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1. Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 1/1/2019 
Sáng 12/6, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh 

mạng với 86,86% đại biểu tán thành. Luật có hiệu lực thi hành từ 

ngày 1/1/2019. 

Với 7 chương, 43 điều, Luật An ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ 

an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian 

mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Luật quy định nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng gồm: Tuân thủ Hiến pháp 

và pháp luật; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp 

của tổ chức, cá nhân; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; huy động sức mạnh tổng 

hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc; phát huy vai trò nòng cốt của 

lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. 

Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ hệ thống 

thông tin quan trọng về an ninh quốc gia với nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tạo điều kiện cho 

các tổ chức, cá nhân hoạt động trên không gian mạng. Chủ động phòng 

ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi hoạt động sử 

dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 

hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; sẵn sàng ngăn 

chặn các nguy cơ đe dọa an ninh mạng. 

Triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không 

gian mạng quốc gia. Áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin 

quan trọng về an ninh quốc gia. Hệ thống thông tin quan trọng về an 

ninh quốc gia được thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện về an ninh 

mạng trước khi đưa vào vận hành, sử dụng; thường xuyên giám sát, 

kiểm tra về an ninh mạng trong quá trình sử dụng và kịp thời ứng phó, 

khắc phục sự cố an ninh mạng. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về an 

ninh mạng phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh. 

Luật quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm, cụ thể: Sử dụng không gian 

mạng để thực hiện hành vi tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua 

chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành 

tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn 

giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc. Thông tin sai sự thật 

gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế 

- xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người 

thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 



nhân khác. Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải 

thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân 

tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng. Xúi giục, lôi kéo, kích động 

người khác phạm tội. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián 

điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền 

điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ 

thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Sản xuất, đưa vào sử 

dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối 

loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông; phát tán chương 

trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, 

phương tiện điện tử; xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn 

thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Chống lại hoặc cản trở 

hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng; tấn công, vô hiệu hóa trái 

pháp luật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng. Lợi dụng 

hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ 

quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích 

hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi… 

Luật cũng nêu biện pháp bảo vệ an ninh mạng, gồm: Thẩm định an ninh 

mạng; đánh giá điều kiện an ninh mạng; kiểm tra an ninh mạng; giám sát 

an ninh mạng; ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng; đấu tranh bảo 

vệ an ninh mạng; sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin mạng; ngăn chặn, 

yêu cầu tạm ngừng, ngừng cung cấp thông tin mạng; đình chỉ, tạm đình 

chỉ các hoạt động thiết lập, cung cấp và sử dụng mạng viễn thông, mạng 

internet, sản xuất và sử dụng thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến theo 

quy định của pháp luật; yêu cầu xóa bỏ, truy cập, xóa bỏ thông tin trái 

pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng xâm phạm an 

ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội... 

Bên cạnh đó, trong Chương VII - “Điều khoản thi hành”, Luật cũng quy 

định rõ: Hệ thống thông tin đang vận hành, sử dụng được đưa vào Danh 

mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, trong thời hạn 12 

tháng kể từ ngày Luật có hiệu lực, chủ quản hệ thống thông tin bổ sung 

đủ điều kiện an ninh mạng, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng 

đánh giá điều kiện an ninh mạng theo quy định tại Điều 12 của Luật; 

trường hợp cần gia hạn do Thủ tướng Chính phủ quyết định nhưng 

không quá 12 tháng. 

Theo chinhphu.vn 

 



2. Quốc hội thông qua Luật Cạnh tranh (sửa đổi) 
Luật Cạnh tranh (sửa đổi) được Quốc hội thông qua vào sáng 12/6 

với 95,28% đại biểu tán thành. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

1/7/2019. 

 

 

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) được thông qua gồm 10 chương với 118 điều, 

quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động 

hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt 

Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi 

phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý Nhà nước về cạnh tranh. 

Đối tượng áp dụng là: Tổ chức, cá nhân kinh doanh bao gồm cả doanh 

nghiệp (DN) sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, DN hoạt 

động trong các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền Nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập và DN nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; hiệp hội 

ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam. 

Về quyền và nguyên tắc cạnh tranh trong kinh doanh, Luật quy định rõ: 

DN có quyền tự do cạnh tranh theo quy định của pháp luật. Nhà nước 

bảo đảm quyền cạnh tranh hợp pháp trong kinh danh. Hoạt động cạnh 

tranh được thực hiện theo nguyên tắc trung thực, công bằng và lành 



mạnh, không xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, 

quyền và lợi ích hợp pháp của DN, của người tiêu dùng. 

Luật quy định chính sách của Nhà nước về cạnh tranh gồm: Tạo lập, 

duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, bình đẳng, minh 

bạch. Thúc đẩy cạnh tranh, bảo đảm quyền tự do cạnh tranh trong kinh 

doanh của DN theo quy định của pháp luật. Tăng cường khả năng tiếp 

cận thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế, phúc lợi xã hội và bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng. Tạo điều kiện để xã hội, người tiêu dùng 

tham gia quá trình giám sát việc thực hiện pháp luật về cạnh tranh. 

Luật cũng nêu các hành vi bị nghiêm cấm có liên quan đến cạnh tranh 

như: Ép buộc, yêu cầu, khuyến nghị DN, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải 

thực hiện hoặc không thực hiện việc sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung 

ứng, sử dụng dịch vụ cụ thể hoặc mua, bán hàng hóa, cung ứng, sử 

dụng dịch vụ với DN cụ thể, trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc 

quyền Nhà nước, hoặc trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của 

pháp luật. Phân biệt đối xử giữa các DN. Ép buộc, yêu cầu, khuyến nghị 

các hiệp hội ngành, nghề, các tổ chức xã hội nghề nghiệp khác hoặc các 

DN liên kết với nhau nhằm hạn chế cạnh tranh trên thị trường. Lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động cạnh 

tranh. 

Về điều khoản chuyển tiếp, Luật quy định rõ, kể từ ngày Luật có hiệu 

lực, hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh theo quy định của Luật 

Cạnh tranh số 27/2004/QH11 được tiếp tục xem xét, giải quyết như sau: 

Hành vi vi phạm đang bị điều tra, xử lý nếu được xác định không vi 

phạm quy định của Luật này thì được đình chỉ điều tra, xử lý. Hành vi vi 

phạm đang bị điều tra, xử lý, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc 

cạnh tranh mà vẫn bị xác định vi phạm quy định của Luật Cạnh tranh 

(sửa đổi) thì tiếp tục bị điều tra, xử lý, giải quyết khiếu nại theo quy định 

của Luật này. Trường hợp hình thức xử lý hoặc mức phạt tiền đối với 

hành vi vi phạm theo quy định của Luật Cạnh tranh (sửa đổi) cao hơn 

quy định của Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 thì áp dụng theo quy 

định của Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11. 

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2019. Luật Cạnh tranh số 

27/2004/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

Theo chinhphu.vn 



 

 

3. Kiến nghị các bất hợp lý trong kiểm tra, kiểm soát 
thực phẩm dinh dưỡng xuất khẩu 

 

Đại diện doanh nghiệp nêu một số bất hợp lý trong quy định kiểm tra, kiểm soát thực 

phẩm dinh dưỡng. 

Những điểm bất hợp lý trong quy định, Thông tư 24, 25 và Nghị định 15 

liên quan đến vấn đề kiểm tra, kiểm soát thực phẩm dinh dưỡng được 

các doanh nghiệp nêu tại Hội thảo “Thực hiện Nghị quyết 19 của Chính 

phủ, cải cách quy định và thủ tục hành chính trong hoạt động quản lý, 

kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu”, do Viện 

Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư phối hợp Dự án GIG của Cơ quan phát 

triển Hoa Kỳ tổ chức ngày 11-6, tại TP Hồ Chí Minh. 

Ông Vũ Quốc Tuấn, đại diện Tiểu Ban thực phẩm dinh dưỡng đề cập 

đến thủ tục kiểm tra, kiểm dịch động vật đối với những sản phẩm có 

chứa sữa và thành phần từ sữa. Theo ông Tuấn, quy định của Thông tư 

25 năm 2016 và Thông tư 24 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, các sản phẩm từ sữa đều phải qua kiểm dịch động vật. 

Quy định này đã mở rộng quá mức, ngay cả đối với những sản phẩm 

sữa đã qua xử lý nhiệt, vi khuẩn chết hết mà vẫn chịu kiểm dịch, dẫn 



đến đến tình trạng các công ty sản xuất sữa bột cho trẻ em đã kiểm tra 

đóng hộp rồi nhưng vẫn phải mở hộp ra để cơ quan chức năng kiểm tra 

lần nữa. 

Đến những sản phẩm bánh quy có chứa ít sữa cũng buộc phải đem đi 

kiểm dịch động vật. Trong khi đó, Tổ chức Thú y thế giới và Ủy ban thực 

phẩm quốc tế Codex đều nhận định, chỉ kiểm tra sản phẩm sữa dưới 

dạng sữa tươi hoặc qua sơ chế. Trong Nghị quyết 19 cũng có quy định 

về vấn đề này và thể hiện trong Thông tư 24 và 25 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, do đó, ông Tuấn mong cơ quan này khắc phục 

kịp thời vấn đề này. 

Đối với muối i-ốt, ông Tuấn cho rằng, việc bổ sung muối i-ốt vào thực 

phẩm là chủ trương đúng, nhưng bắt buộc sử dụng trong tất cả các quy 

trình chế biến thực phẩm thì cần phải xem lại. Bởi vì trên thực tế, i-ốt là 

một chất rất dễ bay hơi, trong khi đó, quy định hiện nay buộc phải đưa 

vào quy trình chế biến thực phẩm, nhưng các quy trình này đều phải gia 

nhiệt nên sẽ khiến i-ốt bay hơi hết và công sức tiền của đều là lãng phí. 

Một số nước hiện nay họ có quy định không sử dụng muối i-ốt trong chế 

biến thực phẩm như Nhật, Australia… 

Do đó, ông Tuấn kiến nghị cần xem lại quy định, quy trình bổ sung vào 

thực phẩm chế biến: “Đề xuất của chúng tôi là áp dụng có chọn lọc, có 

tính đến quy trình sản xuất của doanh nghiệp với việc sử dụng muối i-ốt 

và chúng tôi mong muốn ngành y tế có biện pháp tuyên truyền giáo dục 

để người dân có thể sử dụng đúng muối i-ốt trong quá trình chế biến 

thực phẩm”. 

TS Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP giải pháp và dịch 

vụ truy xuất nguồn gốc cũng cho rằng, vấn đề này liên quan rất nhiều 

trong chế biến và quản lý, do đó quy định cần được xem lại. Nêu một số 

điểm bất hợp lý hiện nay trong Nghị định 15, bà Minh cho biết, sau khi có 

Nghị định 15, doanh nghiệp phải tự kiểm tra chỉ tiêu an toàn thực phẩm, 

họ lờ chất lượng đi thì doanh nghiệp không cần kiểm tra, thậm chí người 

ta công bố nhưng không cần kiểm. 

“Chính vì lờ chất lượng đi nên doanh nghiệp chỉ kiểm tra an toàn thực 

phẩm, an toàn chỉ có mấy chỉ tiêu như: nồng độ, kim loại nặng, vi sinh, 

độ đạm, các chất vitamin… Tôi nghĩ an toàn phải đi kèm với chất lượng, 

an toàn sức khỏe cho con người nhưng chất lượng liên quan đến dinh 

dưỡng, sức khỏe của giống nòi”, bà Minh nêu. 

Về vấn đề này ông Phạm Thanh Bình, Chuyên gia Dự án GIG của Cơ 

quan phát triển Hoa Kỳ cũng nhìn nhận: “Điều 24 Luật Chất lượng sản 



phẩm hàng hóa quy định, người sản xuất thông báo sản phẩm của mình, 

tức là công bố hợp quy chuẩn và chỉ ghi đúng một người là người sản 

xuất. Như vậy, nếu đặt hai điều này liền nhau chúng ta có thể hiểu theo 

như tinh thần của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa thì người có 

trách nhiệm công bố hợp quy là người sản xuất chứ không phải là người 

nhập khẩu". 

Theo ông Bình, trong bốn năm liên tiếp từ 2014-2017, Chính phủ đã ban 

hành các Nghị quyết 19 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Một 

trong những nội dung trọng tâm, xuyên suốt của Nghị quyết 19 là vấn đề 

thủ tục hải quan, cải cách toàn diện các quy định quản lý và kiểm tra 

chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu, nhằm cải thiện chỉ số 

thương mại qua biên giới Việt Nam. 

Với quyết tâm thực hiện Nghị quyết 19, Việt Nam đã đạt được một số kết 

quả đáng khích lệ về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng 

cạnh tranh quốc gia. Theo đánh giá, xếp hạng của các tổ chức quốc tế, 

năm 2017, năng lực quốc gia tăng năm bậc so năm 2016, từ vị trí 60/138 

lên vị trí 55/137 nền kinh tế; môi trường kinh doanh tăng 14 bậc, từ 82 

lên 68/190 nền kinh tế; đổi mới sáng tạo cải thiện 12 bậc, đạt thứ hạng 

47/127 nền kinh tế. Đây là thứ hạng cao nhất Việt Nam đạt được đến 

nay. 

 Theo nhandan.com.vn 

 

4. Tăng cường phòng, chống phần mềm độc hại khó 
lường 
Ngày 11/6, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ 

chức buổi tọa đàm “Nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm 

độc hại theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ”. 



 

Ảnh: VGP/Thuý Hà 

Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin 

và Truyền thông), cho biết, khi mạng Internet phát triển như hiện nay, 

ngày càng có nhiều thiết bị thông minh kết nối vào mạng. Những thiết bị 

này khi bị lây nhiễm các loại phần mềm độc hại (gọi tắt là mã độc) sẽ 

gây mất an toàn thông tin, tiềm ẩn nguy cơ khó lường.  

Thực tế này đã xảy ra trong năm 2016 và năm 2017, một số cuộc tấn 

công mạng sử dụng mã độc làm thiệt hại nghiêm trọng cho một số cơ 

quan, tổ chức ở Việt Nam. 

Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách mảng chống mã độc, 

công ty cổ phần Bkav, mã độc lây nhiễm nhiều nhất ở Việt Nam hiện nay 

là virus qua USB. Thứ hai là virus đào tiền ảo (xuất hiện từ năm 2017 và 

chỉ 5 tháng đầu năm nay đã có hơn 75.000 máy tính nhiễm, chiếm quyền 

điều khiển đào tiền ảo. Virus đào tiền ảo chủ yếu lây qua lỗ hồng phần 

mềm SMB (lỗ hổng virus Wanna Cry sử dụng). Thứ ba là virus mã hoá 

dữ liệu... 

Trước tình hình này, cuối tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký 

ban hành Chỉ thị 14 về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm 



độc hại. Theo Chỉ thị này, các cơ quan, tổ chức ở Việt Nam đã và đang 

thực hiện nhiều giải pháp khác nhau trong việc xử lý mã độc. Tuy nhiên, 

hiệu quả đạt được chưa cao.  

Thực trạng lây nhiễm mã độc tại Việt Nam hiện nay rất đáng báo động. 

Đặc biệt, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều trường hợp tấn công mã 

độc mà giải pháp đã không phản ứng kịp thời trong việc phát hiện, phân 

tích và gỡ bỏ. 

Đại diện Cục An toàn thông tin cũng cho biết, Việt Nam luôn được xếp 

trong những “top” quốc gia bị lây nhiễm mã độc nhiều nhất trên thế giới. 

Cụ thể, Việt Nam luôn là “thị trường” tiềm năng của ngành “công nghiệp” 

mã độc thế giới. Chỉ 5 tháng đầu năm nay đã có hơn 19,5 triệu lượt địa 

chỉ IP Việt Nam nằm trong các mảng botnet (mạng máy tính ma) lớn.  

Theo lãnh đạo Cục An toàn thông tin, có 2 nguyên nhân chính dẫn tới 

thực trạng này. Thứ nhất, tỉ lệ phần mềm bản quyền nói chung, phần 

mềm diệt virus có bản quyền nói riêng còn thấp.  

Thứ hai, trong số những máy mua phần mềm diệt virus, một số trường 

hợp mua không đúng loại. Cụ thể, mua nhầm phiên bản Anti Virus thay 

vì phải mua bản quyền Internet Security. Theo thiết kế của nhà sản xuất, 

phiên bản Anti Virus không có tính năng tường lửa và không chống virus 

lây qua mạng, chỉ dành cho máy không nối mạng. Việc sử dụng không 

đúng phần mềm diệt virus khiến cho các máy tính nối mạng không được 

bảo vệ hiệu quả, gây lãng phí lớn. 

Hai nguyên nhân trên xuất phát từ nhận thức về nguy cơ mất an toàn 

thông tin ở phần đông người dân Việt Nam còn chưa cao. Chính vì vậy, 

“chỉ khi  nào ý thức của người dân được nâng cao thì mới giảm nguy cơ 

mất an toàn thông tin”, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ.  

Tuy nhiên, việc bắt người sử dụng phải “thông thái” rất khó, vì họ không 

phải chuyên ngành. Vì vậy, các cơ quan quản lý phải giám sát và có 

“bức tranh” tổng thể về an toàn thông tin để đề xuất giải pháp. 

Cụ thể đối với các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Chính phủ, các tỉnh, 

thành phố, Chỉ thị 14 ngày 25/5/2018 của Chính phủ yêu cầu, phân loại 

xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin, 100% máy tính, máy chủ, 

thiết bị đầu cuối phải có các giải pháp phòng chống phần mềm độc hại, 

có thể bằng cách tăng cường sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử. 

Trong các dự án đầu tư ứng dụng CNTT phải có cấu phần về an toàn 

thông tin, phòng chống mã độc, các thiết bị điện tử có kết nối internet 

cần phải rà soát kiểm tra an toàn thông tin trước khi đưa vào sử dụng, 



tăng cường tuyên truyền phổ biến, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ 

năng cho toàn bộ cán bộ công nhân viên...; định kỳ kiểm tra, đánh giá 

tổng thể về an toàn thông tin, tổ chức theo dõi, thống kê chỉ số lây nhiễm 

mã độc tại đơn vị mình và gửi báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông 

trước ngày 20 của tháng cuối cùng trong quý... 

Theo chinhphu.vn 

 

5. Nhiều bất cập về thủ tục hải quan, quản lý kiểm 
tra chuyên ngành 
Thủ tục Hải quan và quản lý, kiểm tra chuyên ngành vẫn còn nhiều 

vấn đề cần được cải thiện. 

 

Nhân viên Chi cục Hải quan Hải Phòng thực hiện thủ tục hải quan điện tử.  

Ảnh: TTXVN 

Ngày 11/6, Hội thảo Thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải cách 

thủ tục hành chính trong hoạt động quản lý, kiểm tra đối với hàng hóa 

xuất nhập khẩu do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) 

phối hợp với Dự án quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện của 

Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID GIG) được tổ chức tại Tp. 

Hồ Chí Minh. 



Bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Môi trường kinh doanh và Năng lực 

cạnh tranh CIEM cho biết, một trong những nội dung trọng tâm, xuyên 

suốt của các Nghị quyết 19 là vấn đề thủ tục hải quan, cải cách toàn 

diện các quy định quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa 

xuất nhập khẩu nhằm cải thiện chỉ số Thương mại qua biên giới của Việt 

Nam. 

Với quyết tâm của Chính phủ, sự vào cuộc của các Bộ ngành, địa 

phương và hiệp hội ngành hàng, môi trường kinh doanh, năng lực cạnh 

tranh quốc gia của Việt Nam đã được cải thiện đáng kể.  

Cụ thể, năm 2017 chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam 

tăng 5 bậc so với năm 2016 (từ 60/138 lên vị trí 55/137 nền kinh tế), chỉ 

số môi trường kinh doanh tăng 14 bậc (từ 82 lên 68/190 nền kinh tế) chỉ 

số đổi mới sáng tạo tăng 12 bậc… đó là những thứ hạng cao nhất mà 

Việt Nam đạt được cho tới nay.  

Cùng quan điểm, ông Phạm Thanh Bình, Chuyên gia dự án GIG phân 

tích, qua việc thực hiện các Nghị quyết 19, nhiều vấn đề được giao cho 

các Bộ, ngành đã có sự chuyển biến tích cực. Điển hình như mục tiêu 

giảm thời gian thông quan hàng hóa còn 70 giờ đối với hàng xuất khẩu 

và 90 giờ với hàng nhập khẩu cơ bản đạt được, trừ thời gian thực hiện 

thủ tục kiểm dịch động vật. 

Hệ thống Hải quan điện tử đã cơ bản hoàn thành và vận hành hiệu quả, 

được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao. Thủ tục xét miễn 

thuế đã được bãi bỏ, thủ tục xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát 

hải quan đã được điện tử hóa.  

Tuy nhiên, theo ông Bình, thủ tục Hải quan và quản lý, kiểm tra chuyên 

ngành vẫn còn nhiều vấn đề cần được cải thiện. Cụ thể, việc vận hành 

cơ chế hải quan một cửa quốc gia, kết nối Tổng cục Hải quan với các Bộ 

ngành chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng; trong đó, số thủ tục thực 

hiện qua cơ chế một cửa quốc gia còn rất nhỏ so với tổng số các thủ tục 

mà doanh nghiệp đang phải thực hiện. Đa số các cơ quan, đơn vị đều 

mới áp dụng điện tử một phần, vừa thực hiện thủ tục điện tử, vừa yêu 

cầu phải nộp hồ sơ giấy.  

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại điểm 

kiểm tra tập trung ở các cửa khẩu cũng không giải quyết được vấn đề rút 

ngắn thời gian thông quan hàng hóa, do thủ tục kiểm tra chuyên ngành 

vẫn phải thực hiện ở các đơn vị chuyên môn. Những vướng mắc về xác 

định, tham vấn xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 

vẫn chưa được giải quyết.  



Đánh giá việc cải cách thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với 

hàng hóa xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp cho rằng, bên cạnh những 

thay đổi tích cực như áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trên nguyên tắc 

đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp với lĩnh vực an 

toàn thực phẩm, vẫn còn rất nhiều quy định vô lý cần được điều chỉnh và 

xóa bỏ.  

Ông Vũ Quốc Tuấn, Đại diện Tiểu ban thực phẩm Dinh dưỡng của Hiệp 

hội doanh nghiệp châu Âu (Eurocham) nêu vấn đề, theo Thông tư số 

25/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định về kiểm dịch động vật, thì các sản phẩm chế biến từ sữa thuộc diện 

phải kiểm dịch động vật. 

Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sản phẩm từ sữa cho rằng, quy định 

này là quá rộng và không cần thiết đối với các sản phẩm sữa đã qua chế 

biến, gia nhiệt vì không còn khả năng gây ra dịch bệnh. Do đó, các 

doanh nghiệp kiến nghị, các cơ quan quản lý chỉ kiểm dịch động vật đối 

với sản phẩm sữa tươi hoặc sơ chế để rút ngắn thời gian thông quan 

cho doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý.  

Một bất cập khác được doanh nghiệp đề cập là thủ tục cấp giấy chứng 

nhận y tế theo Thông tư số 52/2015/TT-BYT của Bộ Y tế 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. 

Theo đó, quy định thời gian cấp giấy chứng nhận y tế đối với thực phẩm 

xuất khẩu là 2 tuần, tuy nhiên trên thực tế doanh nghiệp phải mất từ 3 - 

4 tuần mới xin được giấy chứng nhận này. Thêm vào đó, mỗi giấy chứng 

nhận y tế chỉ được sử dụng cho từng lô hàng cụ thể, điều này làm mất 

rất nhiều thời gian và phát sinh hàng tỷ đồng chi phí xét nghiệm cho 

doanh nghiệp mỗi năm.  

Các doanh nghiệp đề xuất, Bộ Y tế có sự điều chỉnh theo hướng đơn 

giản hóa thủ tục. Cụ thể, đối với các lô hàng hóa của cùng một nhà máy, 

cùng một chủng loại chỉ phải kiểm nghiệm để cấp chứng nhận một lần. 

Giấy chứng nhận y tế cũng có thể được cấp cho nhiều lô hàng khác 

nhau theo yêu cầu của nước nhập khẩu dựa trên một phiếu kiểm 

nghiệm chung. Có như vậy mới giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời 

gian, chi phí kiểm nghiệm không cần thiết và đẩy nhanh quy trình xuất 

khẩu hàng hóa.  

Các chuyên gia cho rằng, để đảm bảo việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết 19 trong những năm tiếp theo đạt được hiệu quả cải thiện môi 



trường kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, cần tạo sự 

chuyển đổi mãnh mẽ về cách thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang 

hậu kiểm gắn liền với nguyên tắc quản lý rủi ro, đánh giá đúng mức độ 

tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp, tổ chức.  

Theo đó, phải xóa bỏ căn bản tình trạng một mặt hàng chịu sự quản lý, 

kiểm tra chuyên ngành của nhiều cơ quan. Đồng thời phải đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát hàng hóa; nâng 

cao hiệu quả hoạt động của hệ thống một cửa quốc gia, đảm bảo kết nối 

thông tin thống nhất giữa các cơ quan quản lý, đơn vị kiểm tra chuyên 

ngành và các đơn vị liên quan. 

Thêm vào đó, cần thống nhất cách hiểu và thực hiện các quy định về thủ 

tục hải quan, kiểm tra chuyên ngành giữa các cấp, các địa phương và 

từng cá nhân thực thi, đảm bảo công bằng và thuận lợi nhất cho doanh 

nghiệp phát triển./.  

Theo bnews.vn 

 

6. Bị thu hồi sản phẩm sau xét nghiệm lần đầu 
Đó là quy định khiến các doanh nghiệp (DN) ngành thực phẩm chịu 

rủi ro rất lớn mà không biết kêu ai. 

 

Ông Vũ Quốc Tuấn, đại diện Tiểu ban thực phẩm dinh dưỡng - Hiệp hội 

Doanh nghiệp châu Âu tại VN (EuroCham) phản ánh như trên tại hội 

thảo "Thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành 

chính trong hoạt động quản lý, kiểm tra đối với hàng hóa xuất nhập 



khẩu" do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và Dự án 

GIG của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tổ chức tại TP.HCM 

hôm nay (11.6). 

Doanh nghiệp 'chết mà không biết kêu ai' 

Tạm giữ 30 tấn quần áo có dấu hiệu nhái, giả nhãn hiệuÔng Tuấn cho 

hay, theo quy định trước đây tại Thông tư 26/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ, khi cơ quan quản lý kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ra 

kết quả sản phẩm của DN không đạt yêu cầu chất lượng. Trong thời 

gian 2 ngày, DN có quyền đề nghị để mang mẫu đi thử nghiệm tại một 

nơi được chỉ định khác. Kết quả lần 2 sẽ là cơ sở để kiểm tra xử lý… 

Nhưng Thông tư 12/2017 cũng do Bộ này ban hành sửa đổi Thông tư 

26, thì DN không có quyền làm lại xét nghiệm mà bị thu hồi hàng hóa và 

ngưng sản xuất ngay khi có kết quả xét nghiệm lần 1 của cơ quan thanh 

kiểm tra. 

Dẫn chứng cho điều này, ông Tuấn nêu trường hợp sản phẩm xúc xích 

của Công ty Vietfood, khi chưa có kết quả xét nghiệm, cơ quan quản lý 

thị trường Hà Nội đã cho niêm phong lô hàng của DN, thông tin rầm rộ 

trên báo DN sai phạm. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra sau đó của các cơ 

quan chức năng là DN không sai phạm, quản lý thị trường âm thầm trả 

lại hàng không một lời đính chính cho DN. Tương tự, với trường hợp 

sữa dê Danlait, ngay sau khi có thông tin trên mạng xã hội rằng, theo kết 

quả xét nghiệm của Viện Pasteur, tỷ lệ đạm trong sữa này chỉ 3% trong 

khi công bố trên nhãn 13% thì quản lý thị trường đã đến và niêm phong 

hàng hóa. Nhưng kiểm nghiệm mấy hôm sau đó lại cho kết quả đúng là 

lượng đạm trong sữa dê Danlait hơn 13% như nhãn công bố và Viện 

Pasteur cũng có văn bản thừa nhận đã dùng sai phương pháp kiểm 

nghiệm. 

"Cả hai trường hợp trên đều để lại hậu quả quá nặng nề cho DN. Chỉ có 

cơ quan quản lý có quyền nói và quyết luôn, không cho DN có cơ hội nói 

lại hoặc chứng minh lại. Bởi thực tế, công tác xét nghiệm của chúng ta 

trong thời gian qua bộc lộ quá nhiều sai sót. Kiểm mà không cho DN 

kiểm lại và tiến hành niêm phong hàng hóa, thu hồi, thông tin rộng rãi ra 

thị trường ngay khi có kết quả xét nghiệm lần 1 sẽ đẩy DN vào con 

đường phá sản, chết mà không biết kêu ai và tất nhiên không ai đền bù 

cho thiệt hại của DN”, ông Tuấn bức xúc. 



Ông Vũ Quốc Tuấn, đại diện EuroCham, phản ánh tại hội thảo 

Chế biến thực phẩm buộc phải dùng muối i- ốt 

Ngoài ra, ông Tuấn cũng cho rằng, nhiều quy định của một số Bộ được 

duy trì bao lâu nay đang gây tốn kém và không cần thiết đối với DN, 

hoặc không thực tế. Chẳng hạn quy định cấp chứng thư cho từng lô 

hàng xuất khẩu cho dùng cùng mặt hàng theo Thông tư 52/2015 của Bộ 

Y tế. Chi phí DN phải tốn kém cho các loại chứng thư này lên đến 1 tỉ 

đồng/năm/DN. Quy định kiểm dịch tất cả các sản phẩm liên quan đến 

sữa và được làm từ sữa tại Thông tư 25/2016 của Bộ NN-PTNT đang 

được "mở rộng" quá mức cần thiết khiến DN sản xuất từ chiếc bánh quy, 

gói snack… đều gặp khó khăn. 

Tương tự, yêu cầu bổ sung vi chất mà cụ thể là quy định dùng muối i-ốt 

trong quá trình chế biến thực phẩm tại Nghị định 9/2016 của Chính phủ 

đã và đang "xa rời thực tế và không khoa học". Bởi các sản phẩm trong 

quá trình sản xuất nếu ở nhiệt độ cao, muối i-ốt sẽ bị bay hơi. Không 

những thế, trên thế giới, các tập đoàn thực phẩm không hề có quy định 

phải dùng muối i-ốt trong sản xuất, nên nhiều sản phẩm của các tập 

đoàn đa quốc gia khi sản xuất tại Việt Nam để xuất khẩu gặp nhiều khó 

khăn không đáng có từ quy định này. 

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh 

nghiệp thực phẩm minh bạch, cho biết, nước mắm truyền thống bắt 



buộc bỏ muối i-ốt sẽ làm biến đổi mùi vị và không cần thiết bởi trong quá 

trình muối cá làm nước mắm, tự trong cá đã có lượng i-ốt rồi… 

Chưa hết, bà Minh cũng "tố" Bộ NN-PTNT có những quy định tràn lan 

nhưng không kiểm soát được như chứng nhận phân bón nhưng đây là 

sản phẩm được làm giả, nhái tràn lan. Cấp chứng nhận GAP nhưng 

không kiểm soát được chất lượng… “Những quy định liên quan vệ sinh 

an toàn thực phẩm của Bộ NN-PTNT đang thực sự gây nhiều rườm rà 

rắc rối mà không hiệu quả”, bà Minh nhấn mạnh. 

Nhất trí với nhận định của bà Minh, chuyên gia dự án GIG, ông Phạm 

Thanh Bình nói: “Nguyên nhân sâu xa của việc quy định chồng chéo này 

là một số bộ ngành có quá nhiều đầu mối. Theo các phản ánh từ DN mà 

chúng tôi nhận được, những vấn đề kiểm tra chuyên ngành phức tạp 

nhất tập trung ở Bộ NN-PTNT”. Ngoài ra, ông Bình cũng thừa nhận Nghị 

quyết 19 lần thứ 5 đã được Chính phủ ban hành và sau 4 lần thực hiện, 

vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại phải được tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi… 

Theo thanhnien.vn 

 

7. Xóa rào cản thương mại hóa sản phẩm công nghệ 
trong nông nghiệp 
Thương mại hóa công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp là yêu cầu quan 
trọng để đưa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) vào 
lĩnh vực nông nghiệp nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Tuy 
nhiên, hoạt động này ở Việt Nam hiện còn không ít rào cản, đòi hỏi cần 
những cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ. 

Đóng góp hơn 45% giá trị gia tăng ngành nông nghiệp 

Theo ông Phạm Đức Nghiệm, Phó cục trưởng Cục Phát triển thị trường 
và doanh nghiệp KH&CN (Bộ KH&CN): Trong hai năm 2016 và 2017, 
KH&CN đóng góp hơn 45% giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp. Cụ 
thể, hơn 80% diện tích canh tác lúa, ngô, mía, bông được sử dụng giống 
mới; 45% đàn bò và 65% đàn lợn được sử dụng giống lai. Gần 200 quy 
trình kỹ thuật được công nhận và đưa vào áp dụng trong sản xuất. Bên 
cạnh đó, ngành KHCN tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để 
đưa KHCN trở thành yếu tố trọng yếu nâng cao năng suất, chất lượng, 
sức cạnh tranh của nền kinh tế; tập trung cải cách thủ tục hành chính, 
triển khai chính phủ điện tử, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là 
doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 



 

Khách tham quan thiết bị bay siêu nhẹ ứng dụng trong nông nghiệp tại Ngày hội 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest 2017). 

Ông Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử (Bộ 

KH&CN) cũng cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết 

quả về ứng dụng công nghệ hạt nhân trong nông nghiệp, đặc biệt là 

chiếu xạ thực phẩm và công nghệ đột biến phóng xạ. Cơ quan Năng 

lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đánh giá, Việt Nam là nước đứng thứ 8 

trên thế giới về ứng dụng chiếu xạ đột biến (năm 2014), với nhiều giống 

lúa, đậu tương chủ lực là giống đột biến. Nhiều công nghệ có triển vọng 

phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý đất, nước, dinh dưỡng 

cây trồng, áp dụng kỹ thuật tiệt sinh côn trùng, bảo vệ mùa màng… cũng 

đang được nghiên cứu, triển khai ở Việt Nam. 

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, việc thương mại hóa sản phẩm 

công nghệ trong nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, mà đơn cử như 

thủ tục hành chính cấp phép cho sản phẩm còn rườm rà, kéo dài. Để xin 

cấp phép cho một chế phẩm bảo vệ thực vật, phải đáp ứng yêu cầu 

Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 8-6-2015 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật thì phải có hồ sơ 

thử độc tính cho sản phẩm, thời gian thử nghiệm dài (3-5 tháng), nếu 

phòng thí nghiệm Việt Nam không đạt chuẩn, phải gửi mẫu ra nước 

ngoài. Trong khi đó, ở các nước tiên tiến trên thế giới, như: Mỹ, 

Australia, Hàn Quốc thời gian thử nghiệm nói trên chỉ từ một đến hai 



tuần. Chính sách về tín dụng cho ứng dụng khoa học công nghệ còn 

nhiều hạn chế, các thủ tục vay phức tạp. Chưa có sự liên kết chặt chẽ 

giữa 4 nhà (Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông). 

Tăng cường liên kết hoạt động giữa “4 nhà” 

Để tăng cường thương mại hóa sản phẩm công nghệ trong nông nghiệp, 

theo ông Phạm Đức Nghiệm, Nhà nước cần có những giải pháp cụ thể 

giúp tăng số lượng và chất lượng sáng chế trong nông nghiệp, như: Hỗ 

trợ kinh phí đăng ký bảo hộ sáng chế; tuyên truyền, cập nhật các thông 

tin về sở hữu trí tuệ; hỗ trợ xây dựng phương án thương mại hóa cho 

các sáng chế nông nghiệp, hỗ trợ kinh phí hoàn thiện quy trình công 

nghệ và sản xuất thử nghiệm… Đồng thời, cần tạo điều kiện giảm thấp 

nhất những thủ tục phức tạp, đẩy nhanh tiến độ trong hoạt động cấp 

phép, hỗ trợ hoạt động định giá sáng chế.  

Ông Hoàng Anh Tuấn cho rằng, cần tăng cường liên kết chặt chẽ giữa 

Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông để giúp người 

nông dân được tiếp cận với nhiều giống cây, con mới có năng suất, chất 

lượng cao... “Một trong những nguyên nhân chủ yếu hiện nay nhiều 

sáng chế thương mại hóa thất bại là do việc không liên kết được với 

doanh nghiệp. Hiện chưa có nhiều chính sách cụ thể để hỗ trợ liên kết 

giữa doanh nghiệp và nhà sáng chế, chưa chia sẻ rủi ro được với các 

bên, vì vậy doanh nghiệp chưa mặn mà đầu tư vào nông nghiệp vì bản 

thân hoạt động sản xuất nông nghiệp thường hay gặp rủi ro, nhất là với 

một nước chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu như Việt Nam. 

Doanh nghiệp luôn đặt lợi nhuận lên hàng đầu, trong khi đó việc thương 

mại hóa sáng chế, ứng dụng tiến bộ KH&CN lại mất rất nhiều thời gian 

để chứng minh hiệu quả. Do đó, để liên kết “4 nhà” thực sự đi vào chiều 

sâu và có chất lượng, cần có nhiều chính sách cụ thể để thúc đẩy hoạt 

động này trong thời gian tới”, ông Hoàng Anh Tuấn lý giải. 

Nhiều chuyên gia cũng kiến nghị cần có những chính sách ưu đãi tín 

dụng vì hầu hết các nhà sáng chế phải tự thân tìm kiếm nguồn vốn hoặc 

đối tác để đầu tư sản xuất. Trong khi đó, ngành nông nghiệp là ngành 

cần nhiều vốn, thời gian thực hiện kéo dài, nên thời gian thu hồi vốn lâu, 

vòng quay vốn chậm, lợi nhuận không cao và nhiều rủi ro. Nhà sáng 

chế rất cần tiếp cận các nguồn vốn với những chính sách ưu đãi, như: 

Giải ngân nhanh và thời gian trả dài hơn thông thường... Có như vậy thì 

nhà sáng chế, nhà đầu tư mới có thể yên tâm đầu tư vào lĩnh vực nông 

nghiệp. 

Theo qdnd.vn 



8. Nhu cầu phản biện xã hội đúng đắn 

Những gì vừa diễn ra trong thực tế, cho thấy giờ đây nhu cầu phản 

biện xã hội của người dân đã ở thời “thế giới phẳng 4.0”. Việc tổ 

chức để người dân sử dụng mạng xã hội một cách tỉnh táo, lành 

mạnh là một xu thế tự nhiên. Có như vậy xã hội mới an lành, và có 

thể tránh được những điều đáng tiếc không mong muốn.   

Suốt hơn tuần lễ không chỉ mạng xã hội và cả ngoài đời, tất cả cứ căng 

lên như dây đàn vì mối quan tâm dành cho Dự Luật Đặc khu đang được 

Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn ở kỳ họp lần này. Nếu theo dõi trên 

mạng, chúng ta sẽ thấy những ý kiến của xã hội tập trung vào hai khía 

cạnh chính của vấn đề: thứ nhất là tính tiến bộ hay lạc hậu của Đặc khu 

hành chính kinh tế và thứ hai là việc dư luận hướng vào đối tượng – 

quốc gia sẽ thuê đất là Trung Quốc với thời hạn rất dài: đến 99 năm.  

Từ khía cạnh thứ nhất, chúng ta thấy không ít những “trạng thái”(status) 

xây dựng là những bài viết nghiêm túc thực sự có tính nghiên cứu và 

phản biện nghiêm túc, chuyên môn cao. Những bài dạng như thế này 

thường phân tích ưu điểm, nhược điểm của mô hình thu hút đầu tư kiểu 

Đặc khu. Đây là những bài viết có chất lượng và rất nên được các cơ 

quan chức năng, các nhà làm luật trong bộ máy Nhà nước, Chính phủ 

và các nhà hoạch định chính sách và các vị Đại biểu Quốc hội tham 

khảo.  

Còn từ khía cạnh thứ hai, thật lòng mà nói ngay từ đầu khi theo dõi “làn 

sóng” phản đối – tôi viết là phản đối chứ không phải là phản biện, trên 

mạng xã hội, tôi đã nhận ra có điều gì đó không hợp logic. Tôi đã thử 

đọc Dự thảo Luật này trên mạng internet và không có căn cứ nào cho 

thấy, rằng Luật này được xây dựng nên chỉ nhằm thu hút một nước duy 

nhất nào đó, mà “cộng đồng mạng” chỉ mặt đặt tên là Trung Quốc, với lý 

luận “cho thuê đến 99 năm nào có khác gì bán đất cho Trung 

Quốc!” Nhiều ý kiến viện dẫn ra những tiêu cực đang trở nên phổ biến 

trong xã hội và nhận định ngay rằng sau khi luật này ra đời, thì dựa vào 

tình trạng tiêu cực sẵn có đó, nước láng giềng kia sẽ nhanh chóng “mua” 

ngay hết cả đất trong các Đặc khu.  

Những tư duy và lý luận kiểu này bỏ qua phần lớn các đặc điểm và yếu 

tố cấu thành nên một đơn vị hành chính – kinh tế – lãnh thổ đặc biệt là 

Đặc khu; như quy chế quản lý về kinh tế xã hội và dân cư, nhưng quan 

trọng nhất là cơ chế xét duyệt cho các cá nhân, tổ chức có thể được đầu 

tư vào Đặc khu. Về lý thuyết, Đặc khu sẽ bằng Luật đưa ra những điều 

kiện cực kỳ ưu đãi về kinh tế, tài chính, thuế, đơn giản hóa đến mức tối 



đa các thủ tục hành chính… cho các doanh nghiệp đầu tư hoạt động 

trong đó. Nhưng riêng về “các thủ tục hành chính” thì việc đơn giản hóa 

tối đa không đồng nghĩa với việc thả lỏng, buông lỏng “đầu vào” nghĩa là 

khâu xét duyệt càng phải chặt chẽ về điều kiện. “Đơn giản thủ tục” 

nhưng vẫn phải chặt chẽ về điều kiện, điều đó gần như là một logic 

đương nhiên ai cũng nên hiểu.  

Mà đã một khi “chặt chẽ về điều kiện đầu tư” thì không phải cứ muốn là 

được đầu tư vào Đặc khu. Một trong những nguyên tắc của thu hút đầu 

tư là cần phải tạo ra được sân chơi công bằng giữa các nhà đầu tư từ 

những nước và vùng lãnh thổ khác nhau; và một điều mà chúng ta chưa 

làm được tốt là công bằng giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu 

tư nước ngoài. Về góc độ các nhà đầu tư nước ngoài, không thể vin vào 

vị trí địa lý mà cho rằng Đặc khu này sẽ ưu tiên một số quốc gia và vùng 

lãnh thổ này hơn nước khác. Thế nên nếu cứ khăng khăng như vậy, 

không khác gì việc xét duyệt một bản thiết kế xây nhà, mà luôn luôn giữ 

một thành kiến rằng, các kiến trúc sư thiết kế ngôi nhà đó lên chỉ cho 

những mục đích xấu, và viện dẫn rằng những người xét duyệt không có 

chút lòng tin nào vào các nhà thiết kế.  

Đó không phải là cách phản biện khoa học và nghiêm túc – vì một khi đã 

phản biện nghiêm túc phải xuất phát từ nguyên tắc khách quan và công 

bằng, không được thiên lệch và để lý trí bị con tim dẫn dắt. Còn áp đặt 

chủ quan thiên lệch, sẽ không thể gọi là phản biện mà sẽ dẫn đến gây 

nhiễu loạn, thậm chí trong một số trường hợp là cực đoan, kích động. 

Tiếc rằng điều này đã ngày càng trở nên phổ biến trên mạng xã hội, khi 

mà những hành động kiểu “chia sẻ” quá dễ dàng và nhanh chóng, tốc độ 

hiện lên và biến mất của thông tin quá nhanh làm cho con người trở nên 

dễ dãi hơn. Lúc đó thì chẳng còn suy xét đúng sai gì nữa, cứ thấy người 

khác bảo vậy thì mình tin vậy thôi.  

Yếu tố tích cực của câu chuyện “Luật Đặc khu” lần này, chính là việc 

Chính phủ đã lắng nghe những phản hồi từ nhân dân, mà không còn 

nghi ngờ gì, mạng xã hội là một kênh mạnh mẽ đưa thông tin từ người 

dân lên lãnh đạo. Đơn cử, ý kiến “99 năm quá dài, bằng vài thế hệ… và 

chúng ta không thể quyết định những điều sẽ kết thúc hoặc có hậu quả vào vài 

thế hệ sau chúng ta…” Chính phủ đã quyết định hoãn chưa trình Luật đặc 

khu để xem xét thêm, và chắc chắn “nó” (Luật Đặc khu) đang rất cần 

những ý kiến phản biện nghiêm túc, khoa học và chân thành để hoàn 

thiện hơn.   

Cá nhân tôi luôn mong mỏi có được một phương án thí điểm cho việc 

đơn giản hóa thủ tục xét duyệt dự án đầu tư, song song với tăng cường 



tính nghiêm minh, nghiêm cẩn trong thi hành pháp luật khi xét duyệt 

không để lọt những dự án xấu, thiếu tính khả thi… và chặt chẽ không 

buông lỏng trong quản lý ở giai đoạn hậu cấp phép.  

Những gì vừa diễn ra trong thực tế, cho thấy giờ đây nhu cầu phản biện 

xã hội của người dân đã ở thời “thế giới phẳng 4.0”. Việc tổ chức để 

người dân sử dụng mạng xã hội một cách tỉnh táo, lành mạnh là một xu 

thế tự nhiên. Có như vậy xã hội mới an lành, và có thể tránh được 

những điều đáng tiếc không mong muốn.   

Theo  vietnamnet.vn 

 

9. Hà Nội tạo đột phá trong thu hút đầu tư 
Những năm qua, đầu tư vào Hà Nội liên tục tăng, là động lực quan trọng 

cho sự phát triển của Thủ đô. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa thu hút nguồn 

vốn đầu tư thời gian tới, thành phố đưa ra nhiều giải pháp: Cải cách 

hành chính, đẩy mạnh phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực, xây dựng thành phố thông minh… 

Nhiều điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư 

Theo Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội, ước tính năm 

2017, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn TP Hà Nội đạt 308.219 tỷ đồng, 

tăng 10,5% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài tăng ổn định, thu hút vốn đầu tư nước ngoài của thành phố đạt 3,4 

tỷ USD, tăng 10,2% so với năm 2016. Ngoài ra, Hà Nội còn chú trọng 

thu hút vốn đầu tư trong nước, ước tính năm 2017, đã có 160 dự án vốn 

ngoài ngân sách được chấp thuận đầu tư, với tổng số vốn đăng ký 

110.000 tỷ đồng. 

Tại cuộc họp giao ban công tác UBND TP Hà Nội tháng 5-2018, ông 

Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội, cho 

biết, tình hình kinh tế của thành phố tiếp tục ổn định; thu hút đầu tư tiếp 

tục tăng. Trong 5 tháng đầu năm, thành phố đã thu hút 860 triệu USD 

vốn đầu tư nước ngoài, trong đó cấp mới 225 dự án, vốn đầu tư đăng ký 

mới 529,2 triệu USD. 5 tháng qua, Hà Nội đứng thứ 3 về thu hút FDI trên 

toàn quốc, sau TP Hồ Chí Minh (1,92 tỷ USD) và Hải Phòng (1,03 tỷ 

USD). Lũy kế đến hết tháng 5-2018, Hà Nội đã thu hút được 27,94 tỷ 

USD với 4.330 dự án còn hiệu lực, trong đó vốn thực hiện đã giải ngân 

đạt khoảng 15,4 tỷ USD (chiếm 55%). Các dự án đầu tư vốn ngoài ngân 

sách ước thực hiện là 27 dự án, tổng mức đầu tư đạt 27 nghìn tỷ đồng; 

có 13 dự án điều chỉnh quy mô vốn, tăng 1,98 nghìn tỷ đồng. Vốn đầu tư 



thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý 

5 tháng thực hiện được 11.446 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ, đạt 

30% kế hoạch năm 2018. Những kết quả đạt được cho thấy, Hà Nội tiếp 

tục là sự lựa chọn hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Đánh giá về điều kiện của thành phố trong thu hút đầu tư, ông Ngô Văn 

Quý, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay, thành phố có nhiều thuận 

lợi và tiềm năng để phát triển đầu tư như có hệ thống cơ sở hạ tầng 

đồng bộ, gồm: Sân bay quốc tế Nội Bài; hạ tầng các khu công nghiệp 

tương đối hoàn thiện, sẵn sàng mặt bằng phục vụ doanh nghiệp sản 

xuất. Tại Hà Nội cũng đang hình thành các dịch vụ chất lượng cao, như: 

Ngân hàng, khách sạn, bệnh viện, trung tâm y tế chất lượng tiêu chuẩn 

quốc tế, trung tâm thương mại...  

Cùng với đó, Hà Nội hiện có hơn 100 trường đại học, cao đẳng, gần 300 

cơ sở dạy nghề tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỷ lệ lao động qua 

đào tạo của thành phố cũng đạt hơn 60%, cao nhất trong cả nước. Bên 

cạnh đó, Hà Nội hiện có quan hệ hữu nghị, hợp tác với hơn 100 nền 

kinh tế trên thế giới; là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế có uy tín 

trên thế giới. Các cơ quan Chính phủ Việt Nam, phái đoàn ngoại giao, 

đại sứ quán và các tổ chức quốc tế đều đặt trụ sở tại Hà Nội đã tạo cho 

các nhà đầu tư một mạng lưới liên lạc tốt nhất để chia sẻ và trao đổi kinh 

nghiệm. 

 



Một góc khu nhà mới vừa đưa vào sử dụng cạnh đường Tố Hữu, quận Thanh Xuân 

(Hà Nội). Ảnh: TRỌNG HẢI. 

Xây dựng hệ thống hành chính phục vụ 

Theo Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý, chính quyền thành 

phố rất quan tâm đến hoạt động thu hút đầu tư và cam kết tiên phong về 

tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, đồng hành cùng doanh 

nghiệp. Với tiêu chí lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục 

vụ, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt xây dựng chính quyền điện tử, tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính để giảm thời gian, chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ cho 

doanh nghiệp. Theo đó, 5 tháng đầu năm 2018, thành phố đã thông qua 

phương án đơn giản hóa 61 thủ tục hành chính thuộc 7 lĩnh vực quản lý 

Nhà nước. Đến nay, thành phố cũng đưa vào hoạt động 502/1.915 dịch 

vụ công trực tuyến (trong đó có 333 dịch vụ mức 3 và 169 dịch vụ mức 

4), chiếm 26,2% tổng số dịch vụ công của cơ quan hành chính thành 

phố... 

Những nỗ lực của thành phố được cộng đồng doanh nghiệp trong và 

ngoài nước ghi nhận thông qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) của Hà Nội tăng liên tiếp trong 5 năm qua, xếp thứ 13/63 tỉnh, 

thành phố năm 2017 (tăng 11 bậc so với năm 2015). Chỉ số cải cách 

hành chính (PAR INDEX) năm 2017 tăng 7 bậc so với năm 2015 lên vị 

trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố.  

Thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm 

Tại Hội nghị Gặp gỡ châu Âu 2018 (Meet Europe 2018) vừa qua, Chủ 

tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: Hà Nội xác định 

tầm nhìn xây dựng một Thủ đô “Xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại” và 

tập trung vào 3 khâu đột phá: Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng 

bước kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh cải cách 

hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và 

phát triển toàn diện. Theo đó, Hà Nội tiếp tục ưu tiên và kêu gọi đầu tư 

qua các hình thức FDI, PPP, xã hội hóa… cho các dự án công nghệ cao, 

công nghệ mới, năng lượng sạch, dịch vụ đạt chuẩn quốc tế trong các 

lĩnh vực: Xây dựng và phát triển các khu đô thị vệ tinh; hệ thống đường 

giao thông kết nối nhanh, lan tỏa từ trung tâm ra các vùng ngoại vi, hệ 

thống trục đường hướng tâm; các dự án khép kín đường vành đai; 

đường sắt đô thị; hạ tầng khu công nghiệp, trung tâm logistic; các dự án 



y tế, giáo dục đạt chuẩn quốc tế; các dự án kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi 

trường; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… 

Đặc biệt, thời gian tới, Hà Nội mong muốn tăng cường hơn nữa sự hợp 

tác với các quốc gia, thành phố, doanh nghiệp, nhà đầu tư các nước 

trong thực hiện những giải pháp để xây dựng thành phố thông minh. Hà 

Nội vừa ký ghi nhớ hợp tác chiến lược xây dựng chính quyền điện tử, 

thành phố thông minh với Tập đoàn Công nghệ Dell (Mỹ). Hai bên sẽ 

hợp tác dưới hình thức Tập đoàn Công nghệ Dell thông qua Dell Global 

B.V (Chi nhánh Singapore) tư vấn miễn phí cho Hà Nội trong quá trình 

xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh; tư vấn miễn phí về 

công nghệ thông tin cho các đối tác được UBND TP Hà Nội lựa chọn 

tham gia xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. 

Ngày 16-6, UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị "Hà Nội 2018-Hợp tác 

đầu tư và phát triển" nhằm giới thiệu tiềm năng, cơ hội hợp tác, xúc tiến 

đầu tư về kinh tế, thương mại, du lịch của thành phố đối với các nhà đầu 

tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. 

Theo qdnd.vn 

 

10. Tập trung nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, 
cải thiện môi trường kinh doanh 
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 7-6-

2018, triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực 

hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh 

và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh TP Hà Nội (PCI) năm 2018 và 

các năm tiếp theo. 

Theo đó, năm 2018, thành phố tiếp tục phấn đấu cải thiện điểm số và 

xếp hạng PCI so với năm 2017. Trong đó, cải thiện mạnh mẽ các chỉ số 

có xếp hạng thấp như “Tiếp cận đất đai”, “Cạnh tranh bình đẳng”, “Gia 

nhập thị trường”, “Tính năng động của chính quyền tỉnh”, “Thiết chế 

pháp lý và an ninh trật tự”, “Chi phí không chính thức”. Đồng thời, duy trì 

điểm số và xếp hạng của các chỉ số thành phần có xếp hạng tốt như 

“Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” và “Đào tạo lao động”. 

Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã duy trì công khai minh bạch, cập 

nhật và hướng dẫn rõ ràng 100% các quyết định, chính sách, thủ tục 

hành chính... Trong đó, phấn đấu duy trì tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua 

mạng đạt 100%; duy trì tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện 



tử, nộp thuế điện tử đạt trên 98%; bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được 

kiểm tra theo quy định giải quyết đúng hạn. Thành phố đặt mục tiêu 

phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong ứng 

dụng và triển khai chính phủ điện tử. Hết năm 2018, cung cấp 55% dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên toàn thành phố; bảo đảm hầu hết 

các dịch vụ công phổ biến liên quan đến người dân, doanh nghiệp được 

cung cấp ở mức độ 3 và 4...  
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11. Liên thông thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, giấy 
phép lao động cho người nước ngoài 
Ngày 11-6, Sở Tư pháp tổ chức triển khai quy chế phối hợp liên 

thông thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp và cấp giấy phép 

lao động cho người nước ngoài trên địa bàn TP Hà Nội. 

  

 

Theo đó, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an 

TP Hà Nội thống nhất việc lập dự toán, bố trí nhân sự và quy trình thực 

hiện, đồng thời công bố công khai tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính từng đơn vị, triển khai ngay trong 

tháng 7 tới. Mô hình liên thông sẽ được áp dụng trong trường hợp nộp 

hồ sơ trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; nộp hồ sơ trực 



tuyến tại Cổng dịch vụ công quản lý người lao động nước ngoài tại Việt 

Nam (http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn), Cổng dịch vụ đăng ký cấp phiếu 

lý lịch tư pháp trực tuyến (https://lltptructuyen.moi.gov.vn). 

Người nộp hồ sơ có thể là người sử dụng lao động nước ngoài hoặc các 

tổ chức, cá nhân được ủy quyền thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao 

động với thủ tục tối giản. Các giấy tờ trùng nhau giữa 2 thủ tục cấp phiếu 

lý lịch tư pháp và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đều 

được lược bớt. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính tham gia vào 

việc chuyển hồ sơ hành chính giữa Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Công an TP Hà Nội có trách nhiệm thu cước dịch vụ bưu 

chính đúng giá quy định của Nhà nước. 
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12. Ngành Tài nguyên & Môi trường Hà Nội: Bước 
đột phá trong cấp giấy chứng nhận lần đầu 

Từ chỗ khó khăn, đạt kết quả thấp, đến nay với tỷ lệ đạt 98,9% được 

nhận định là bước đột phá của Hà Nội trong cấp Giấy chứng nhận và 

đăng ký kê khai đất đai lần đầu. 

Theo ông Vũ Xuân Tùng - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai (Sở 

TN&MT), chỉ tính riêng năm 2017, Văn phòng Đăng ký đất đai TP đã rà 

soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm từ 30 - 50% thành phần 

hồ sơ và thời gian giải quyết hồ sơ. Ví như, thủ tục cấp giấy chứng nhận 

tại dự án phát triển nhà ở từ 30 ngày làm việc xuống còn 14 ngày; thành 

phần hồ sơ không cần nộp hộ khẩu, chứng minh thư. Đặc biệt, với tiêu 

chí “Một đầu mối - một việc xuyên suốt”, hệ thống văn phòng một cấp 

gồm văn phòng trung tâm và 28 chi nhánh trực thuộc tại các quận, 

huyện, hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu quả, nền nếp và có chuyển 

biến tích cực. Các thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn, 

trả kết quả đều được công khai rõ ràng, đúng quy định. Nhờ đó, đã giảm 

phiền hà, chi phí về vật chất, tốn ít thời gian cho các tổ chức và công 

dân khi giải quyết thủ tục hành chính.  



Làm thủ tục hành chính tại văn văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, chi nhánh quận 

Hai Bà Trưng. Ảnh: Thanh Hải 

“Để công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) đạt hiệu 

quả cao, bên cạnh việc đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh công tác phối 

hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp GCN sau dồn điền 

đổi thửa, đăng ký đất đai lần đầu, Sở TN&MT còn bố trí cán bộ đủ trình 

độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, kinh nghiệm xử lý ở bộ 

phận “một cửa”. Đồng thời, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý 

Nhà nước; chú trọng đầu tư trang thiết bị làm việc, cơ sở vật chất cho 

Văn phòng Đăng ký đất đai các cấp và các điểm tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân được thuận lợi” – ông Tùng cho 

biết. 

Cũng theo ông Tùng, tính đến ngày 16/3/2018, trên địa bàn TP đã thực 

hiện cấp GCN và đăng ký kê khai đất đai lần đầu đạt 98,9% (1.535.543 

thửa/1.551.951 thửa); cấp GCN cho người mua nhà tại dự án phát triển 

nhà ở đạt 90,32% (161.028 căn/178.278 căn); cấp GCN cho người mua 

nhà tái định cư đạt 92,11% (12.920 căn/14.027 căn); cấp GCN cho hộ 

gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đạt 99,01% (616.704/622.861 

GCN), cấp GCN cho các tổ chức đạt 89,54% (17.233/19.247 thửa đất). 

Được biết, thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 1/9/2016 của Thành ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất trên địa bàn, UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND, 

ngày 11/10/2016 về các nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp 



GCN. Trong đó, yêu cầu thường xuyên tổ chức nhiều hội nghị giao ban 

với các quận, huyện, thị xã để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; 

thành lập các tổ liên ngành, nòng cốt là sở TN&MT để hướng dẫn tất cả 

30 quận, huyện, thị xã. Đồng thời ban hành nhiều văn bản, quy định, 

quyết định để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường cải cách thủ 

tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, giảm thành phần hồ sơ và thời 

gian giải quyết; quy định rõ trách nhiệm của các sở, ngành trong công 

tác cấp GCN. 
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