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1. Một chiếc bánh sôcôla cõng 13 giấy phép 

Mỗi năm các DN phải bỏ ra khoảng 28,6 triệu ngày công và khoảng 

14.300 tỉ đồng để đáp ứng các thủ tục về quản lý chuyên ngành 

 

 
Hiện nay nhiều mặt hàng phải chịu sự kiểm tra, quản lý của nhiều cơ quan 

chức năng 

Một báo cáo của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) 

vừa công bố cho biết các doanh nghiệp (DN) đang bị điêu đứng vì gánh 

nặng về thời gian và chi phí tiền bạc khi phải tuân thủ các thủ tục quản lý 

chuyên ngành. 

Cụ thể là mỗi năm các DN phải bỏ ra khoảng 28,6 triệu ngày công và 

khoảng 14.300 tỉ đồng để đáp ứng các thủ tục về quản lý chuyên ngành. 

Đặc biệt, số lượng hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành lên đến 

khoảng 100.000 mặt hàng. 

Không biết đường nào mà lần 

Từ hai năm nay, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam 

(VASEP) và các DN thành viên liên tục kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế về 

Nghị định 38/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An 

toàn thực phẩm (ATTP). Dù có một số vướng mắc được tháo gỡ nhưng 

những rào cản, khó khăn vẫn còn đó. 



Khi chúng tôi liên hệ với một số DN thuộc VASEP để tìm hiểu những 

vướng mắc do thủ tục kiểm tra chuyên ngành gây ra, họ kêu ca rất 

nhiều. Ông Phạm Đức Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh 

Bình, kể riêng mặt hàng thức ăn chăn nuôi cho gia súc, thủy sản có 

nguồn gốc từ động vật như bột cá, bột xương, dầu cá… vừa phải kiểm 

dịch động vật, kiểm dịch thủy sản lại vừa phải kiểm tra chất lượng của 

nhiều bộ, ngành khác nhau với nhiều loại giấy tờ. 

“Việc một mặt hàng chịu sự quản lý của hai, ba bộ đã được chúng tôi 

phản ánh rất nhiều rồi nhưng chưa giải quyết được. Nó làm cho cộng 

đồng DN rất bức xúc vì nó tiêu tốn rất nhiều thời gian, công sức và chi 

phí” - ông Bình chia sẻ. 

 

Không chỉ vậy, theo nhiều DN, Nghị định 38 quy định thời gian trả lời của 

cơ quan chức năng là 15 ngày làm việc với thực phẩm thường và 30 

ngày làm việc với thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng kể từ khi nộp 

đủ hồ sơ. Trên thực tế, sau thời hạn quy định trên DN thường nhận 

được công văn yêu cầu bổ sung và thường nhận nhiều lần, mỗi lần bổ 

sung thời gian thẩm xét lại tính lại… từ đầu. 

Phân tích về sự bất hợp lý này, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư 

ký VASEP, nói: “Thường cứ gần hết thời hạn 15 ngày thì DN sẽ bị yêu 

cầu bổ sung một thứ gì đó trong quy trình thủ tục. Cơ quan quản lý có 



thể dựa vào tiêu chuẩn nào đó, thường là nhiều hơn so với mức cần 

thiết”. 

Vẫn theo ông Nam, do không có các tiêu chí thẩm xét rõ ràng nên các 

cán bộ thẩm xét tùy hứng bắt các DN bổ sung thêm đủ loại giấy tờ 

không có trong quy định, sửa đổi tiêu chuẩn theo quan điểm cá nhân 

khiến DN không biết đường nào mà lần. 

“Điều này khiến cho DN phải thuê dịch vụ tư, trừ một số DN lớn và DN 

nước ngoài có đội ngũ nhân viên chuyên đăng ký” - ông Nam cho hay và 

khẳng định riêng thủ tục mỗi năm đã tiêu tốn của các DN tới 900 tỉ đồng 

và hàng triệu ngày chờ đợi. 

Bốn tháng mới xong một giấy phép 

Phó Tổng Thư ký VASEP Nguyễn Hoài Nam cho hay với sản phẩm 

nước mắm, nếu theo đúng luật thì DN chỉ cần thông báo về chất lượng, 

các chỉ tiêu, hàm lượng… cho cơ quan nhà nước và cơ quan nhà nước 

chỉ việc tiếp nhận. Tuy nhiên,  hiện nay cơ quan nhà nước lại yêu cầu bổ 

sung các loại thủ tục và nó không khác gì một điều kiện kinh doanh, giấy 

phép con làm khổ người kinh doanh. 

Một ví dụ được VASEP đưa ra để minh họa 

cho sự nhiêu khê này là quá trình xin giấy 

chứng nhận hợp quy của một DN. Theo đó, 

ngày 24-11-2016, DN nộp hồ sơ. Ngày 25-11-

2016, Cục ATTP kiểm tra đầy đủ hồ sơ và tiếp 

nhận. Đến ngày 15-12-2016, Cục gửi công văn 

yêu cầu bổ sung lần một. Ngày 22-12-2016, 

DN nộp bổ sung. 

Tiếp đó ngày 13-1-2017, Cục gửi công văn 

yêu cầu bổ sung lần hai. Ngày 2-2-2017, DN 

tiếp tục phải nộp bổ sung lần hai. Ngày 22-2-

2017, Cục ATTP lại gửi công văn yêu cầu bổ 

sung lần ba. Ngày 28-2-2017, DN nộp bổ sung 

lần ba. Cuối cùng đến ngày 28-3-2017, cục 

này mới cấp giấy tiếp nhận hợp quy. 

Như vậy, thay vì chỉ mất bảy ngày làm việc 

theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 

thì DN mất tổng cộng bốn tháng bốn ngày mới 

xin được tờ giấy tiếp nhận hợp quy, mặc dù 

sản phẩm đã có phiếu kiểm nghiệm đạt chất lượng. 

Hơn 400 văn bản kiểm 

tra chuyên ngành 

Kết quả rà soát của 

Viện Nghiên cứu quản 

lý kinh tế Trung ương 

(CIEM) vừa công bố 

cho thấy số lượng văn 

bản về quản lý, kiểm tra 

chuyên ngành là 414 

văn bản. Trong đó 30 là 

luật, pháp lệnh; 97 là 

các nghị định và 287 

thông tư. 

Đặc biệt, nhiều mặt 

hàng có tên “mặt hàng 

khác” làm DN không thể 

lường hết khi làm thủ 

tục. 



Bình luận về vấn đề này, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện 

Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, cho rằng quy định về giấy 

chứng nhận hợp quy là mù mờ, không rõ ràng. Lẽ ra thủ tục này do DN 

công bố theo tiêu chuẩn của mình và sau đó cơ quan nhà nước tiếp 

nhận và giám sát. 

“Điều này phù hợp với Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, chứ 

không phải là đặt ra một thuật ngữ mù mờ nhưng bản chất là DN công 

bố. Mà DN công bố thì không cần Nhà nước phải đặt ra những thủ tục 

rườm rà. Với những quy định này, không có tiêu chí rõ ràng thì Nhà 

nước muốn cho thì cho, không cho thì thôi. Đừng đẻ ra những công cụ 

như giấy chứng nhận hợp quy để hành DN” - ông Cung nói. 

“Không thể tuân thủ nổi” 

Không chỉ vậy, nhiều khi DN đã xong thủ tục ở một nơi này rồi thì lại 

vướng thủ tục ở một nơi khác. Trường hợp DN Đàm Đăng Vinh ở Hà 

Nội là một ví dụ điển hình. 

DN này chuyên kinh doanh các sản phẩm sữa nhập khẩu, trong đó có 

sản phẩm sữa dinh dưỡng cho trẻ em. Tuy vậy, một sản phẩm sữa đã 

có chứng nhận ATTP của Bộ Y tế nhưng DN này vẫn phải cần giấy kiểm 

dịch động vật của Bộ NN&PTNT và giấy ATTP của Bộ Công Thương. 

Ông Đàm Đăng Sanh, Giám đốc DN này, cho biết mỗi khi kiểm tra thì 

phải mất rất nhiều mẫu. Nếu nhập khẩu 100 thùng sữa thì riêng lấy mẫu 

kiểm tra đã mất gần một thùng. “Chi phí đầu vào như vậy là rất lớn. 

Riêng mẫu để kiểm tra đã mất khoảng 1%, ấy là chưa kể chi phí kiểm 

nghiệm” - ông Sanh cho hay. 

Đó là sản phẩm đơn chất. Nếu là sản phẩm hợp thành của nhiều chất 

khác nhau, quá trình kiểm nghiệm lại phức tạp hơn rất nhiều. 

Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam trong kiến nghị của mình về Nghị 

định 38 đã lấy một ví dụ. Đó là một DN sản xuất bánh sôcôla có sử dụng 

12 nguyên liệu nhập khẩu thì DN này phải xin 12 giấy phép nhập khẩu 

cho nguyên liệu với hồ sơ riêng cho 12 nguyên liệu và một giấy xác nhận 

công bố thành phẩm. Như vậy, một chiếc bánh sôcôla có thể phải cõng 

13 giấy phép. 

Bà Trần Ngọc Hân, đại diện Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam, nhận 

xét: “Việc phải xin giấy phép nhập khẩu, xác nhận công bố thành phẩm 

như vậy là tình trạng công bố chồng công bố”. 

Thậm chí theo đại diện Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam, ngay cả 

khi DN chỉ thay đổi một số chi tiết nhỏ về nguyên liệu, không ảnh hưởng 



gì đến chất lượng của thành phẩm đều phải xin cấp lại giấy phép mới 

được sản xuất. Điều này khiến kế hoạch sản xuất, kinh doanh của DN bị 

chậm trễ và chi phí tăng lên. 

“DN phải tuân thủ rất nhiều yêu cầu chồng chéo của các nghị định, thông 

tư. Điều này là rất khó khăn, thậm chí DN không thể tuân thủ nổi” - đại 

diện Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam nhận xét. 

Một miếng thịt nhiều bộ quản lý 

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, nhiều mặt hàng nhập khẩu đang phải 

đồng thời chịu nhiều hình thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành do một 

bộ hoặc nhiều bộ quy định. 

Chẳng hạn, mặt hàng sữa chua, pho-mát phải chịu sự quản lý và 

kiểm tra chuyên ngành của hai bộ, vừa phải kiểm dịch động vật vừa 

phải kiểm tra ATTP. Thậm chí mặt hàng phân bón phải chịu ba loại 

quản lý và kiểm tra, gồm giấy phép nhập khẩu tự động, kiểm tra chất 

lượng, chứng nhận hợp quy. 

Bên cạnh đó có trường hợp một mặt hàng nhưng lại chịu nhiều hình 

thức quản lý của cùng một bộ. Ví dụ mặt hàng kén tằm vừa phải kiểm 

dịch động vật và kiểm dịch thực vật; thịt và các sản phẩm từ thịt vừa 

phải kiểm dịch động vật, kiểm tra chất lượng, vừa phải kiểm tra ATTP 

của Bộ NN&PTNT. 

“Muốn kiểm tra gì cũng được” 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mới đây đã giao các bộ Khoa học 

và Công nghệ, Y tế, NN&PTNT… phải phối hợp với cơ quan chức 

năng rà soát, thống nhất danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên 

ngành theo hướng không chồng chéo đối với cùng một mặt hàng phải 

qua kiểm tra của nhiều cơ quan. 

Đặc biệt, một lĩnh vực khiến DN còn phải gánh chi phí rất lớn là kiểm 

tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu. Hiện tỉ lệ lô hàng 

phải kiểm tra chuyên ngành lên tới 35% nhưng tỉ lệ sai phạm chỉ là 

0,06%. Do vậy mục tiêu đặt ra là phải kéo giảm tỉ lệ lô hàng phải kiểm 

tra chuyên ngành xuống còn 15%. Nếu làm được điều này có thể 

giảm được hàng chục ngàn tỉ đồng chi phí cho DN. 

“Có bộ đã ban hành danh mục kiểm tra chuyên ngành nhưng không 

có quy định tiêu chuẩn và điều kiện kiểm tra, có nghĩa là bộ muốn 

kiểm tra gì cũng được” - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói. 

Theo plo.vn 



2. Cài cắm lợi ích nhóm vào giấy phép con 

“Cứ 10 điều kiện kinh doanh được cắt giảm thì lại có bảy điều kiện 

kinh doanh khác tăng thêm” - luật sư Trương Thanh Đức. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần khẳng định phải 

loại bỏ các điều kiện kinh doanh (ĐKKD), giấy phép con bất hợp lý đang 

cản trở sự phát triển của doanh nghiệp (DN). Thế nhưng hiện nay vẫn 

còn trên 5.700 giấy phép ông, giấy phép con, giấy phép cháu… hành 

DN. 

Thậm chí nhiều ĐKKD được bãi bỏ trước đây lại quay trở lại dưới nhiều 

hình thức khác nhau. Vì sao vậy? 

Biến thị trường thành sân chơi của “ông lớn” 

Nhóm nghiên cứu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI)  mới đây qua rà soát 14 ngành nghề trong các lĩnh vực công 

thương, giao thông vận tải và khoa học công nghệ với 402 ĐKKD cho 

thấy có một số đặc điểm nổi bật. 

Đó là nhiều ĐKKD có tính chất áp đặt quy mô DN. Ví dụ đơn vị vận tải 

taxi phải có tối thiểu 50 xe nếu trụ sở đặt tại các TP trực thuộc trung 

ương; thương nhân xuất nhập khẩu khí hóa lỏng phải có tổng dung tích 

bồn chứa tối thiểu 3.000 m3; thương nhân bán buôn rượu phải có số vốn 

tối thiểu 300 triệu đồng… Điều này là không cần thiết. 

Thứ hai, ĐKKD có tính chất can thiệp vào quyền tự quyết của người kinh 

doanh. Điển hình là quy định phương án kinh doanh của các DN vận tải 

bằng ô tô phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Thứ ba là ĐKKD có tính chất can thiệp vào thị trường bằng các biện 

pháp mệnh lệnh hành chính. Chẳng hạn yêu cầu về chất lượng dịch vụ 

của các đơn vị vận tải hành khách bằng ô tô. Yêu cầu này không cần 

thiết bởi thị trường có rất nhiều phân khúc và khách hàng sẽ lựa chọn 

chất lượng phù hợp. 

“Thực tế đã chứng minh những điều kiện trên đã giết chết nhiều DN nhỏ 

và vừa. Biến thị trường thành sân chơi của một số DN có tiềm lực như 

thị trường xuất khẩu gạo hay phân phối khí, làm thị trường méo mó. Từ 

đó người tiêu dùng yếu thế là đối tượng bị ảnh hưởng đầu tiên” - bà 

Phạm Thị Hồng, Ban Pháp chế VCCI, nhận định. 

Lợi ích nhóm, sợ trách nhiệm 

Bổ sung thêm về vấn đề nhiều bộ, ngành không muốn bỏ hoặc sửa đổi 

các ĐKKD, ông Lê Xuân Hiền, thành viên tổ công tác thi hành Luật Đầu 



tư, Luật DN, cho rằng những cơ quan, cá nhân ban hành ĐKKD chắc 

chắn có lợi ích từ việc này mà chúng ta hay gọi là “lợi ích nhóm”. Mỗi khi 

một tờ giấy phép được cấp thì chắc chắn ở sau đó là một vấn đề khác 

mà người ta gọi là “tham nhũng vặt”. 

 
Hiện nay một miếng thịt vẫn do nhiều cơ quan cùng quản lý. Trong ảnh: Đoàn 

liên ngành kiểm tra thực tế vệ sinh an toàn thực phẩm tại một chợ.  

“Dân gian truyền tụng câu chuyện sở dĩ tồn tại giấy đỏ, giấy hồng là bởi 

vì có hai nhà máy in, mỗi nhà máy in một loại giấy. Có nghĩa là lợi ích 

nhóm của từng bộ, ngành, địa phương… được cài cắm khắp nơi đến nỗi 

không thể có một người nào đủ thông minh để phát hiện ra hết. Trong 

khi đó các DN thì phản ứng yếu ớt vì sợ bị để ý, bị hành” - ông Lê Xuân 

Hiền phân tích. 

Tóc bạc mà “cuộc chiến” chưa kết thúc 

Cuộc chiến với ĐKKD là cuộc chiến kéo dài. Vì sao nó cứ là cuộc chiến 

dai dẳng, trường kỳ như vậy? Vì sao nó khó khăn, dai dẳng và không 

có hồi kết? Tôi xông vào cuộc chiến này từ khi tóc còn xanh và đến khi 

tóc bạc, phải nhuộm lại mà cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. 

Luật sư TRẦN HỮU HUỲNH, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt 

Nam (VIAC) 



Tuy vậy, ông Hiền cũng cho rằng các cơ quan phải lo trách nhiệm của 

chính mình bởi nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra đối với người dân, xã hội 

thì các bộ, ngành sẽ bị truy hỏi trách nhiệm. Chẳng hạn khi có chỉ thị 

rằng phải mở cửa để tự do buôn bán nông sản nhưng nếu xảy ra ngộ 

độc thực phẩm hàng loạt thì vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật, giám sát chất 

lượng lại được đặt ra. 

“Hơn nữa pháp luật không thống nhất, tiền hậu bất nhất khiến các cơ 

quan phải tự bảo vệ mình trước bằng các ĐKKD. Chúng ta phê bình các 

cơ quan nhà nước trong việc ban hành ĐKKD nhưng khi họ bị kiểm điểm 

trách nhiệm thì ai chịu thay họ? Chúng ta phải sòng phẳng trong vấn đề 

này” - ông Hiền đặt vấn đề. 

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) 

Phan Đức Hiếu thì nhận định khi đưa ra một ĐKKD, các bộ, ngành có 

thể có lợi ích ở đó. Tuy nhiên, nguyên nhân còn nằm ở chính năng lực 

của các cán bộ xây dựng chính sách khi họ cũng không cập nhật được 

kiến thức, xu hướng mới, đưa ra những chính sách không phù hợp với 

thực tiễn. 

Một nguyên nhân nữa là do cán bộ, công chức đã quen với những 

ĐKKD cũ, tạo thành một thói quen quản lý bằng mọi giá, trên cơ sở đó 

thiết kế ra những ĐKKD nhưng không tính đến những tác động cho xã 

hội. 

Quản lý quá mức cần thiết 

TS Đặng Quang Vinh, Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh 

tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nhận xét rằng vì 

những ĐKKD nên DN đăng ký thành lập nhiều và khai tử cũng nhiều. 

Bởi những ĐKKD làm chi phí tăng lên, môi trường kinh doanh không 

thuận lợi, cộng thêm sự nhũng nhiễu làm người kinh doanh không thể 

tuân thủ. Tất cả là do việc quản lý đã vượt quá mức cần thiết. 

TS Vinh đưa ra ví dụ về chai nước mắm và cho rằng: “Một số ngành 

nghề khác có thể quản lý bằng hình thức khác thay vì ĐKKD như quản lý 

bằng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm đầu ra... Ví 

dụ người tiêu dùng chỉ cần biết rằng chai nước mắm này bảo đảm chất 

lượng, họ không cần biết chai nước mắm đó được sản xuất thế nào. 

Sản phẩm tốt thì đương nhiên quy trình sản xuất phải tốt”. 

Luật sư Trương Thanh Đức, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, thì 

cho rằng ĐKKD bị bóp méo và hạn chế nhiều do quan điểm của quản lý 

nhà nước. Cứ 10 ĐKKD được cắt giảm thì lại có bảy ĐKKD khác tăng 

thêm. Do vậy, cần phải dẹp 1/3 số ĐKKD này đi chứ nếu không thì vẫn 



là cải cách nửa mùa, cải cách thiếu đồng bộ, giảm một ít thì tăng một ít, 

thậm chí có cái còn đẻ ra nhiều thứ phức tạp hơn cả ĐKKD. 

Luật sư Đức cũng không quên đưa ra ví dụ: “Ngành công thương muốn 

giữ quy định về kinh doanh ô tô để loại bỏ được đối thủ nhỏ cho các DN 

lớn và tiến tới độc quyền. Mới đây nhất, yêu cầu của Bộ GTVT hạn chế 

đi xe chung. Hạn chế này là trái luật bởi đây là mô hình kinh doanh khác, 

anh chưa quản được nên cấm. Cấm như vậy là vô căn cứ. Thậm chí 

một loạt yêu cầu giống ĐKKD ra đời phát tác oanh tạc làm hại môi 

trường kinh doanh. Cá nhân tôi là luật sư tôi còn không nắm rõ các 

ĐKKD”. 

Thi người đẹp cũng phải có giấy phép 

Trong cuộc làm việc ngày 29-7 vừa qua, ông Vũ Viết Ngoạn, Tổ trưởng 

Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, đã trình bày với Thủ tướng về thực 

trạng các ĐKKD hiện nay. Theo ông Ngoạn, các ĐKKD hay còn gọi là 

các giấy phép kinh doanh đang làm cho môi trường đầu tư còn nhiều rào 

cản, chất lượng thể chế còn nhiều hạn chế. Trong danh mục các bộ có 

nhiều ĐKKD mà ông Ngoạn đưa ra, đứng đầu là Bộ Công Thương với 

1.220 giấy phép kinh doanh, ít nhất là Bộ Xây dựng cũng có tới 106 giấy 

phép. 

Trong khi đó ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI, nói ĐKKD 

làm tăng chi phí tuân thủ cho DN, tạo ra độc quyền, tước mất cơ hội kinh 

doanh của nhiều người. “Xuất khẩu gạo lẽ ra không cần ĐKKD và hoàn 

toàn có thể quản lý bằng cách thức khác. Nhưng với những điều kiện 

hiện nay thì DN rất khó gia nhập thị trường. Hiện tại một số cuộc thi 

người đẹp, người mẫu vẫn phải có giấy phép cho từng cuộc thi. Điều 

này là không phù hợp” - ông Đậu Anh Tuấn ví dụ. 

Theo plo.vn 

 

3. Một rừng đinh giấy phép con bủa vây người kinh 
doanh 

Hàng loạt giấy phép con, giấy phép cháu, giấy phép ông… khiến 

không ít doanh nghiệp phá sản hoặc thoi thóp. 

LTS: Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra 

ngày 3-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Giấy 

phép kinh doanh rất nhiều, rất nhiều, người ta kêu nhiều lắm, cần rà lại. 



Đây cũng là khâu phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. Phải loại bỏ điều kiện 

kinh doanh mang tính áp đặt, không hợp lý”. Pháp Luật TP.HCM đã đi 

sâu tìm hiểu thực trạng này. 

Cách nay hơn một năm, tháng 7-2016, khi Luật Đầu tư và Luật Doanh 

nghiệp (DN) có hiệu lực, chiến dịch cắt giảm điều kiện kinh doanh 

(ĐKKD, còn được gọi là giấy phép con) được tiến hành. Dù có cam go, 

gay cấn thì cuối cùng nhiều giấy phép con vô lý cũng được bãi bỏ. Lập 

tức có 110.000 DN ra đời. 

Tuy nhiên, tại buổi họp báo Chính phủ mới đây, Bộ trưởng - Chủ nhiệm 

Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết hiện tại vẫn còn đến hơn 

5.700 thủ tục các loại. Những thủ tục này đang làm tốn thời gian và chi 

phí của DN. 

Điều kiện rất… khó hiểu 

Nói về những ĐKKD hết sức vô lý, bà Cao Minh Trúc, Ủy viên HĐQT 

Tập đoàn Empire Group, chủ đầu tư của dự án Cocobay Đà Nẵng, nhận 

xét: “Có quy định khó hiểu đến mức: Muốn khách sạn lên năm sao thì 

phải có sân tennis. Tiêu chuẩn quốc gia 4391/2015 về xếp hạng khách 

sạn năm sao quy định phải có sân tennis. Trong khi đó khách sạn chúng 

tôi đặt cạnh sân golf, khách chủ yếu đánh golf vậy có cần sân tennis nữa 

hay không?”.  

Không chỉ vậy, để đạt tiêu chuẩn khách sạn năm sao thì còn phải có 

spa. Thế nhưng ở Việt Nam, về mặt pháp lý lại không có ngành nghề 

spa mà chỉ có ngành nghề xoa bóp. 

“Chúng tôi muốn thuê người nước ngoài có chứng chỉ và bằng cấp bài 

bản theo thông lệ quốc tế về spa thì không được, bởi bằng cấp, chứng 

chỉ của họ không được chấp nhận ở Việt Nam. Để sử dụng được đội 

ngũ nhân sự này, chúng tôi buộc phải cho họ đi học một khóa xoa bóp 

trong vòng ba tháng để được cấp chứng chỉ. Điều này không những 

không đúng chuyên môn mà còn khiến DN tốn thêm chi phí đào tạo” - bà 

Trúc nêu thực tế. 

Đâu đã hết, DN còn khổ sở với các ĐKKD “con cháu” khác. Cụ thể, bà 

Trúc cho biết đơn vị của bà muốn xin giấy phép lập sàn võ thuật tổng 

hợp MMA. Nhưng Tổng cục Thể dục thể thao bảo chỉ thị ban hành từ 

năm 2005 quy định Việt Nam chưa đủ điều kiện để làm sàn võ thuật và 

MMA không phù hợp văn hóa Việt Nam. 

“Tôi không hiểu chỉ thị này nằm ở đâu trong quy định của pháp luật. Tôi 

hỏi một bạn cấp 3 của tôi trong một cơ quan nhà nước là bao giờ thì chỉ 



thị này hết hạn nhưng bạn tôi bảo là có thể… đến hết đời này cũng 

không ai dám cấp cái giấy ấy đâu” - bà Trúc ngao ngán. 

 
Vẫn còn hàng ngàn thủ tục trói buộc người kinh doanh. Trong ảnh:Doanh 

nghiệp đang làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở KH&ĐT TP.HCM.  

“Nói lần cuối rồi thôi…” 

Có lẽ cái khổ của Tập đoàn Empire Group cũng chưa thấm tháp vào đâu 

so với các DN kinh doanh ô tô. Thực tế trong thời gian qua hàng loạt 

đơn vị đã phá sản hoặc thoi thóp vì các loại giấy phép con, giấy phép 

cháu bóp họ đến nghẹt thở. Công ty Thiên An Phúc do ông Nguyễn 

Tuấn làm giám đốc là một trong số đó. 

Ông Tuấn chán chường cho biết DN của ông đang có nguy cơ phá sản 

vì Thông tư 20/2011 của Bộ Công Thương. Bởi từ tháng 6-2016, ông 

cùng nhiều đại diện công ty nhập khẩu ô tô đã “chiến đấu” hết mình kiến 

nghị bỏ thông tư này với những điều kiện hết sức phi lý như DN muốn 

nhập khẩu ô tô phải có giấy chứng nhận chính hãng, rồi quy mô nhà 

xưởng, trạm bảo hành, giấy xuất xưởng... 

“Mới đây nhất thì dự thảo nghị định về nhập khẩu xe hơi lại đưa vào nội 

dung DN phải có cam kết triệu hồi xe của nhà sản xuất. Dự thảo lần này 

có những điều kiện còn khó và khắt khe hơn cả Thông tư 20 trước đây” - 

ông Tuấn thở dài. 



Theo ông Tuấn, nếu áp dụng những quy định này đối với các nhà nhập 

khẩu xe hơi thì chẳng khác nào giao thị trường ô tô Việt Nam hoàn toàn 

cho các hãng nước ngoài. “Không có nhập khẩu song song, không có 

cạnh tranh, xe bị lỗi đổ về không kiểm soát được, người tiêu dùng không 

có sự lựa chọn khác” - ông Tuấn cảnh báo. 

Ông Tuấn lấy làm tiếc bởi giới nhập khẩu ô tô lên tiếng nhiều nhưng 

không hiệu quả gì, chẳng ai nghe. Nhớ lại cách đây một năm, khi Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo về ĐKKD, các 

DN nhập khẩu xe đến rất đông nhưng gần đây còn rất ít đơn vị tham gia 

nêu ý kiến. 

“Khi biết tôi tham dự một hội thảo về ĐKKD mới đây, nhiều người kinh 

doanh ô tô nhắn tin cho tôi nói không còn kỳ vọng gì nữa, chỉ chờ phá 

sản thôi” - ông Tuấn nói và nhấn mạnh rằng: “Đây là lần cuối cùng chúng 

tôi nói, chứ khi phá sản thì không có cơ hội nói nữa rồi”. 

 
Thực tế trong thời gian qua hàng loạt đơn vị nhập khẩu ô tô đã phá sản hoặc 

thoi thóp vì các loại giấy phép con, giấy phép cháu bóp họ đến nghẹt thở 

“Một rừng đinh nhọn” 

Dưới sự trải nghiệm của một đơn vị kinh doanh vận tải, ông Nguyễn Văn 

Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải - ô tô Việt Nam, khi nói về ĐKKD đã 

thốt lên: “Tôi nhìn thấy một rừng đinh nhọn sắc. ĐKKD, giấy phép con là 

rào cản nguy hiểm lắm, tôi không biết người thiết kế ra nó có nghĩ vậy 

không”. 



Ông Thanh có lẽ là người cảm nhận sâu sắc nhất những ảnh hưởng của 

ĐKKD tới ngành vận tải ô tô khi Grab và Uber Taxi ra đời. “Vài năm nay 

xuất hiện nhiều loại hình vận tải mới và Bộ GTVT có hai cách để xử lý: 

Hoặc là xác định xem có loại hình vận tải đó hay không, hoặc là đơn 

giản ĐKKD đi để các DN thuận lợi hơn. Nhưng đáng tiếc là dự thảo nghị 

định về vận tải mới đây lại có hướng đưa những ĐKKD ở cấp thông tư 

vào, có nhiều cái lồng ghép nên rất nặng nề. Vòng kim cô còn chặt, cần 

phải nới” - ông Thanh nói. 

Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Phan Đức Hiếu, Viện phó Viện 

Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), nhận định: Taxi truyền 

thống, một cái tên được gắn cho loại hình taxi hiện hành, thua Grab, 

Uber không phải vì nội lực không đủ mà là vì bị các ĐKKD ràng buộc. 

Thậm chí ông Hiếu còn nhấn mạnh: “Tôi khẳng định DN Việt Nam rất đổi 

mới, rất năng động nhưng taxi truyền thống không cạnh tranh là do đang 

chịu áp đặt 10 ĐKKD. Có rất nhiều ĐKKD đang giết chết sự sáng tạo 

của taxi truyền thống. Ví dụ, để có thể hoạt động được thì taxi truyền 

thống phải chịu kiểm định, phải lắp đồng hồ trên xe, phải đăng ký tần số 

sóng, lái xe phải được tập huấn về quy tắc đạo đức, ứng xử...”. 

 
Taxi truyền thống không cạnh tranh  một phần là do đang chịu áp đặt 10 

ĐKKD. 

Đồng tình với ý kiến này, bà Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Hiệp hội Bán lẻ 

Việt Nam, cho rằng ý kiến nên cấm Uber, Grab Taxi là không được, chỉ 



nên quản chặt mà thôi. Bởi người tiêu dùng rất thích Uber, Grap vì giá 

rẻ, lịch sự. Hơn nữa đây là xu hướng kinh tế chia sẻ và Nhà nước phải 

có quy định phù hợp chứ không phải là nhìn vào những cái sẵn có để 

thấy cái mới phát sinh không phù hợp. 

Nhưng mặt khác bà Loan cũng đề nghị: “Nên giảm các vòng kim cô của 

taxi truyền thống đi. Trên đầu taxi truyền thống hiện có 13 cái vòng kim 

cô. Làm sao để giảm ít đi hoặc có thể giảm xuống không còn cái nào”. 

Nhiều chi phí vẫn ở mức cao 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đây đã đánh giá thời gian qua ngành 
ngân hàng giảm lãi suất là rất thiết thực với DN. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chi 
phí ở mức cao, nhất là chi phí vốn, chi phí bảo hiểm xã hội, quỹ công đoàn... 

Hiện mức đóng bảo hiểm xã hội tại Việt Nam đang cao nhất khu vực 
ASEAN khi lên tới 32,5% mức lương tháng (DN đóng 22%, người lao động 
đóng 10,5%). Đó là chưa kể 3% phí công đoàn. Trong khi đó cùng khu vực, 
tại Malaysia, mức đóng bảo hiểm xã hội chiếm 13% lương tháng, 
Philippines là 10%, Indonesia 8%... Từ thực tế trên, Thủ tướng giao Bộ Tài 
chính có trách nhiệm rà soát toàn bộ phí, lệ phí thủ tục hải quan, thuế. Bộ 
KH&ĐT rà soát toàn bộ thủ tục liên quan đến giấy phép đầu tư, giấy phép 
xây dựng, tiếp cận đất đai, tiếp cận thông tin, chi phí phát sinh để làm các 
thủ tục. 

Mất cơ hội xuất khẩu 100 tấn mỡ cá vì thủ tục 

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn vừa phản ánh không xin được giấy chứng 
nhận xuất xứ hợp pháp để xuất khẩu mỡ cá. Cụ thể, ngày 31-5-2017, Vĩnh 
Hoàn ký hợp đồng để xuất khẩu 100 tấn mỡ cá vào thị trường Chile, dự 
kiến xuất hàng trong tháng 6-2017. Thủ tục nhập khẩu của Chile quy định 
phải có giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp (Certificate of Legal Origin). 

Sau đó Công ty Vĩnh Hoàn đã liên hệ và gửi công văn đến nhiều cơ quan 
thẩm quyền khác nhau như Cục Thú y, Tổng cục Thủy sản, Sở Công 
Thương tỉnh Đồng Tháp… Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có cơ quan nào 
xác nhận thẩm quyền và chấp nhận cấp chứng từ nói trên trong khi đã quá 
hạn để xuất khẩu lô mỡ cá sang Chile. 

Có bộ vẫn còn hơn 1.200 giấy phép con  

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trong 243 ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện, hiện có tổng số 5.719 ĐKKD hay còn được gọi là 
giấy phép con. 

Trong đó nhiều nhất là Bộ Công Thương có 27 ngành nghề kinh doanh có 
điều kiện thuộc phạm vi quản lý với 1.220 ĐKKD. Ít nhất là Bộ Xây dựng 
cũng có 17 ngành nghề kinh doanh có điều kiện với 106 ĐKKD. 

Theo plo.vn 



4. Cải cách thủ tục hành chính: Cần đơn giản hơn 

Để sớm đạt được công nhận thể chế kinh tế thị trường, các thủ tục 

liên quan đến thủ tục hành chính trong quá trình cấp phép cần 

được đơn giản hóa hơn nữa. 

 

Cải cách thủ tục hành chính vẫn cần đơn giản hơn. 

Cải cách thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ những rào cản đầu tư kinh 

doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đang được ngành công 

thương Hà Nội thực hiện bước đầu đã có những hiệu quả nhất định. 

Tuy nhiên, dự kiến đến hết năm 2017, Sở Công Thương mới thực hiện 

27 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để giải quyết 83/132 thủ tục 

hành chính, đạt xấp xỉ 63%. 

Thủ tục cấp phép cần đơn giản hóa hơn nữa 

Đại diện doanh nghiệp dệt may Hà Nội cho biết, việc Bộ Công Thương 

bãi bỏ Thông tư 37 quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng 

formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản 

phẩm dệt may, đồng thời sửa đổi quy định về khai báo hóa chất tại 

Thông tư 40 cũng là những nỗ lực cải thiện thị trường của ngành công 

thương trong năm qua.  



Việc cải cách hành chính ở các ngành như công thương, tài chính, thuế, 

hải quan… đã giúp thời gian thực hiện các dịch vụ công được rút ngắn. 

Đối với doanh nghiệp dệt may, thời gian giao hàng có thể coi là cốt lõi 

của cạnh tranh. Nếu Việt Nam tiếp tục theo hướng cải cách hành chính 

mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận tiện hơn, giảm chi phí sẽ là sự hỗ trợ rất 

lớn cho các doanh nghiệp trong thời gian tới.  

Đồng quan điểm với doanh nghiệp dệt may Hà Nội, một đại diện của một 

công ty điện tử cũng cho rằng, việc mở rộng nhà xưởng của công ty 

trong giai đoạn 2014-2016 có sự đóng góp quan trọng từ hỗ trợ của 

ngành công thương trong việc đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, 

đàm phán, ký kết các hiệp định giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường 

xuất nhập khẩu. 

Tuy nhiên, doanh nghiệp này cũng kiến nghị các cơ quan quản lý nhà 

nước cần tiếp tục thực thi tốt các chính sách để các sản phẩm có tỷ lệ 

nội địa hóa cao mang thương hiệu Việt Nam có đủ năng lực cạnh tranh 

với hàng hóa nhập khẩu.  

Để sớm đạt được công nhận thể chế kinh tế thị trường, các thủ tục liên 

quan đến thủ tục hành chính trong quá trình cấp phép cần được đơn 

giản hóa hơn nữa. 

Việc Bộ Công Thương đã áp dụng Hệ thống chứng nhận điện tử Eco có 

thể coi là một ví dụ điển hình và mong rằng hệ thống chứng nhận này có 

thể được nhân rộng ra tới nhiều Bộ, ban, ngành khác của Việt Nam. 

Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho 

biết, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Sở Công Thương Hà Nội 

sẽ tiếp tục rà soát lại quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001-2008; đẩy mạnh ứng dụng dịch công mức 3, 4 đối với 

thủ tục hành chính… 

Đồng thời, Sở sẽ phối hợp các quận, huyện triển khai thủ tục hành chính 

cấp huyện; tạo mọi điều kiện cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch; đào 

tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng nhiệm vụ 

được giao. 

Nhiều giải pháp được thực hiện 

Công tác cải cách hành chính là lĩnh vực luôn được Sở Công Thương 

Hà Nội đặc biệt chú trọng. 

Từ đầu năm 2017 đến nay, Sở Công Thương Hà Nội đã rà soát 65/132 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. 



Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được 

thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công bố công khai bằng 

bản giấy và màn hình điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

Bên cạnh đó, công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Sở và phối hợp 

chặt chẽ với Cổng Giao tiếp điện tử thành phố để công bố 100% các thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền. 

Ngoài ra, Sở Công Thương đã tổ chức thực hiện 4 dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 do UBND Thành phố triển khai song song với 4 dịch vụ 

công trực tuyến Sở triển khai những năm trước đây. 

Cùng với đó, rà soát và lựa chọn đề xuất 24 lĩnh vực thủ tục hành chính 

thuộc cấp Sở và 2 lĩnh vực thủ tục hành chính cấp huyện thực hiện tiếp 

nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, gửi Sở Tư pháp 

tổng hợp báo cáo thành phố. 

Đồng thời, triển khai công tác chuẩn bị thực hiện điều tra, khảo sát mức 

độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về phục vụ của Sở trong tiếp nhận và 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.  

Về việc thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính, bà 

Trần Thị Phương Lan cho hay, 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền của Sở được thành phố giao rà soát, đơn giản hóa thuộc nhóm 

thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dầu khí, công nghiệp tiêu dùng và lưu 

thông hàng hóa trong nước đã được rút ngắn từ 25 - 40% số thời gian 

thực hiện. 

100% các hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính đều được thực 

hiện đúng thời gian đã công bố. 

Đối với các hồ sơ chưa đầy đủ nội dung đều có thông báo để tổ chức, cá 

nhân thực hiện việc bổ sung nội dung theo quy định. 

Các thủ tục hành chính liên thông được giao nhiệm vụ phối hợp đã được 

các phòng chức năng của Sở thực hiện đúng thời gian theo yêu cầu của 

cơ quan đầu mối. 

Hiện, chưa có trường hợp hồ sơ liên thông chậm làm ảnh hưởng đến 

việc giải quyết của cơ quan đầu mối. Sở cũng đã rà soát rút ngắn thời 

gian 1 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực điện lực từ 10 ngày xuống 5 

ngày…  

 

Song song với cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính, Sở 

Công Thương Hà Nội còn tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh 



nghiệp, đẩy mạnh an toàn thực phẩm; kiểm tra các cơ sở sản xuất rượu 

thủ công trên địa bàn. 

Cùng với đó, đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn nhằm tháo 

gỡ khó khăn cho các hộ chăn nuôi, giảm các khâu trung gian, bảo đảm 

quyền lợi người tiêu dùng, bình ổn thị trường; thực hiện các chương 

trình xúc tiến thương mại, đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa và xuất 

khẩu… 

Ngoài ra, Sở Công Thương Hà Nội còn tổ chức các hoạt động xúc tiến 

thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội tìm kiếm nguồn hàng, liên 

kết tạo các chuỗi sản xuất - phân phối; tổ chức các hội nghị kết nối cung 

cầu, kết nối giao thương giữa thành phố Hà Nội với các tỉnh, thành phố... 

Theo bnews.vn 

 

5. Công chức mất việc nếu cư xử không chuẩn 

Từ phản ánh của người dân, một số công chức có hành vi không 

chuẩn mực trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đã bị 

kiểm điểm và xử lý, thậm chí có trường hợp bị buộc thôi việc. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng được Thủ tướng giao nhiệm 

vụ điều hành trang web: nguoidan.chinhphu.vn. Ảnh: Phạm Hải 



Theo thống kê của Văn phòng Chính phủ (VPCP), trong quý 2, hệ thống 

tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân qua "kênh trực 

tuyến" đã nhận được trên 2.000 ý kiến, trong đó có 782 ý kiến thuộc 

phạm vi xem xét của VPCP. 

Lĩnh vực có nhiều phản ánh, kiến nghị nhất là tài nguyên và môi trường 

(31%), tiếp đến là ngành lao động, thương binh và xã hội (11%)... 

Tính đến cuối tháng 6, đã có 118 phản ánh được các bộ, ngành, địa 

phương trả lời và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính 

phủ. Số kiến nghị còn lại đang được xem xét xử lý. 

VPCP cho hay, đáng chú ý là qua phản ánh, kiến nghị của người dân, 

một số công chức có hành vi không chuẩn mực trong tiếp nhận, giải 

quyết thủ tục hành chính đã bị kiểm điểm và xử lý.... 

Chậm trả lời dân, bị Thủ tướng chấn chỉnh ngay 

 

Hệ thống tiếp nhận ý kiến người dân có những hôm tiếp nhận 500 - 700 

ý kiến người dân gửi đến 

VPCP cũng thừa nhận, việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến 

nghị của người dân qua hệ thống còn một số hạn chế. 

Đó là người dân khi gửi phản ánh, kiến nghị còn thiếu thông tin, chưa 

thể hiện rõ nội dung hoặc nội dung phản ánh, kiến nghị không thuộc 

phạm vi xem xét, xử lý. Đồng thời,việc xử lý phản ánh, kiến nghị của các 

bộ, ngành, địa phương còn chậm, chưa kịp thời. Số trả lời đúng hạn chỉ 

đạt 40,5%. 



Để chấn chỉnh điều này, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, địa 

phương thực hiện nghiêm quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, 

kiến nghị của người dân, doanh nghiệp... 

Chủ tịch UBND các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, Thái Bình, TP Hà Nội, 

TP HCM bị yêu cầu chấn chỉnh việc chậm trễ trong xử lý và trả lời kiến 

nghị của người dân. 

Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng 

Thông tin điện tử Chính phủ được vận hành từ ngày 3/4/2017. 

Thông qua hệ thống này, người dân có thể trực tiếp phản ánh, kiến nghị 

về hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện 

không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết 

thủ tục hành chính... đến Chính phủ. 

Trả lời quanh co, dân chấm 0 điểm 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh: “Chính phủ tiếp cận, lắng 

nghe các kiến nghị của người dân rất nghiêm túc”. 

Từ ngày có kênh tiếp nhận thông tin này, ngay VPCP cũng tăng cường 

cán bộ để xử lý từng phản ảnh của người dân gửi đến Chính phủ. 

“Ý kiến của người dân nhiều, có những ngày 500 – 700 ý kiến của người 

dân gửi đến được đưa vào bộ máy sàng lọc. Ý kiến nào đủ cơ sở thì xử 

lý ngay, ý kiến không đủ cơ sở thì cán bộ VPCP mail trả lời, trao đổi lại 

để làm rõ thêm thông tin”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng kể. 

Ông cũng cho biết, các ý kiến của người dân và DN đều được chuyển 

đến các bộ ngành xử lý. VPCP sẽ theo dõi các bộ ngành đã trả lời bao 

nhiêu và người dân có quyền chấm điểm các bộ ngành. Nếu trả lời 

không tốt người dân có quyền chấm 0 điểm, nếu tốt cho điểm tốt. 

“Bộ nào trả lời quanh co, chối bỏ trách nhiệm sẽ bị dân chấm điểm trên 

hệ thống. Trên cơ sở đó để các bộ ngành, địa phương thấy rõ trách 

nhiệm của mình”, Chủ nhiệm VPCP nói. 

Theo vietnamnet.vn 

 

 

 

 

 

 



6. Thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm đã thuận lợi 
cho DN? 

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Hiệp 

hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng 

bỏ quy định bắt buộc đăng ký công bố phù hợp với quy định về an 

toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật.  

Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam cũng đề nghị Bộ Y tế rà 

soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

và tạo môi trường kinh doanh thân thiện cho doanh nghiệp. 

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau: 

Khoản 3, Điều 3 của Luật An toàn thực phẩm quy định “Quản lý an toàn 

thực phẩm phải trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, quy định do 

cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do tổ 

chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng”. Do đó, tại Điều 3 Nghị định 

số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An 

toàn thực phẩm có quy định sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải 

được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, phù hợp với xu thế 

quản lý bởi các quy định khi chưa có các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng 

để bảo đảm an toàn cho sức khỏe cộng đồng. 

Mặt khác, thực phẩm là một mặt hàng đặc biệt liên quan trực tiếp đến 

sức khỏe con người và ảnh hưởng đến giống nòi, trong đó thực phẩm 

dinh dưỡng với mục đích dành cho trẻ em và những đối tượng nhạy cảm 

cần phải quản lý chặt chẽ tránh tình trạng lạm dụng, dùng sai mục đích 

gây tổn hại cho sức khỏe cộng đồng và mang lại gánh nặng cho kinh tế 

xã hội. 

Về cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 

số 52/2015/TT-BYT quy định việc kiểm tra Nhà nước về an toàn thực 

phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế 

thay thế Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT, trong đó quy định rõ thời gian 

kiểm tra đối với thực phẩm nhập khẩu: 6 ngày làm việc đối với mặt hàng 

thuộc diện kiểm tra thông thường, 8 ngày làm việc đối với các mặt hàng 

thuộc diện kiểm tra chặt; có quy định về phương thức giảm kiểm tra đối 

với các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu đạt yêu cầu nhập khẩu sau 3 

lần kiểm tra liên tiếp các ngày khác nhau trong vòng 12 tháng theo 

phương thức kiểm tra thông thường đồng thời đạt yêu cầu trong các lần 

thanh tra, kiểm tra. 



Như vậy, việc kiểm tra Nhà nước đã được quy định giảm bớt số lần kiểm 

tra từ 5 lần xuống còn 3 lần, riêng phương thức kiểm tra thường chỉ yêu 

cầu kiểm tra cảm quan và ghi nhãn là chính do đó thời gian kiểm tra 

chuyên ngành giảm đáng kể. 

Bộ Y tế cũng đã triển khai dịch vụ công cấp độ 4 trong việc cấp giấy xác 

nhận công bố hợp quy, phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho các 

sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bao gói sẵn và được công khai trên 

Website của Cục An toàn thực phẩm và Cổng thông tin một cửa quốc 

gia, đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp. 

Theo baochinhphu.vn 

 

7. Cắt bỏ thủ tục rườm rà, chấn chỉnh ngay tư thế, 
tác phong cán bộ 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhắc nhở một loạt 

đơn vị cần chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính của người 

dân, doanh nghiệp. 

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính, năng 

lực quản  trị, điều  hành, Chủ  tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung vừa 

yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thị xã rà  soát toàn 

bộ các thủ tục hành chính. Theo đó, phải đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, cắt bỏ những thủ tục không cần thiết nhằm tạo điều  kiện  thuận  

lợi  cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính; đề 

xuất cấp có  thẩm quyền công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành 

chính theo quy định. 

Đặc biệt lưu ý bộ phận “một cửa” Sau một số vụ việc đáng tiếc xảy ra 

gần đây có liên quan tới cán bộ, công chức của Hà Nội, Chủ  tịch UBND 

TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải thực hiện 

nghiêm Quy chế ứng xử tại cơ quan, nơi công cộng. Đặc biệt, người 

đứng đầu phải gương mẫu trong việc thực hiện Quy chế ứng xử; quán 

triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nghiêm 

túc thực hiện. 

Cùng với đó, cần rà soát các nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản 

ánh của người dân, tổ chức để tập trung giải quyết dứt điểm, tránh để 

diễn ra khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Từ vụ việc bức xúc liên quan tới 

cấp giấy chứng  tử  tại  UBND  phường  Văn  Miếu, quận Đống Đa,  

thành  phố  cũng chỉ đạo phải quan tâm hơn nữa đến việc giải quyết thủ 



tục hành chính tại bộ phận “một cửa”,“một cửa” liên thông. Trong đó, cần 

lưu ý về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết thủ tục hành chính. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu phải đặc biệt lưu ý đến tư thế, tác 

phong của cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, theo ông Phạm Quý 

Tiên, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội  

nhắc nhở một  số đơn vị phòng, ban, bộ phận phải rút kinh nghiệm trong 

việc giải quyết thủ tục hành chính như  Phòng Quản lý xây dựng, Phòng 

Cấp phép xây dựng (Sở Xây dựng); bộ phận cung cấp thông tin quy 

hoạch (Sở Quy hoạch - Kiến trúc); bộ phận “một cửa” - Phòng Đăng ký 

kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư), Ban Thi đua khen thưởng (Sở Nội 

vụ), Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội - khu vực Ba Đình, 

Hoàn Kiếm, Đống Đa (Sở Tài nguyên và Môi trường)… 

“Trên cơ sở kết quả công bố kết quả chỉ số Cải  cách  hành chính  năm  

2016,  các đơn vị phải có biện pháp khắc phục những tồn  tại, hạn chế, 

phát  huy những điểm mạnh để công  tác cải cách hành chính năm 2017 

và những năm tiếp theo của đơn vị đạt kết quả tốt hơn”, ông Phạm Quý 

Tiên truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội. 

Liên tục kiểm tra công vụ Cũng  theo ông Phạm Quý Tiên, đoàn kiểm tra 

công vụ thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã sẽ thường xuyên 

kiểm tra công vụ đột xuất nhằm kịp  thời phát hiện những tồn tại, thiếu 

sót để chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có). Liên quan tới công tác kiểm 

tra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã  ký ban hành Kế 

hoạch  kiểm  tra  cải cách hành chính năm 2017. 

Theo đó, thành phố dự kiến kiểm tra trực tiếp tại 2 sở và 2 quận, huyện 

gồm: UBND quận Hai Bà Trưng; UBND huyện Mê Linh; Sở GD-ĐT và 

Sở TN-MT. Dù vậy, căn cứ tình hình thực tế, Sở Nội vụ có thể đề xuất 

lựa chọn bổ sung  các đơn vị  cần kiểm tra nếu thấy cần thiết. Thời gian 

kiểm tra là từ 1-8 tới hết ngày 30-9-2017. 

Về nội dung, đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào một số vấn đề như: sự năng 

động, tích cực, chủ động… trong công tác chỉ đạo, điều  hành về cải 

cách hành  chính; việc thực hiện các chỉ tiêu, quy định về cải cách thể 

chế và kiểm soát thủ tục hành chính; việc  thực hiện chỉ đạo của  thành 

phố về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới  lề  lối, phong  

cách  làm  việc… “Hoạt động kiểm tra đảm bảo đúng pháp  luật, chính  

xác, khách  quan và trung  thực; không làm cản trở hoạt động chuyên 

môn bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra”, UBND 

TP Hà Nội nêu yêu cầu. 

Theo anninhthudo.vn 



8. Tiếp thị dịch vụ công trực tuyến từ phường xã 

Kết quả việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại TPHCM chưa thực 

sự được như kỳ vọng. Người dân vẫn bối rối khi tương tác trực 

tuyến với chính quyền. 

 

 Trước tình hình trên, TP đề ra nhiều giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao 

hiệu quả. Trong đó, phổ biến dịch vụ công trực tuyến ngay từ cấp 

phường, xã thông qua hoạt động hỗ trợ, tuyên truyền là nhiệm vụ trọng 

tâm.   

Dịch vụ trực tuyến do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh  

Công an TPHCM cung cấp rất được lòng người dân 



 Kết quả chưa như kỳ vọng 

Tổng điểm Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên 

địa bàn TPHCM năm 2016 là 34,9; nằm trong nhóm trung bình thấp, 

đứng thứ 44/63 tỉnh, thành. Đáng chú ý, TP có chỉ số nội dung cung ứng 

dịch vụ công tăng từ 7,4 lên 7,5 điểm, đứng thứ 6 cả nước; trong khi chỉ 

số về thủ tục hành chính công giảm từ 7,05 xuống 7 điểm, xếp thứ 44/63 

tỉnh, thành.  

Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM nhìn nhận, hiện kết quả sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến của người dân chưa được như kỳ vọng; số 

lượng người dân, doanh nghiệp (DN) sử dụng dịch vụ ở các đơn vị, cơ 

sở chưa đồng đều. Đơn cử, tất cả DN đều làm thủ tục thông báo mẫu 

con dấu qua internet như hướng dẫn, tuy nhiên chỉ có 67,5% DN thông 

báo trực tuyến khi thay đổi nội dung đăng ký DN. Hay việc cấp bản sao 

văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc trực tuyến ở Sở Giáo dục - Đào tạo đạt tỷ 

lệ 100%; còn tại Sở Thông tin - Truyền thông, thủ tục thẩm định xuất bản 

phẩm nhập khẩu không kinh doanh thực hiện trực tuyến chỉ đạt mức 

84%.  

Theo ông Võ Minh Thành, Trưởng phòng Công nghệ thông tin (Sở 

Thông tin - Truyền thông), đối tượng sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại 

sở, ngành thường là DN và tổ chức, còn ở cấp quận, huyện thì chủ yếu 

là gia đình, cá nhân. Đối với cấp này, dịch vụ công trực tuyến tương đối 

đơn giản hơn, trừ một số thủ tục cần nhiều giấy tờ đi kèm theo quy định 

(như xin cấp phép xây dựng). Ở không ít địa phương, người dân có nhu 

cầu nhưng vẫn thấy ngại việc tìm hiểu, tiếp cận với phương thức tương 

tác mới. Truy cập website UBND quận, huyện, nhiều người bối rối khi 

giao diện website thể hiện nhiều nội dung, chưa có hướng dẫn cụ thể. 

Do đó, nội dung tuyên truyền, phổ biến về dịch vụ công trực tuyến cấp 

quận, huyện trở xuống cần chi tiết, gần gũi với đời sống, phù hợp với 

trình độ người dân hơn nữa.  

Giúp người dân tạo thói quen 

Trước tình hình trên, UBND TPHCM ráo riết thực hiện nhiều giải pháp 

cải thiện, nâng cao PAPI. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đề ra là 

cải thiện và nâng cao PAPI cấp phường, xã, thị trấn. Trong đó, công tác 

tư vấn, hỗ trợ là giải pháp ban đầu, nhằm tạo thói quen tận dụng dịch vụ 

trực tuyến cho người dân.  

Ông Võ Minh Thành cho biết, TP chủ trương triển khai dịch vụ công trực 

tuyến theo chiều sâu bằng cách phổ cập những dịch vụ “đắt khách”; 

nghiên cứu giảm thời gian xử lý, tăng tiện ích dịch vụ. Đặc biệt, UBND 



quận, huyện nhận nhiệm vụ thành lập tổ hỗ trợ, tư vấn tại bộ phận tiếp 

nhận; trả kết quả giải quyết hồ sơ ngay tại các đơn vị và UBND phường, 

xã, thị trấn. Nòng cốt tổ tư vấn là đoàn thanh niên. Hoạt động trên tuy 

mới triển khai nhưng đã tạo ra hiệu ứng đáng khích lệ. Đơn cử, từ tháng 

6 đến nay, quận 4 là địa phương điển hình có tỷ lệ người dân sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tăng cao (lĩnh vực kinh tế đạt tỷ lệ 

88%, an toàn vệ sinh thực phẩm đạt 96%...). Theo ghi nhận, hiện quận 4 

và quận Bình Tân có mô hình tổ tư vấn dịch vụ công hoạt động hiệu quả 

tại UBND phường. Các địa phương khác vẫn đang trong quá trình triển 

khai công việc này. “Đối với cấp quận, huyện trở xuống, công tác tuyên 

truyền, hướng dẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Từ đầu năm đến nay, 

TP đẩy mạnh chủ trương trên về cơ sở, yêu cầu lãnh đạo địa phương 

sâu sát, báo cáo tình hình hàng tháng. TP luôn sẵn sàng những giải 

pháp liên quan đến dịch vụ công trực tuyến (hạ tầng kỹ thuật, phầm 

mềm trực tuyến…). Do vậy, địa phương chỉ cần tích cực, bám sát thực 

tế là có thể phổ biến lợi ích hình thức trực tuyến khi sử dụng dịch vụ 

công. Đồng thời, TP mong muốn cá nhân, tổ chức chủ động góp ý, giúp 

chính quyền hoàn thiện các chương trình dịch vụ công trực tuyến”, ông 

Thành nhấn mạnh.  

Nắm sát tình hình thực tế dưới cơ sở, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần 

Vĩnh Tuyến yêu cầu các ban, ngành, quận, huyện tiếp tục tăng số lượng 

các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Mọi cấp chính quyền thường 

xuyên khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất 

lượng dịch vụ, nhất là lĩnh vực cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận 

quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, đăng ký kinh doanh và các 

dịch vụ công thực hiện tại UBND phường, xã, thị trấn. Về nhiệm vụ cung 

ứng dịch vụ công, các địa phương phải duy trì hiệu quả tương tác giữa 

chính quyền với người dân bằng nhiều kênh thông tin. Mọi cơ quan, đơn 

vị tiếp tục những giải pháp tập trung xây dựng, phát triển chính quyền 

điện tử; tăng tiện ích nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. 

UBND TPHCM vừa phê duyệt Đề án đánh giá Chỉ số cải cách hành chính 

của sở, ban, ngành, UBND quận, huyện trên địa bàn TP năm 2017. Đề án 

nêu rõ nội dung đánh giá chia thành 2 nhóm: kết quả thực hiện cải cách 

hành chính và tác động của công tác cải cách hành chính. Dựa trên các 

tiêu chí, thang điểm, lãnh đạo, nội bộ các đơn vị sẽ tự đánh giá, xếp loại. 

Nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch, đại biểu HĐND và Ủy ban 

MTTQ cùng tham gia chấm điểm. UBND TP lấy kết quả đánh giá chỉ số cải 

cách hành chính làm điều kiện xét thi đua, khen thưởng. 

Theo sggp.org.vn 



9. Bí thư Hà Nội: Nhiều cán bộ ứng xử với dân chưa 
đáp ứng yêu cầu 

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, với những vụ việc 

xảy ra trong thời gian qua, cho thấy vẫn còn có những cán bộ chưa 

đáp ứng được yêu cầu trong ứng xử đối với nhân dân; phân loại, 

xử lý doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm của người lao động 

Sáng 8/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Bảo 

hiểm xã hội thành phố Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 7 

tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 

2017. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung 

Hải yêu cầu các cấp ngành tập trung thu số tiền 3.378 tỷ đồng các 

doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội. Ông Hải giao liên ngành thành phố 

phân loại doanh nghiệp để tìm hiểu rõ nguyên nhân nợ đọng bảo hiểm 

xã hội. 

Với những doanh nghiệp đã thu tiền của người lao động rồi nhưng cố 

tình không nộp, cố tình chây ỳ, ông Hải yêu cầu các cơ quan chức năng 

của thành phố phải xử lý nghiêm khắc, thậm chí xử lý hình sự nếu xử lý 

hành chính nhiều lần nhưng không thực hiện. 

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng dành nhiều thời gian nói 

về công tác đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ, công chức ngành bảo 

hiểm. Ông Hải lưu ý các đơn vị cần tập trung vào nhiệm vụ phổ biến quy 

trình cải cách hành chính, quy tắc ứng xử của thành phố cũng như của 

ngành bảo hiểm khi cán bộ, công chức tiếp xúc với người dân cũng như 

khách hàng. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá việc tập huấn, đào tạo cán bộ trong 

quá trình tiếp xúc, ứng xử với nhân dân là vấn đề hết sức quan trọng, 

phải coi là nhiệm vụ trọng yếu trong thời gian tới. 

“Chúng ta vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề trong nội dung này, đặc biệt là 

một số sự việc xảy ra trong thời gian vừa qua cho thấy vẫn còn có 

những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu trong ứng xử đối với người 

dân”, ông Hoàng Trung Hải nói. 

Trước đông đảo cán bộ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và lãnh đạo 

các sở ngành của thành phố, ông Hoàng Trung Hải cho biết, nhiều lần 

ông đã đề cập tới việc những cán bộ tiếp xúc trực tiếp với nhân dân ở bộ 

phận một cửa hay giải quyết khiếu nại tố cáo phải là những cán bộ được 



rèn luyện, có nghiệp vụ, kỹ năng và phải xem xét kỹ phẩm chất đạo 

đức… 

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội nếu để một cán bộ yếu kém ra khu vực 

tiếp công dân thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của ngành bảo hiểm 

xã hội. Bởi nếu chỉ xảy ra một vài vụ việc liên quan đến một hai cá nhân 

là ảnh hưởng đến toàn bộ nỗ lực, công lao của ngành bảo hiểm xã hội 

phấn đấu, xây dựng trong nhiều năm. 

Ông Hải lưu ý ngành bảo hiểm xã hội thành phố phải đẩy nhanh việc 

thực hiện thủ tục hành chính ở cấp độ 3, cấp độ 4, để người dân có thế 

giải quyết thủ tục hành chính qua mạng, mà không cần gặp trực tiếp cán 

bộ bảo hiểm xã hội. Đối với những khâu, những lĩnh vực chưa cải cách 

được như vậy, thì phải lựa chọn, đào tạo bài bản các cán bộ tiếp xúc với 

nhân dân giải quyết thủ tục hành chính. 

Theo tienphong.vn 

 

10. TP.HCM bắt đầu dán tem cây xăng để chống gian 
lận 

Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các cửa 

hàng kinh doanh xăng dầu và bảo vệ người tiêu dùng. 

 
Nhân viên cửa hàng xăng dầu đang mở bo mạch điện tử của  trụ bơm để 

chuẩn bị dán tem niêm phong 



Ngày 8-8, Tổ chỉ đạo công tác triển khai dán tem niêm phong đồng hồ 

công tơ tổng và tem mã vạch các cột đo xăng dầu do Cục thuế TP.HCM 

dẫn đầu đã ra quân thực hiện dán tem cây xăng tại Quận 1 nhằm thực 

hiện đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trong kinh doanh 

bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TP.HCM 

Tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 3, 102 Phạm Hồng Thái (Quận 1), 

ông Phạm Công Lý, đại diện Cục thuế TP.HCM, Tổ trưởng Tổ công tác 

cho biết trong tuần này Đoàn sẽ thực hiện dán tem 40 cửa hàng xăng ở 

các quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10. 

 
Đoàn liên ngành đang thực hiện dán tem mã vạch 

Theo ông Lý, tem mã vạch để nhận dạng từng cột đo xăng dầu, bởi hiện 

nay TP.HCM có 500 điểm bán lẻ xăng dầu với tổng cộng 3.400 cột xăng. 

Theo đó, chỉ cần dùng phần mềm QR Code, quét mã vạch này, cơ quan 

chức năng sẽ nhận đầy đủ thông tin của cột đo này…Trích xuất từ dữ 

liệu, Cục thuế sẽ biết được một cột đo bán được bao nhiêu xăng, doanh 

thu của từng cột đo từ đó tính toán được doanh thu của từng cửa hàng... 

 Với con tem này cửa hàng xăng không mở ra, phá ra để điều chỉnh 

được. 



 
 

 
Với phần mềm kết nối smartphone cơ quan thuế nắm được các thông tin 

của cửa hàng xăng dầu 

 



 
Số tem trên con Tem niêm phong của Cục thuế TP.HCM 

 
Chỉ số thực tế trên đồng hồ công tơ tổng sau khi Đoàn đã dán tem 



 
Đoàn ghi lại  số cột đo, kí hiệu tem mã vạch, tem kiểm định đo lường... 

Ông Lý cho biết trong ngày đầu tiên ra quân Tổ công tác không gặp gì 

khó khăn vì tập đoàn Petrolimex là tập đoàn xăng dầu lớn nhất Việt 

Nam, hệ thống các cửa hàng đã “chuẩn”. Chúng tôi chỉ “ngại” những cửa 

hàng của các công ty tư nhân vì cửa hàng của họ không theo chuẩn 

nào. Chẳng hạn cửa hàng đó có thể không có đồng hồ công tơ tổng . 

"Với những trường hợp như vậy trong đề án yêu cầu trong 15 ngày làm 

việc, cửa hàng phải phục hồi, báo cho cơ quan chức năng để thực hiện 

dán tem", ông Lý chia sẻ. 

Theo kế hoạch của đề án, dự kiến đến 30/9 sẽ hoàn thành việc dán tem 

của hơn 500 cây xăng. Mục tiêu của đề án nhằm quản lý chặt chẽ sản 

lượng bán ra của các cửa hàng bán xăng dầu, làm căn cứ kê khai nộp 

thuế, góp phần chống thất thu cho ngân sách nhà nước. 

Đồng thời chống tiêu cực trong việc mua bán hóa đơn của các cửa hàng 

kinh doanh xăng dầu. Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng 

giữa các cửa hàng kinh doanh xăng dầu và bảo vệ người tiêu dùng. 

Theo plo.vn 

 


