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1. Đơn giản hóa 71 thủ tục hành chính thuế, hải 
quan, chứng khoán 

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP về đơn giản hóa thủ 

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

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. 

 

Hình minh họa: Báo Thanh Tra 

Theo đó, nội dung đơn giản hóa liên quan đến 71 thủ tục hành chính 

trong 3 lĩnh vực: Chứng khoán (32 thủ tục); hải quan (2 thủ tục); thuế (37 

thủ tục). 

Trong đó, lĩnh vực chứng khoán, đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép, 

điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng 

khoán đại chúng do hợp nhất, do nhận sáp nhập. Cụ thể, bỏ bản sao 

giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên dự 

kiến hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty đầu tư 

chứng khoán đại chúng, cổ đông sáng lập; Giám đốc (Tổng Giám đốc), 

Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và người điều hành quỹ (đối với 

công dân Việt Nam) quy định tại Điều 78 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP. 

Thủ tục Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế 

cũng được đơn giản hóa. Theo đó, bỏ yêu cầu nộp sơ yếu lý lịch có xác 

nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc UBND xã, 



phường, thị trấn nơi cư trú quy định tại Điều 12 và bỏ chỉ tiêu ngày tháng 

năm sinh, quê quán và bổ sung thêm thông tin về số định danh cá nhân 

tại mẫu đơn 6a, 6b ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC. 

Hủy tem rượu hỏng không cần chấp thuận của cơ quan thuế 

Cũng trong lĩnh vực thuế, Nghị quyết cho phép khi làm thủ tục đăng ký 

số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/Mua tem rượu (thực 

hiện tại cấp Cục, cấp Chi cục) không phải xuất trình giấy giới thiệu của 

doanh nghiệp; xuất trình giấy chứng minh nhân dân của người trực tiếp 

đến mua tem rượu còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp 

luật về giấy chứng minh nhân dân. 

Bỏ quy định trước khi thanh hủy tem rượu hư hỏng (rách hỏng...), tổ 

chức, cá nhân phải có văn bản, kèm bảng kê chi tiết đăng ký hủy với cơ 

quan thuế và phải có công văn chấp thuận cho hủy của cơ quan Thuế... 

Theo voh.com.vn 

 

2. Giảm thủ tục, tăng hậu kiểm với hàng hóa xuất, 
nhập khẩu 

 Với mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, Bộ Khoa học và 

Công nghệ (KH và CN) được Chính phủ giao chủ trì phối hợp các 

bộ, ngành liên quan tìm giải pháp để bỏ hoặc giảm thiểu thời gian 

xử lý thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, tăng 

cường hậu kiểm. 

Nhiều bất cập trong thực tiễn và những giải pháp đã được trình bày tại 

Hội thảo “Rà soát hàng hóa nhóm hai và văn bản quy phạm pháp luật về 

thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu” vào ngày 11-10, tại Vĩnh Phúc. 

Với mục tiêu đổi mới hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo chỉ đạo của 

Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 75/NQ-

CP, hội thảo là diễn đàn mở để đối thoại trực tiếp giữa các cơ quan quản 

lý và doanh nghiệp về định hướng giải pháp, đề xuất cụ thể nhằm tạo 

môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu 

thông qua việc giảm tỷ lệ hàng hóa kiểm tra chuyên ngành trước thông 

quan từ 35% xuống 15% và sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm 

pháp luật chồng chéo, bất cập, không phù hợp với Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật An toàn 



thực phẩm... theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. 

Theo Phó Tổng Cục trưởng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam 

(Bộ KH và CN) Nguyễn Hoàng Linh, các bộ đã rà soát, đề xuất cắt giảm 

hàng hóa nhóm hai như: Bộ Công thương đề xuất loại bỏ ra khỏi danh 

mục một nhóm hàng hóa (sản phẩm dệt may các loại), Bộ Y tế đề xuất 

loại bỏ ra khỏi danh mục với 26 sản phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đề xuất loại bỏ ra khỏi danh mục 16 sản phẩm (giống cây 

trồng lâm nghiệp, giống vật nuôi trên cạn, động vật và sản phẩm động 

vật phi thực phẩm...), Bộ Xây dựng đề xuất loại bỏ ra khỏi danh mục 36 

sản phẩm... Tuy vậy, hoạt động kiểm tra chuyên ngành trong đó có hoạt

động kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa còn nhiều bất cập. 

Theo Báo cáo mới nhất của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ, 

công tác kiểm tra chuyên ngành còn gây khó khăn, tốn kém chi phí cho 

doanh nghiệp như: Kiểm tra còn chồng chéo; danh mục hàng hóa phải 

kiểm tra chuyên ngành còn nhiều trong khi chưa ban hành đầy đủ quy 

chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia, chủ yếu kiểm tra bằng cảm quan và trên hồ 

sơ nên tỷ lệ phát hiện lô hàng vi phạm chỉ 0,03%; chưa đẩy mạnh việc 

thừa nhận lẫn nhau... 

Theo Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hiện các bộ quản lý 

ngành, lĩnh vực cũng đang triển khai rà soát danh mục hàng hóa nhóm 

hai, biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhóm hai để chuyển từ tiền kiểm 

sang hậu kiểm theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 19, 

Nghị quyết 75. 

Theo nhandan.com.vn 

 

3. Miễn, giảm cước gửi hồ sơ giải quyết TTHC qua 
bưu điện 

Nhiều đối tượng được giảm 50% giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, 

chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện gồm: 

Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh 

binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 

người dân thuộc hộ nghèo… 

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 22/2017/TT-

BTTTT quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước 



dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển 

trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 

Ảnh minh họa 

Theo đó, đối tượng được miễn giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển 

trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính gồm: Người hoạt động cách 

mạng trước ngày Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng. 

Đối tượng được giảm 50% giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả 

kết quả gồm: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao 

động; thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh 

binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người 

hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; vợ 

hoặc chồng, con đẻ, mẹ đẻ, bố đẻ của liệt sĩ; người dân thuộc hộ nghèo 

theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; người dân ở vùng có điều kiện 

kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính 

phủ. 



Thông tư cũng quy định mức giá cước tối đa dịch vụ nhận gửi hồ sơ như 

sau: 

                                                              Đơn vị tính: đồng 

TT 

Nấc 

khối 

lượng 

Nội tỉnh Liên tỉnh 

Nội 

quận/thị 

xã/huyện/ 

thành phố 

Liên 

quận/thị 

xã/huyện/ 

thành phố 

Nội 

vùng 

Vùng 1, 

vùng 3 

đến 

vùng 2 

và 

ngược 

lại 

Vùng 1 

đến vùng 

3 và 

ngược lại 

1 
Đến 

100g 
26.000 30.000 30.500 31.000 31.500 

2 

Trên 

100g 

đến 

250g 

26.000 30.000 31.000 34.000 38.000 

3 

Trên 

250g 

đến 

500g 

26.500 30.500 32.500 38.000 51.000 

4 

Mỗi 

500g 

tiếp 

theo 

2.200 2.900 3.600 6.300 9.700 

 Mức giá cước tối đa dịch vụ chuyển trả kết quả 

TT Nấc Nội tỉnh Liên tỉnh 



khối 

lượng 
Nội 

quận/thị 

xã/huyện/ 

thành phố 

Liên 

quận/thị 

xã/huyện/ 

thành phố 

Nội 

vùng 

Vùng 1, 

vùng 3 

đến 

vùng 2 

và 

ngược 

lại 

Vùng 1 

đến vùng 

3 và 

ngược 

lại 

1 
Đến 

100g 
26.000 30.000 30.500 31.000 31.500 

2 

Trên 

100g 

đến 

250g 

27.000 31.000 32.000 35.000 39.000 

3 

Trên 

250g 

đến 

500g 

28.500 32.500 34.500 40.000 53.000 

4 

Mỗi 

500g 

tiếp 

theo 

2.200 2.900 3.600 6.300 9.700 

Trong đó, vùng 1 gồm 29 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà 

Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, 

Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hà Nội, 

Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, 

Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ 

An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. 

Vùng 2 gồm 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Quảng Trị, Thừa 

Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Bình 

Định, Phú Yên, Đắk Lắk và Đắk Nông. 



Vùng 3 gồm 23 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Khánh Hòa, Ninh 

Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình 

Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Tiền 

Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ, An Giang, 

Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018. 

Theo baochinhphu.vn 

 

4. Gỡ rào cản, mở đường cho doanh nghiệp  

Năm 2017 được chọn là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp (DN), 

một quyết định cho thấy rõ quyết tâm của Chính phủ gỡ bỏ những 

rào cản đang kìm hãm sự phát triển của các DN hiện nay. 

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, ngoài quyết tâm của người đứng 

đầu Chính phủ, còn cần sự đồng lòng, vào cuộc một cách thực chất, rốt 

ráo hơn từ phía các bộ, ngành, cơ quan quản lý. Từ đó, mới mong xóa 

bỏ những chi phí bất hợp lý, mở đường cho DN Việt Nam, nhất là khối 

DN tư nhân, tiến xa hơn trong tiến trình hội nhập vào chuỗi giá trị toàn 

cầu và thương mại quốc tế. 

Bài 1: Chi phí đè nặng doanh nghiệp 

Cơ chế, chính sách thuận lợi và thông thoáng cùng mức chi phí thấp 

trong kinh doanh là những yếu tố cốt lõi quyết định sự phát triển của mỗi 

DN. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, DN đang bị ràng buộc bởi nhiều điều 

kiện kinh doanh phức tạp, không cần thiết và những thủ tục hành chính 

rườm rà, gián tiếp hình thành nhiều chi phí bất hợp lý. Áp lực từ những 

rào cản này đang là nỗi ám ảnh, ăn mòn nguồn lực cũng như làm giảm 

sút khả năng cạnh tranh của DN trước làn sóng hội nhập. 

Chi phí lớn từ những “giấy phép con” 

Để hoàn thiện thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm 

(ATTP) theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP, một DN thuộc Hiệp hội Thương 

mại Hoa Kỳ (AmCham) tại Việt Nam phải bỏ ra khoảng thời gian sáu 

tháng. DN này chính thức nộp đơn từ ngày 13-1, sau năm lần rút về 

chỉnh sửa và bổ sung hồ sơ, đến ngày 10-7, sản phẩm mới được cấp 

xác nhận công bố phù hợp quy định về ATTP. Mỗi lần gặp cán bộ quản 

lý, DN lại được yêu cầu chỉnh sửa một nội dung, trong khi nếu được tư 



vấn đầy đủ hơn, DN có thể hoàn thiện ngay trong một lần. Điều đáng 

nói, trong giấy xác nhận lại ghi rất rõ, DN phải hoàn toàn tự chịu trách 

nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố. Luật sư Trần Ngọc 

Hân, đại diện Ủy ban Thực phẩm và Đồ uống của AmCham bức xúc: 

Sau nửa năm trời vất vả chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu, chúng tôi vẫn 

phải tự chịu trách nhiệm về ATTP của sản phẩm. Vậy ý nghĩa của thủ 

tục này là gì? Trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc này như thế 

nào? 

Theo phân tích của Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn, tại Nghị định 38/2012/NĐ-CP, 

DN phải tự lấy mẫu xét nghiệm, sau đó nộp hồ sơ để cơ quan quản lý 

xét duyệt. Quy trình này rõ ràng không thể bảo đảm ATTP vì trước hết, 

việc xét duyệt hoàn toàn trên giấy, Cục ATTP (Bộ Y tế) không hề kiểm 

tra cơ sở sản xuất cũng như thực tế sản phẩm; thứ hai, DN có thể tùy ý 

chọn mẫu xét nghiệm, mẫu đạt đem đi nộp, mẫu không đạt bỏ đi, không 

ai kiểm soát quá trình này. Điều nguy hại hơn là quy trình xét duyệt quá 

lâu, khiến DN tốn nhiều chi phí và thời gian. Khảo sát của Viện Nghiên 

cứu quản lý kinh tế T.Ư (CIEM) cho thấy, trong năm 2015, Cục ATTP đã 

cấp khoảng 35 nghìn giấy xác nhận ATTP và con số này có thể lên tới 

45 nghìn giấy phép trong năm nay. Bình quân, để xin được giấy xác 

nhận ATTP, mỗi DN tốn khoảng 10 triệu đồng với thực phẩm thông 

thường và khoảng 30 triệu đồng với thực phẩm chức năng; thời gian 

trung bình bốn tháng. Theo tính toán của CIEM, chỉ riêng với loại giấy 

phép ATTP này, mỗi năm đã lấy đi của DN khoảng 5,4 triệu ngày làm 

việc và chi phí hàng nghìn tỷ đồng. 

Không dừng lại ở đó, thống kê của VCCI, với 243 ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện hiện nay, đang chứa khoảng 5.700 điều kiện kinh 

doanh hay còn gọi là “giấy phép con”. Ít nhất một nửa trong số đó được 

các chuyên gia kinh tế cũng như cộng đồng DN đánh giá là chưa hợp lý, 

không cần thiết, đang tồn tại như những rào cản kìm hãm hoạt động của 

DN. Có thể kể đến một số “giấy phép con” như Thông tư 49/2015/TT-

BCT của Bộ Công thương quy định DN dệt may khi sản xuất hoặc gia 

công xuất khẩu quân trang, quân phục cho nước ngoài phải xác định 

đơn vị/cơ quan/tổ chức sử dụng cuối cùng sản phẩm này; Nghị định 

60/2014/NĐ-CP quy định điều kiện cấp phép nhập khẩu máy in trên sản 

phẩm dệt may xuất khẩu, “chủ DN phải có bằng cấp từ cao đẳng trở lên 

về ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng 



nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in (sau khóa học ba 

tháng)”;... Đây là những quy định mà DN không thể đáp ứng hoặc nếu 

thực hiện sẽ mất rất nhiều thời gian và chi phí. Ngoài ra, còn có nhiều 

thủ tục hành chính bất hợp lý khác trong các lĩnh vực như hải quan, 

thuế, bảo hiểm xã hội cũng đang làm hao mòn “sức khỏe” DN. Đại diện 

Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) chia sẻ: Để hoàn thành thủ tục thông 

quan và kiểm dịch đối với mặt hàng điều thô nhập khẩu, hàng trăm công-

ten-nơ của các DN sản xuất điều của Bình Dương, Đồng Nai, Phú 

Yên,... sau khi về cảng tại TP Hồ Chí Minh sẽ phải vận chuyển trở lại địa 

phương làm thủ tục thông quan, sau đó chuyển lại TP Hồ Chí Minh để 

kiểm dịch thực vật rồi tiếp tục... quay về xưởng ở địa phương để chế 

biến. Như vậy, thay vì được hoàn tất các thủ tục ngay tại TP Hồ Chí 

Minh thì phải vận chuyển qua lại nhiều lần hết sức vô lý. Vòng quay này 

tạo ra chi phí rất lớn, làm giảm lợi nhuận và nguồn lực của các DN. Theo 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, chỉ tính 

riêng năm nội dung kiểm tra chuyên ngành của các bộ: Y tế, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, đã làm DN tiêu tốn gần 29 

triệu ngày công và hơn 12.200 tỷ đồng. 

Làm giảm sức cạnh tranh 

Không chỉ những rào cản từ các quy định pháp luật, thủ tục hành chính 

bất hợp lý gây ra, DN còn đang phải “gánh” các loại chi phí khác với xu 

hướng ngày càng nhiều lên. Ông Lê Tuấn Linh, giám đốc một công ty 

chuyên gia công các mặt hàng may xuất khẩu cho biết: Chỉ vài năm gần 

đây, chi phí logistics của DN đã tăng khoảng ba lần. Nguyên nhân chủ 

yếu do các hãng tàu biển bắt tay nhau để lạm thu đến gần 70 loại phí 

khác nhau, trong đó có nhiều loại phí rất vô lý khiến DN bất bình như phí 

làm sạch, vệ sinh hay mất cân đối công-ten-nơ,… Bên cạnh đó, tình 

trạng gia tăng các loại chi phí vận tải đường bộ, BOT càng tạo thêm 

gánh nặng cho DN. Cụ thể, với các xe công-ten-nơ 40 phít (feet) hoặc 

chở hàng từ 18 tấn trở lên, mức thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ BOT 

tại nhiều trạm BOT dao động từ 120 đến 200 nghìn đồng/lượt. Với 38 

trạm thu BOT dọc từ bắc vào nam, giá dịch vụ BOT phải trả cho mỗi xe 

vào khoảng 7,6 triệu đồng. Cộng thêm các chi phí xăng dầu, vận tải 

khác, phí vận chuyển hàng hóa đường bộ từ TP Hồ Chí Minh ra đến 

cảng Hải Phòng tương đương chi phí chuyển hàng bằng đường biển từ 

TP Hồ Chí Minh đi Nhật Bản. “Với hàng chục công-ten-nơ xuất khẩu mỗi 

năm, những chi phí này bóc gần hết lợi nhuận của DN, bởi ngành may 



mặc Việt Nam chủ yếu làm gia công cho nên lợi nhuận rất thấp” - ông 

Linh than thở. 

Ông Đậu Anh Tuấn cung cấp thêm: Chi phí vốn quá cao cũng đang làm 

DN Việt Nam luôn yếu thế trong cuộc cạnh tranh với DN nước ngoài. Cụ 

thể, chi phí vốn trung bình của DN Việt Nam tới 7,9%, trong khi DN tại 

Ma-lai-xi-a ở mức 4,6%, Trung Quốc 4,3%, Hàn Quốc 2,3% và Nhật Bản 

chưa đến 1%. Mức đóng bảo hiểm xã hội tại Việt Nam cũng đang cao 

nhất khu vực ASEAN, lên tới 32,5% lương tháng (DN đóng 22%, người 

lao động đóng 10,5%), chưa kể 3% phí công đoàn, trong khi cùng khu 

vực, DN tại Ma-lai-xi-a chỉ phải đóng BHXH chiếm 13% lương tháng, 

Phi-li-pin 10%, In-đô-nê-xi-a 8%, còn Thái-lan 5%,... Ngoài ra, do sức ép 

từ thu ngân sách, nhiều địa phương đang ồ ạt tăng phí thuê đất, có địa 

phương tăng hơn bốn lần, trường hợp cá biệt được VCCI ghi nhận tăng 

đến 14 lần, làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch kinh doanh của DN. Tuy 

nhiên, đáng lo ngại nhất trong hoạt động kinh doanh vẫn là những chi 

phí không chính thức, thường được gọi là “phí bôi trơn". Chi phí không 

chính thức đang phát sinh ở nhiều công đoạn kinh doanh và trong hầu 

hết quá trình thực thi quy định pháp luật... 

Thực tế câu chuyện thuế, phí “ăn mòn” đến gần 40% so với lợi nhuận 

của DN, cao hơn hai lần so với Xin-ga-po đã từng được đề cập rất nhiều 

lần trong báo cáo do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố. Có người ví von 

các loại “giấy phép con” giống như quái vật rắn chín đầu trong thần thoại 

Hy Lạp, cứ chặt đầu này thì lại mọc ra đầu khác. TS Nguyễn Thị Tuệ 

Anh, Phó Viện trưởng CIEM nhấn mạnh: Thời gian qua, quá nhiều các 

loại chi phí đang khiến cho DN hoạt động kém hiệu quả, làm tăng chi phí 

sản xuất của DN, dẫn tới hàng Việt Nam ngày càng khó cạnh tranh ngay 

ở chính thị trường trong nước. Đây cũng là nguyên nhân khiến tinh thần 

kinh doanh của DN bị suy giảm. Ngoài giải thể hoặc tạm ngừng hoạt 

động, nhiều DN đã phải bán một phần hoặc toàn bộ 100% vốn cho các 

DN nước ngoài. Đó là bài toán mà Nhà nước cần nghiên cứu để ngăn 

chặn đà thoái lui trên thị trường của các DN. 

Theo nhandan.com.vn 

 



5. Sửa đổi quy định về đăng ký áp dụng thuế giá trị 
gia tăng 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 93/2017 sửa đổi, bổ sung một 

số quy định của các thông tư trước đây. Ông Trần Sỹ Quân - Phó Cục 

trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết: 

- Thông tư số 93 có hiệu lực từ ngày 5-11-2017. Việc sửa đổi, bổ sung 

Thông tư số 93 là biện pháp cắt giảm thủ tục hành chính thuế, từ đó cải 

cách thủ tục hành chính trong việc đăng ký và chuyển đổi phương pháp 

tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 

 

- Xin ông cho biết cụ thể nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư 

số 93? 

- Thông tư số 93 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số quy định mới như 

sau: 

Thứ nhất, hiện tại, các thông tư trước đây của Bộ Tài chính hướng dẫn 

quy định: cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang 

hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng phải gửi mẫu 

06/GTGT đến cơ quan thuế để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo 

phương pháp khấu trừ. Trường hợp không gửi mẫu 06/GTGT đến cơ 

quan thuế thì kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Khi cơ sở 



kinh doanh chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT (từ phương pháp 

trực tiếp sang phương pháp khấu trừ và ngược lại) thì phải nộp mẫu 

06/GTGT đến cơ quan thuế. Còn theo Thông tư số 93, bỏ quy định nộp 

mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu 

trừ và khi chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế GTGT. 

Thứ hai, bổ sung hướng dẫn phương pháp tính thuế GTGT: Việc xác 

định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo hồ sơ khai thuế GTGT 

do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế. Cụ thể như, nếu cơ sở kinh 

doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi 

tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế. Nếu 

cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi tờ khai 

thuế GTGT mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế. 

Như vậy, kể từ ngày Thông tư số 93 có hiệu lực, việc xác định phương 

pháp tính thuế GTGT căn cứ theo hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh 

doanh gửi đến cơ quan thuế. 

- Xin cảm ơn ông! 

Theo baokhanhhoa.com.vn 

 

6. Tinh gọn bộ máy và chuyện cắt giảm thủ tục hành 
chính 

Chỉ trong ngày 10-10, Chính phủ đã thông qua phương án đơn giản 

hóa 22 thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng và nghị quyết đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân trong bảy lĩnh vực của Bộ 

Công Thương. 

Có thể nói đây là những bước cải cách thủ tục hành chính cần thiết 

nhưng lẽ ra phải làm từ lâu. Bởi lẽ bất kể người dân, doanh nghiệp và 

ngay cả cơ quan quản lý nhà nước cũng nhận ra những rắc rối, phiền 

hà… của những thủ tục không cần thiết. 

Thủ tướng Chính phủ trong thời gian gần đây đều yêu cầu các bộ, 

ngành rà soát lại giấy phép con vô lý để tạo điều kiện thông thoáng cho 

sản xuất, kinh doanh nhằm thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Dư địa cải 

cách trong lĩnh vực này, như nhiều thành viên Chính phủ và chuyên gia 

đã khẳng định, còn rất rộng. 

Nhưng có lẽ việc bãi bỏ những thủ tục hành chính, những giấy phép con 

vô lý, không cần thiết phải được tiến hành song song với việc thay đổi tư 



duy của các nhà hoạch định chính sách. Thông thường, khi giải trình về 

sự cần thiết của các chính sách, cơ quan quản lý nhà nước thường nói 

rằng: Mục tiêu của chính sách là để tăng cường quản lý nhà nước. Rất 

tiếc, đó là một tư duy không chính xác. Bởi lẽ tăng cường quản lý nhà 

nước không nên và chưa bao giờ là mục tiêu của mỗi chính sách nếu 

tuân thủ đúng nguyên tắc Chính phủ kiến tạo, hành động và liêm chính. 

Mỗi một chính sách, mỗi một giấy phép con được ban hành bao giờ 

cũng tạo ra những chi phí rất lớn cho xã hội và sự cồng kềnh cho bộ 

máy nhà nước. Bởi những thủ tục hành chính, xét về bản chất, luôn tạo 

ra những rào cản cho cả doanh nghiệp và người dân trong kinh doanh 

cũng như tham gia vào đời sống xã hội. Chi phí chính thức đã đành, chi 

phí không chính thức vẫn đang là điều nhức nhối trong nhiều báo cáo 

khả tín về hành chính và kinh doanh... 

Trung ương trong những ngày này đang bàn về đề án “đổi mới, sắp xếp 

tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả” và đề án “đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ 

thống các đơn vị sự nghiệp công lập”. Định hướng đúng đắn và cần thiết 

này hẳn nhiên phải có sự xúc tác từ việc cắt bỏ những thủ tục hành 

chính rườm rà, vô lý. 

Bởi khi đó Nhà nước sẽ không còn ôm đồm những việc mà xã hội và thị 

trường có thể tự điều chỉnh. Khi Nhà nước không còn ôm đồm thì cũng 

có nghĩa là cách thức quản lý cũng được cải tiến, nhân lực cũng không 

cần nhiều, đầu mối cũng được thu gọn lại. 

Và khi đó chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính mới có thể mau trở 

thành hiện thực. 

Theo plo.vn 

 

7. Kiểm định khí thải xe máy: dễ hay khó? 

Thời gian gần đây, những công bố mới về lộ trình áp dụng tiêu 

chuẩn khí thải đối với mô tô và xe gắn máy đã khiến dư luận xã hội 

xôn xao. Có ý kiến cho rằng việc triển khai đề án này sẽ đem tới 

nhiều phức tạp, tuy nhiên thực tế lại không phải như vậy.  

Trước hết, cần khẳng định rằng việc kiểm soát khí thải đối với phương 

tiện cơ giới nói chung, và xe máy nói riêng là đúng đắn, và đã được 

nhiều quốc gia trên toàn thế giới thực hiện, nhằm bảo vệ môi trường 



(đặc biệt là ở các đô thị lớn), thúc đẩy phát triển của kinh tế - xã hội, và 

hơn tất cả chính là đảm bảo sức khỏe của người dân. 

 

Có mật độ xe máy/người dân lớn nhất thế giới, Đài Loan (Trung Quốc) 

được xem là mô hình quản lý thành công đối với loại phương tiện này. 

Hiện nay, Việt Nam có 49 triệu xe máy đã đăng ký, với tốc độ tăng 

trưởng rất nhanh. Hơn 1/3 số xe tập trung ở hai thành phố lớn là Hà Nội 

và TP Hồ Chí Minh. Đây là con số rất lớn, nhưng nếu tính theo tỉ lệ xe 

lưu thông trên đường, Việt Nam vẫn đứng sau Đài Loan (Trung Quốc). 

Theo thống kê tại Việt Nam, hiện cứ 1.000 người dân sở hữu khoảng 

460 xe máy, trong khi con số này của Đài Loan là 676 xe máy/1.000 dân. 

Dẫu vậy, tình hình giao thông tại Đài Loan lại khá tốt với chất lượng 

không khí không quá ô nhiễm. Vậy nguyên nhân vì đâu khu vực này có 

thể kiểm soát tốt được hệ thống giao thông và chất lượng môi trường 

như vậy?  

Quy trình kiểm định tối giản  

Sự thành công của Đài Loan trong việc giám sát khí thải xe máy đến từ 

nhiều yếu tố. Trong đó, trước tiên phải kể tới việc giảm thiểu những 

phiền hà cho người sở hữu xe. Tại đây, những người mua xe máy sẽ có 

thể sử dụng thoải mái trong vòng 5 năm đầu, và chỉ cần kiểm tra định kì 

khí thải từ năm thứ 6 với chu kỳ 1 lần mỗi năm. Tới mốc này, cơ quan 

chức năng sẽ gửi thông báo tới từng chủ xe. Nếu không chấp hành sau 



3 lần “nhắc nhở”, các chủ xe sẽ bị phạt 2.000 NTD (tương đương hơn 

1,5 triệu đồng). Đáng chú ý, do mọi chi phí đều lấy từ ngân sách quốc 

gia (chủ yếu từ nguồn thu là thuế môi trường), nên quy trình kiểm tra sẽ 

hoàn toàn miễn phí. 

Kiểm tra khí thải một xe máy. 

Bản thân quy trình kiểm tra khí thải xe tại đây cũng hết sức đơn giản. 

Sau khi xe vào đúng vị trí, camera sẽ nhận diện biển số và tự động truy 

xuất toàn bộ thông tin, không yêu cầu chủ xe phải khai báo hay làm bất 

cứ thủ tục giấy tờ nào. Tiếp đó, kĩ thuật viên sẽ cắm thiết bị đo vào ống 

xả để lấy số liệu theo quy trình đã định sẵn. Toàn bộ dữ liệu thu được sẽ 

chuyển lên máy chủ, để đối chiếu với mức tiêu chuẩn mà Đài Loan quy 

định.  

Trong trường hợp phương tiện không đạt tiêu chuẩn, các kĩ thuật viên sẽ 

khắc phục tại chỗ (vệ sinh bugi, thay lọc gió…). Tuy nhiên, nếu không có 

hiệu quả, chủ xe sẽ có 1 tháng để khắc phục trước khi nhận được “trát” 

phạt từ cơ quan chức năng. Nếu xe đạt chuẩn, đơn vị kiểm định sẽ dán 

tem chứng nhận. Toàn bộ lịch sử kiểm định của mỗi xe sẽ được lưu trữ 

trên hệ thống cơ sở dữ liệu của chính quyền để truy xuất khi cần.  

Xã hội hóa là bí quyết  



Bên cạnh việc đề ra quy trình kiểm tra đơn giản hết mức có thể, Đài 

Loan cũng áp dụng mạnh mẽ cơ chế xã hội hóa các trạm kiểm tra khí 

thải cho xe máy, và thậm chí đặt ngay trong các cửa hàng sửa chữa xe 

vừa và nhỏ. Theo khảo sát một số trạm kiểm định tại Đài Bắc cho thấy, 

Đài Loan hỗ trợ 80 NTD (tương đương khoảng 64.000 đồng) cho mỗi xe 

kiểm tra khí thải. 

Bất kì đơn vị nào cũng có thể đăng ký để trở thành trạm kiểm tra khí thải 

cho xe máy, chỉ cần đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định. Mức chi phí 

đầu tư cho mỗi hệ thống kiểm tra khí thải ban đầu không lớn, chỉ khoảng 

25.000 NTD (gần 200 triệu đồng), chưa bao gồm các chi phí phát sinh 

liên quan tới việc cập nhật phần mềm và bảo trì hằng năm. Hiện nay, Đài 

Loan đang giao toàn bộ việc quản lý chất lượng khí thải xe gắn máy cho 

ngành Tài nguyên và Môi trường.  

Để đảm bảo chất lượng đánh giá, cơ quan quản lý sẽ thanh tra định kỳ 

các trạm kiểm tra mỗi năm 1 lần, cả về cơ sở vật chất lẫn con người. 

Nếu trạm có vấn đề dù là nhỏ nhất, tần suất thanh tra sẽ tăng dày, thậm 

chí lên tới 6 lần/năm. Với mỗi lần điều chỉnh về tiêu chuẩn, Đài Loan sẽ 

chủ động thông báo trước cho các nhà sản xuất và các trạm kiểm tra để 

có đủ thời gian chuẩn bị.  

Thực tế, việc tiến hành kiểm định cũng đem lại nhiều lợi ích cho bản 

thân mỗi doanh nghiệp sửa chữa. Theo trao đổi với một số chủ cơ sở, 

việc được công khai địa chỉ trên hệ thống cổng thông tin giao thông của 

chính phủ cũng giúp họ có thể thu hút được nhiều khách hàng mới thông 

qua việc đáp ứng thật tốt dịch vụ kiểm tra khí thải, đồng thời có nguồn 

thu từ việc khắc phục, sửa chữa các xe không đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra, 

để khuyến khích các trạm kiểm tra đạt thành tích tốt, Đài Loan hiện áp 

dụng khung theo dõi, đánh giá, từ đó tiến hành khen thưởng những trạm 

không để xảy ra sai sót và kiểm tra được nhiều xe.  

Quy hoạch không gian hoạt động rõ ràng  

Bên cạnh việc giám sát chặt chẽ phương tiện, chính quyền Đài Loan 

cũng phân vùng rõ từng khu vực hoạt động đối với phương tiện xe máy, 

tùy thuộc vào tiêu chuẩn khí thải cụ thể. Tại Đài Bắc hiện nay có 5 khu 

vực bắt buộc xe máy phải đạt Euro 5 mới được phép vận hành (cao hơn 

so với yêu cầu chung của toàn Đài Loan là Euro 4). 

Mặt khác, chính quyền cũng có những biện pháp để kích thích người 

dân sử dụng phương tiện “sạch” hơn, bao gồm cả việc hỗ trợ tài chính 



để đổi từ xe cũ nát (đặc biệt là các loại Euro 2) sang xe mới với chuẩn 

khí thải tốt hơn, hoặc ưu đãi về thủ tục, thuế phí cho những ai có xu 

hướng chuyển qua sử dụng xe chạy điện.  

Tem kiểm định khí thải xe máy của Đài Loan. 

Lộ trình đã rõ 

Tới nay, theo phương án mới nhất về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải 

đối với mô tô, xe gắn máy vừa được Cục Đăng kiểm Việt Nam điều 

chỉnh, trình lên Bộ Giao thông Vận tải, việc thực hiện lộ trình sẽ áp dụng 

ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh từ ngày 1-7-2018 với xe dung tích xi lanh 

từ 175 cm³ trở lên.  

Cũng theo dự thảo nói trên, việc kiểm soát khí thải mô tô 175cm3 trở lên 

được thực hiện tại các thành phố loại 1 từ 1-7-2020 (thay vì từ 1-7-2018 

như trước đây); thực hiện tại các thành phố loại 2 từ 1-7-2022 (thay vì 1-

7-2018). Đối với mô tô có dung tích xi lanh dưới 175cm3 và xe gắn máy, 

dự thảo đưa ra hai phương án thực hiện thời điểm kiểm tra khí thải. 

Phương án 1, do UBND các tỉnh, thành phố quy định, trong khi phương 

án 2, thực hiện từ 1-7-2020 đối với xe sử dụng trên 15 năm tại Hà Nội và 

TP Hồ Chí Minh; từ 1-7-2022 thực hiện với xe trên 10 năm sử dụng tại 

các thành phố loại đặc biệt và loại 1; từ 1-7-2025 thực hiện đối với xe 

trên 5 năm sử dụng tại các thành phố loại đặc biệt, loại 1 và loại 2... Cục 



Đăng kiểm cũng đề xuất mức giá bù đắp chi phí kiểm tra là 49.500 

đồng/xe và 10.000 đồng lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định (bao gồm 

cả tem), khác với mức phí đề xuất trước đây khoảng 100.000 - 150.000 

đồng/lần/xe/2 năm. 

Đài Loan mất khoảng 4 năm cho việc chuẩn bị và triển khai hoàn thiện 

quy trình kiểm tra khí thải định kì cho xe máy. 

Như vậy, có thể thấy việc kiểm định khí thải phương tiện không hề là 

câu chuyện phiền toái, nếu có sự vào cuộc đồng thuận của cả cơ quan 

chức năng và người dân, dựa trên khung quy trình hợp lý. Trong đó, việc 

tối giản thủ tục; cân bằng hài hòa trách nhiệm, quyền lợi của các cơ sở 

kiểm định; tuyền truyền ý thức bảo vệ môi trường tới chủ xe chính là 

những yếu tố quan trọng nhất.  

Theo hanoimoi.com.vn 

 

8. Đề xuất bãi bỏ ít nhất 1/3 điều kiện kinh doanh gây 
khó khăn cho doanh nghiệp 

Đây là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết 98/NQ-

CP (ngày 3/10) ban hành chương trình hành động của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW. 



Nghị quyết quy định bãi b

không cần thiết, bất hợ

đẩy cạnh tranh lành mạ

Nhà máy chế biến gỗ c

tại xã Quế Thọ, huy

Theo đó, các bộ, cơ quan ngang b

nhân dân các tỉnh, thành ph

quan tiếp tục, rà soát, đánh giá, đ

điều kiện kinh doanh hi

chính, đang gây cản trở

doanh nghiệp.  

Nghiêm túc thực hiện Quy

tướng Chính phủ phê duy

đoạn 2016 - 2020, gửi B

phủ trong tháng 12/2017.

Bên cạnh đó, cần tổ ch

với cộng đồng doanh nghi

vướng mắc cho doanh nghi

Nghị quyết cũng nêu rõ, B

bộ ngành liên quan xây d

nh bãi bỏ các rào cản, quy định điều kiện kinh doanh 

ợp lý, mở rộng khả năng tham gia thị 

ạnh, bình đẳng. 

của Công ty cổ phần Gỗ công nghiệp Qu

, huyện Hiệp Đức. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTX

, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính ph

nh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên 

c, rà soát, đánh giá, đề xuất bãi bỏ ít nhất từ 1/3 đ

n kinh doanh hiện hành trong lĩnh vực quản lý và th

ở, khó khăn cho hoạt động đầu tư kinh doanh c

n Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 c

phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nư

i Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ 

trong tháng 12/2017. 

chức đối thoại công khai định kỳ ít nhấ

ng doanh nghiệp, báo chí để kịp thời tháo g

c cho doanh nghiệp. 

êu rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phố

ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định kiểm soát và nâng cao 

n kinh doanh 

 trường, thúc 

 

p Quảng Nam 

ng/TTXVN 

c Chính phủ, Ủy ban 

c Trung ương và các cơ quan liên 

1/3 đến 1/2 số 

n lý và thủ tục hành 

u tư kinh doanh của 

TTg ngày 4/2/2016 của Thủ 

i cách hành chính nhà nước giai 

 tướng Chính 

ất hai lần/năm 

i tháo gỡ khó khăn, 

ối hợp với các 

m soát và nâng cao 



chất lượng điều kiện đầu tư kinh doanh, trình Chính phủ trong tháng 

12/2017. 
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9. Cần công khai giấy phép khai thác khoáng sản 

Lợi nhuận cao từ việc khai thác cát, sỏi khiến nhiều doanh nghiệp 

"không ngại" phá vỡ những quy định của pháp luật. 

 

Nhiều doanh nghiệp vẫn ngang nhiên khai thác cát sỏi gây sạt lở bờ bãi. 

Ảnh minh họa: TTXVN 

Còn về phía người dân, sau nhiều lần kiến nghị các cấp chính quyền và 

cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết thấu đáo, bà con thậm 

chí đã có những hành động tự phát để tự ngăn chặn việc thác cát, sỏi 

tràn lan; ban đầu là yêu cầu, sau đó nhiều người đã có những lời lẽ nặng 

nề, thậm chí là đốt tàu khai thác cát, hành hung người vận hành tàu khai 

thác cát, sỏi.  

Tại Phú Thọ, ngày 7/4/2016, tại thôn Long Châu, xã Vĩnh Phú, huyện 

Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, đã xảy ra vụ việc người dân tự ý bắt giữ một tàu 

cuốc, một phao cẩu của Công ty Thái An, sau đó dùng xăng đốt luôn tàu 

cuốc của công ty này. 

Theo người dân ở đây, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do những 

chiếc tàu của doanh nghiệp này thường xuyên hút, nạo vét trộm cát, sỏi 



trên dòng sông Lô nhưng thuộc địa phận của thôn, gây sạt lở bờ bãi, 

ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Mặc dù 

người dân đã cảnh báo nhiều lần nhưng doanh nghiệp vẫn tiến hành 

khai thác cát, khiến người dân vô cùng bức xúc và đã xảy ra sự việc 

trên.  

Theo ông Hoàng Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phú, huyện Phù 

Ninh, tỉnh Phú Thọ: Nguyên nhân của sự việc này là do trong mấy năm 

gần đây, việc khai thác khoáng sản dưới lòng sông dẫn đến sạt lở đất, 

ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt khu dân cư. Người dân cho rằng đơn 

vị khai thác cát, sỏi khai thác cả ngày cả đêm, ngoài vị trí mỏ được cấp 

phép, lấn sang địa giới của xã Vĩnh Phú.  

Bên cạnh việc khai thác quá mức cho phép, theo phản ánh của người 

dân ở khu 1, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), một số 

doanh nghiệp còn dọa nạt người dân quanh khu vực khai thác, ngang 

nhiên thuê "đầu gấu" đe dọa người dân. Nhiều hộ dân có đất soi bãi 

buộc phải bán cho doanh nghiệp, bởi nếu không bán thì đất cũng bị sạt 

lở mất.  

Tại Tuyên Quang, tình trạng người dân bức xúc, tụ tập phản đối 

các doanh nghiệp khai thác cát sỏi cũng xảy ra. Điển hình là ngày 

8/8/2017, người dân xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) cho 

rằng, đơn vị này khai thác cát sỏi gần bờ, gây sạt lở đất nông nghiệp 

nên đã đốt tàu cuốc của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và 

Thương mại dịch vụ Toàn Thắng.  

Ông Nguyễn Hữu Minh, thôn Vân Giang, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang, khẳng định: Tàu cuốc khai thác cát, sỏi làm sạt lở rất 

nhiều diện tích đất soi bãi của người dân. Người dân rất bức xúc, rất 

nhiều lần yêu cầu gọi chủ tàu sang để đàm phán nhưng các tàu vẫn cố 

tình khai thác. Thậm chí, đã có lần người dân đuổi tàu, nhưng cũng chỉ 

được một vài hôm các tàu lại hoạt động trở lại.  

Bà con bức xúc cho rằng tàu cuốc khai thác cát khiến nhiều diện tích soi 

bãi bị sạt lở. Thế nhưng ông Phạm Văn Tính, Trưởng phòng Tài nguyên 

- Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang lại cho 

rằng, tỉnh đã tạm dừng việc khai thác tàu cuốc và doanh nghiệp trên chỉ 

neo đậu trên khu vực mỏ được cấp phép, chứ không khai thác.  

Hành động đốt tàu của người dân là không đúng, nhưng vì không thể 

bảo vệ được mảnh đất của mình mà họ đã bột phát có hành động đó. 



Nguy cơ bất ổn về an ninh trật tự đang hiện rõ và bài toán hài hòa lợi ích 

doanh nghiệp, lợi ích chính đáng của người dân, là câu hỏi cần lời giải 

đáp từ các cơ quan chức năng.  

Trao đổi với những người dân ở gần khu vực được cấp mỏ cát, nhiều 

người dân bày tỏ mong muốn, sau khi được cấp thẩm quyền cấp phép, 

các doanh nghiệp nên công bố công khai giấy phép khai thác khoáng 

sản để người dân trong khu vực biết. Đặc biệt là cần công khai về vị trí 

mỏ, diện tích mỏ, số lượng và chủng loại các phương tiện đăng ký khai 

thác, trữ lượng khai thác, trong quá trình khai thác phải có phao báo chỉ 

giới… để người dân tham gia giám sát việc chấp hành của doanh 

nghiệp.  

Hơn bao giờ hết, công tác quản lý khai thác khoáng sản nói chung và 

khai thác cát, sỏi nói riêng cần được siết chặt hơn nữa. Cơ quan chức 

năng cần cương quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Đối với những 

khu vực giáp ranh, các địa phương liên quan cần xây dựng phương án 

phối hợp nhằm đảm bảo việc khai thác khoáng sản được thực hiện theo 

đúng quy định của pháp luật./. 
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10. Một quyết định táo bạo! 

Xin nói ngay, đó là việc thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên 

thông điện tử trong công tác cấp giấy phép xây dựng (GPXD) từ 

122 ngày xuống còn 42 ngày, tựa như “một cuộc cách mạng”. 

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, đây là con số có tính “cách mạng” 

thứ hai về cải cách hành chính sau việc Bộ Công Thương cắt giảm 675 

“giấy phép con” thuộc ngành mình phụ trách. 

Tuy nhiên, không ít người vẫn còn băn khoăn lo ngại về tính khả thi của 

nỗ lực này. 

Theo ông Nguyễn Văn Đực - Phó giám đốc Cty Đất Lành, người đã từng 

nhiều lần “lên bờ xuống ruộng” trong các thể loại giấy phép trong lĩnh 

vực xây dựng, cho dù có thực hiện cả 3 bước cùng lúc thì câu chuyện 

rút ngắn thời gian cấp phép cũng mới đang là lý thuyết, bởi mỗi bước 

đều có những khó khăn nhất định. 

Một vấn đề được đặt ra: Tại sao không cắt hẳn một bước nào đó? 



Ông nhận xét: Luật Xây dựng quy định quy trình cấp GPXD đối với 

những công trình có quy mô lớn (bệnh viện, trường học, chung cư cao 

tầng…) phải qua 3 bước tuần tự: thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, và cuối 

cùng là GPXD. Bây giờ, Sở Xây dựng TP.HCM có sáng kiến gộp lại 

thành “3 trong 1”. Nhưng thực tế, đây vẫn là 3 bộ phận tách rời, 3 đơn vị 

thụ lý và xét duyệt, DN vẫn phải làm 3 bộ hồ sơ. 

 
Ảnh minh họa 

Chẳng qua là thúc ép, thay vì lộ trình 3 bước được thực hiện trong 122 

ngày thì bây giờ “ép” lại trong 42 ngày, nhưng cũng không có cơ sở gì 

để nói chỉ 42 ngày DN có thể được nhận giấy phép. Do trong quá trình 

làm có thể nảy sinh nhiều vấn đề cần xử lý, bổ sung, mỗi bộ phận không 

thể giải quyết thay công việc của nhau và tổng thời gian có thể vẫn kéo 

dài ra”. 

Cho dù vậy, việc UBND TP.HCM đưa ra con số 42 ngày nêu trên vẫn là 

một thông điệp rất đáng ghi nhận. 

Và cũng không phải đây là cải cách lần đầu, bởi cách đây ít lâu, Phó chủ 

tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã từng chỉ đạo giao cho Sở Xây 

dựng nghiên cứu thí điểm bỏ thủ tục cấp phép riêng lẻ trên địa bàn TP 



đối với những khu dân cư đã được quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy 

định rõ số tầng, chiều cao, lộ giới đường, hẻm, quy mô xây dựng…). 

Thay vào đó người dân hoàn thiện hồ sơ, chỉ cần đăng ký xây dựng với 

cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. 

Ông khẳng định: “Những khu vực đã được quy hoạch chi tiết, bài bản rồi 

thì người dân chỉ cần dựa vào đó mà lập hồ sơ thiết kế, trình cơ quan 

chức năng thẩm định đạt yêu cầu chất lượng, đúng quy định thì triển 

khai xây dựng, không nhất thiết phải xin phép nữa để giảm thủ tục, tránh 

phiền hà, tiêu cực phát sinh”. 

Tinh thần này có lẽ cần nhân rộng ra nhiều địa phương khác. 

Theo baoxaydung.com.vn 

 


