hoặc chuyển sang làm thủ tục tại địa phương khác như Công ty TNHH Ô 



tô GM Việt Nam. Điều này làm ảnh hưởng đến số thu ngân sách của 

Cục Hải quan Hà Nội. 

Từ thực tế nêu trên, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Cục trưởng 

Cục Hải quan Hà Nội Nguyễn Văn Trường cho biết, nhiệm vụ quan trọng 

là tạo thuận lợi để thu hút DN làm thủ tục tại Cục Hải quan Hà Nội. Cũng 

theo ông Trường, việc động viên được thêm 40 DN trên 100 DN có số 

nộp ngân sách chưa làm thủ tục tại Cục về đăng ký mở tờ khai tại các 

phòng ban, chi cục là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cũng cần phải nhìn 

nhận rằng, con số này là khá khiêm tốn. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp 

tục tiếp cận, hướng dẫn và tạo thuận lợi cho các DN về làm thủ tục hải 

quan tại Cục, đồng thời, chủ động tháo gỡ khó khăn cho các DN khi làm 

thủ tục”- Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội nhấn mạnh. 

Ngoài ra, Hải quan Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để kiểm tra trị 

giá, thực hiện tham vấn, kiểm tra sau thông quan đối với các mặt hàng 

khai báo trị giá thấp hơn cơ sở dữ liệu giá theo hướng dẫn để chống thất 

thu ngân sách... 

Theo kinhtedothi.vn 

 

11. Một xã đóng cửa gần hết các phòng, ban để đi 
tham quan giữa tuần 

Ngày 12/7, người dân đến giao dịch tại trụ sở xã Dương Hòa (thị xã 

Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) không khỏi bất ngờ trước tình trạng hầu 

hết các phòng, ban thuộc cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã này đều 

cửa đóng then cài, dù đang trong ngày làm việc giữa tuần theo quy 

định. 

Từ thông tin bạn đọc, PV Tiền Phong về vùng núi Dương Hòa tìm hiểu 

tình hình ngay trong sáng 12/7. Qua đó, được biết, hơn một nửa số cán 

bộ, nhân viên thuộc bộ máy chính quyền, người đứng đầu các đoàn thể 

đã rời đi tham quan tại Đà Nẵng từ sáng sớm, mặc dù 2 ngày thứ Tư và 

thứ Năm là khoảng thời gian làm việc hành chính theo quy định. Điều 

đáng nói, lãnh đạo UBND xã gồm chủ tịch và 1 phó chủ tịch cũng đều đi 

tham quan đợt này. Trong 2 ngày liền đi tham quan, xã này không có 

lãnh đạo UBND xã trực giải quyết những công việc theo nhu cầu của 

dân, cũng như xử lý yêu cầu của cấp trên. 



Tất cả các phòng làm việc mặt trước tầng trệt thuộc trụ sở xã Dương 

Hòa đều đóng cửa vào sáng 12/7. 

Theo quan sát của PV, mới 10 giờ sáng 12/7, nhiều phòng, ban tại xã 

Dương Hòa đã đóng kín cửa, gồm phòng làm việc của Chủ tịch UBND 

xã Nguyễn Văn Lộc, Phó Chủ tịch Lê Văn Thức. Các bộ phận Kế toán, 

Địa chính - Xây dựng, Văn phòng Đảng ủy, Mặt trận, Hội Phụ nữ, Hội 

Cựu chiến binh, phòng tiếp dân xã… cũng trong tình trạng “kín cửa” 

tương tự. Tại bộ phận cải cách hành chính “1 cửa” (tư pháp - hộ tịch, 

văn thư, văn phòng, địa chính), tuy có mở cửa nhưng mang tính hình 

thức, không có người ngồi trực. Cạnh phòng chức năng này, chỉ có 2 

nhân viên tư pháp, văn hóa - xã hội xã đến làm việc. “Cán bộ tư pháp xã 

dù có mặt, nhưng nếu dân đến làm thủ tục về khai sinh, hộ tịch cũng 

phải đợi chủ tịch, hoặc phó chủ tịch xã đi chơi xa về mới đủ thẩm quyền 

chứng thực, giải quyết”, một người dân phản ánh. 

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã 

Dương Hòa, cho biết: “Công đoàn xã tổ chức cho cán bộ, nhân viên của 

địa phương đi tham quan Đà Nẵng trong 2 ngày 12 và 13/7. Chuyến 

tham quan này có xin phép lãnh đạo thị xã Hương Thủy. Giá như tham 

quan vào dịp nghỉ cuối tuần thì hay hơn, nhưng do sắp tới anh em bận đi 

đám cưới của con em cán bộ xã, nên phải đi sớm hơn, trúng vào ngày 

làm việc giữa tuần”. Khi chúng tôi yêu cầu ông Hiền cung cấp số lượng 



cụ thể cán bộ, nhân viên đi tham quan, ai là lãnh đạo ở thị xã Hương 

Thủy quyết định cho cả 2 lãnh đạo UBND xã Dương Hòa đi tham quan 

đợt này, vị Bí thư Đảng ủy này ấp úng, không đưa ra được thông tin cụ 

thể. 

, 

Bộ phận “1 cửa” mở cửa cho có, không có người trực giao dịch với dân. 

Do ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch UBND xã, ông Lê Văn Thức -Phó 

Chủ tịch xã duy nhất tại Dương Hòa, thuộc diện do Thường vụ Thị ủy 

Hương Thủy quản lý, PV tìm cách liên lạc trao đổi thông tin qua điện 

thoại với ông Lê Văn Chính, Bí thư Thị ủy Hương Thủy. Tuy nhiên, lấy lý 

do bận phát biểu tại một cuộc họp sáng 12/7, vị này giới thiệu PV làm 

việc với UBND thị xã, rồi cắt máy. Còn theo ông Hoàng Trọng Duyệt, 

Trưởng phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy, cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch 

UBND xã Dương Hòa đều đi tham quan, không bố trí 1 trong 2 người ở 

lại làm việc tại cơ quan, là không thể chấp nhận. 

Theo tìm hiểu của PV, trong đợt tham quan Đà Nẵng do công đoàn xã tổ 

chức vào 2 ngày 12 và 13/7, tại Dương Hòa có 20 cán bộ, nhân viên 

tham gia. Trong danh sách tham quan, ngoài Chủ tịch và Phó chủ tịch 

UBND xã còn có cả Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Hiền, tuy nhiên, vị này 

sau đó không tham gia. Không chỉ tất cả lãnh đạo UBND xã, nhiều cán 

bộ cốt cán, gồm Trưởng Công an và cả 2 Phó công an, Chủ tịch Hội Phụ 

nữ, Hội Nông dân xã… đều có tên trong danh sách tham quan đợt này. 

Được biết, trong thời gian đi tham quan, UBND xã Dương Hòa có bố trí 

cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ quan. Tuy nhiên, vào sáng 12/7, hầu 

hết các phòng, ban chức năng xã này đều đóng cửa. 



Một lãnh đạo UBND thị xã Hương Thủy cho biết, từ phản ánh của dân 

và báo chí, đơn vị sẽ cho kiểm tra, xác minh thông tin liệu chuyến tham 

quan này bảo đảm thủ tục, để có biện pháp xử lý theo quy định. 

Theo tienphong.vn 

 


