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1. Từ 21.6, công chức không được kéo dài thời gian 
giải quyết thủ tục hành chính 

Công chức không được kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành 

chính; thuốc cổ truyền bị thu hồi được tái xuất; mức phạt dùng 

chất cấm trong chăn nuôi… là những chính sách nổi bật có hiệu lực 

từ ngày 21.6.2018. 

 

Công chức không được kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính 

có hiệu lực từ ngày 21.6.2018 

Công chức không được kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành 

chính 

Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính (gọi tắt TTHC) có hiệu lực từ 

ngày 21.6.2018. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức được giao 

nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết 

TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức không được từ chối thực hiện, kéo 

dài thời gian giải quyết TTHC hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ 

ngoài quy định của pháp luật; không được cửa quyền, sách nhiễu, gây 

phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC; không được 

trực tiếp giao dịch, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

không thông qua Bộ phận Một cửa, trừ trường hợp pháp luật có quy định 



khác; không được tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên 

quan đến bí mật của tổ chức, cá nhân hoặc sử dụng thông tin đó để trục 

lợi; không ứng xử, giao tiếp không phù hợp với quy chế văn hóa công 

sở… 

Các trường hợp thuốc cổ truyền bị thu hồi được tái xuất 

Theo thông tư 13/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 30.6.2018, thuốc cổ 

truyền bị thu hồi được phép khắc phục hoặc tái xuất trong trường hợp vi 

phạm mức độ 3 và không thuộc các trường hợp: Thuốc cổ truyền bị thu 

hồi do vi phạm mức độ 1 hoặc 2; Thuốc cổ truyền bị thu hồi do vi phạm 

mức độ 3 không thể khắc phục được sau khi Bộ Y tế xem xét theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 19 Thông tư này; Thuốc cổ truyền bị thu hồi do vi 

phạm mức độ 3 được phép khắc phục hoặc tái xuất nhưng không thực 

hiện được việc khắc phục, tái xuất. 

Việc xác định các mức độ vi phạm 1, 2, 3 được ban hành tại Phụ lục II 

Thông tư này. 

Mức phạt sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản 

Đây là quy định mới tại Nghị định 64/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, có 

hiệu lực ngày 22.6.2018. 

Theo đó: Phạt từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng cho vi phạm sử dụng 

mỗi chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mà chưa đến mức 

truy cứu trách nhiệm hình sự; Phạt từ 60 triệu đồng đến 90 triệu đồng 

đối với trường hợp vi phạm sử dụng mỗi chất cấm trong sản xuất, gia 

công, mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản mà tổng giá trị 

các sản phẩm thức ăn dưới 100 triệu đồng và hành vi thu lợi bất chính 

dưới 50 triệu đồng; 

Phạt từ 70 triệu đồng đến 80 triệu đồng với vi phạm sử dụng mỗi chất 

cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đến mức truy cứu trách nhiệm 

hình sự nhưng cơ quan tiến hành tố tụng có một trong các quyết định: 

Không khởi tố vụ án hình sự, hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, 

đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án. 

Giảm một số lệ phí thú y, quản lý chất lượng an toàn thực phẩm 

Theo Thông tư 44/2018/TT-BTC sửa đổi quy định về phí, lệ phí trong 

công tác thú y; phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm 

trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 22.6.2018, thì lệ phí 

cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; 

thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), 



chuyển cửa khẩu: 40.000 đồng/lần (quy định hiện hành là 70.000 

đồng/lần). 

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y chỉ còn 50.000 đồng/lần 

(hiện là 100.000 đồng/lần); Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực 

phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu với trường hợp phải 

kiểm tra, lấy mẫu tại doanh nghiệp còn 200.000 đồng/lô hàng (hiện là 

350.000 đồng/lô hàng). 

Theo thanhnien.vn 

 

2. Bộ VHTTDL tập huấn về công tác cải cách thủ tục 
hành chính 

Ngày 20.6, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị 

tập huấn “Công tác cải cách hành chính và nghiệp vụ kiểm soát thủ 

tục hành chính năm 2018”. 

 

Thứ trưởng Lê Khánh Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn. 

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ VHTTDL thời gian qua đã 

được đẩy mạnh thông qua việc giảm các bước, quy trình xử lý công 

việc; thường xuyên rà soát, đánh giá đơn giản hóa hoặc bãi bỏ những 

thủ tục hành chính không cần thiết theo hướng đơn giản hóa hoặc bãi bỏ 

những thủ tục hành chính không cần thiết theo hướng công khai, minh 



bạch tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến làm việc về các lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ và các 

đơn vị thuộc Bộ được triển khai mạnh mẽ, góp phần thực hiện tốt các 

công tác cải cách hành chính, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng 

Chính phủ điện tử. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp 

của Bộ đã hoàn thành việc liên thông 4 cấp hành chính với Chính phủ; 

được sử dụng thông suốt từ Lãnh đạo Bộ đến các đơn vị thuộc Bộ; duy 

trì cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 34 thủ tục hành chính tới 

người dân và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. 

 

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn Công tác cải cách hành chính và 

nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ VHTTDL tổ chức. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Khánh Hải nhấn mạnh: 

thời gian qua công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành 

chính tuy đã đạt được những kết quả nhất định nhưng nhìn nhận thẳng 

vào thực tế vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, chưa tương xứng với yêu 

cầu và mục tiêu chung Nghị quyết số 30c/NQ-CP. Do đó, hội nghị cần 

tập trung thảo luận các vấn đề nhằm tìm ra các giải pháp về công tác cải 

cách hành chính của ngành trong năm tới đạt được kết quả cao hơn. 

Các đại biểu dự hội nghị sẽ tập trung thảo luận, giải đáp những thắc mắc 

liên quan đến hai chuyên đề chính, gồm: Hướng dẫn việc chuyển đổi áp 

dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản 



TCVN 9001:2005; và Quy định chung về Kiểm soát thủ tục hành chính – 

công tác Kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể 

dục thể thao, du lịch. 

Theo baovanhoa.vn 

 

3. Bộ TT&TT cắt giảm ít nhất 50% danh mục hàng 
hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký quyết định ban hành 

Kế hoạch Tổng thể thực hiện Nghị quyết số 19, trong đó yêu cầu 

cắt giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra 

chuyên ngành trong từng lĩnh vực ngay trong năm 2018.  

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn 

vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch Tổng thể thực hiện Nghị quyết số 

19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện 

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

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp 

theo. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2018. 

Cụ thể nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu: Thắt chặt kỷ luật, kỷ cương, 

tăng cường liêm chính, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công vụ; thay đổi 

thái độ làm việc phục vụ lợi ích của người dân và doanh nghiệp; kịp thời 

phát hiện và thay thế cán bộ, công chức chần chừ trong cải cách thủ tục 

hành chính, tháo bỏ rào cản, tạo thuận lợi cho đầu tư kinh doanh, hoặc 

có hành vi lạm dụng thẩm quyền, vị trí việc làm để tư lợi riêng. 

Thứ hai, tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng 

dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng 

dịch vụ công trực tuyến; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 

vào họa động của các cơ quan; triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, đất đai, doanh nghiệp…; thực hiện thuê dịch vụ 

công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, thuê 

ngoài đối với các dịch vụ liên quan đến thanh toán, chi trả; đào tạo nhân 

lực công nghệ thông tin. 

Thứ ba, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đồng bộ, tránh 

chồng chéo, gây ảnh hưởng tới hoạt động doanh nghiệp. 

Thứ tư, hoàn thành rà soát, xây dựng kế hoạch cắt giảm, bổ sung, sửa 

đổi các quy định về Điều kiện đầu tư, kinh doanh trước tháng 6/2018 và 

hoàn thành soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định về Điều 



kiện đầu tư kinh doanh, trong đó bãi bỏ các Điều kiện đầu tư, kinh doanh 

không còn cần thiết, trình Chính phủ trong quý III/2018. 

Thứ năm, cắt giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm 

tra chuyên ngành trong từng lĩnh vực ngay trong năm 2018. Trước ngày 

31/10/2018 hoàn thành việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn 

bản pháp luật có liên quan. 

Tạo môi trường cạnh tranh, minh bạch, khuyến khích phát triển thị 

trường các dịch vụ thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận; xóa 

bỏ độc quyền của một số tổ chức được các bộ quản lý chuyên ngành chỉ 

định như hiện nay. 

Thứ sáu, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến trong lĩnh vực quản lý của bộ. 

Thứ bảy, nghiên cứu, rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 

36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử để phù hợp với môi 

trường kinh tế số và xây dựng Chính phủ điện tử. 

Thứ tám, phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát, đề 

xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện khung khổ pháp lý đối với thẻ viễn 

thông, thẻ game, kiểm soát chặt chẽ việc phát hành và sử dụng thẻ viễn 

thông, thẻ game của các công ty viễn thông; tăng cường quản lý chặt 

chẽ hoạt động cung ứng các trò chơi điện tử tuyến nhằm ngăn chặn các 

hình thức cờ bạc trá hình, bất hợp pháp. 

Thứ chín, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện trục tích hợp dữ liệu quốc gia để 

thực hiện liên thông dữ liệu giữa các bộ, ngành phục vụ cho công tác 

quản lý và thực hiện giao dịch điện tử. 

Thứ mười, tổ chức hướng dẫn các bộ, ngành đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độc cao; thực 

hiện việc tiếp nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 

vụ bưu chính công ích giúp cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ 

tục hành chính hiệu quả hơn. 

Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 

về Chính phủ điện tử bảo đảm phù hợp với môi trường kinh tế số và xây 

dựng chính phủ điện tử. 

Bộ trưởng yêu cầu trước ngày 30/6, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây 

dựng Kế hoạch hành động của đơn vị mình, trong đó xác định cụ thể 

mục tiêu, các nhiệm vụ phải thực hiện, các văn bản pháp luật phải bổ 

sung, sửa đổi, thời hạn hoàn thành. 



Trước ngày 10 của tháng cuối quý và trước ngày 10 tháng 12, các cơ 

quan đơn vị thuộc Bộ xây dựng báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và 

kết quả thực hiện trong quý và cả năm gửi Văn phòng Bộ, Vụ Quản lý 

doanh nghiệp để tổng hợp. 

Theo infonet.vn 

 

4. Dù được cải thiện nhưng vẫn còn khó khăn cho 
doanh nghiệp 

Sáng 19.6, tại Diễn đàn phát triển doanh nghiệp Việt Nam 2018, bà 

Trần Thị Hồng Minh - Cục trưởng Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cho biết, hiện môi trường kinh doanh đã 

được cải thiện nhiều, song vẫn còn một số khó khăn nhất định. 

 

Các chuyên gia đang bàn cách tháo gỡ các điều kiện kinh doanh cho 

doanh nghiệp - Ảnh: PV 

Bà Trần Thị Hồng Minh - Cục trưởng Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cho biết, quy trình khởi sự kinh doanh đối với 

doanh nghiệp được rút ngắn; từ năm 2017 đến nay gồm 8 bước và 

được hoàn thành trong 12 ngày làm việc (tức giảm 12 ngày so với năm 

2016). 



Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, thời gian thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp tối đa là 3 ngày làm việc nhưng thực tế, theo thống kê 

của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là 2,36 ngày 

làm việc trong đó có trên 40 tỉnh thực hiện dưới 2 ngày. 

Theo Báo cáo Doing Business của Ngân hàng Thế giới, xét về thời gian 

thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp trong khu vực Đông 

Nam Á, Việt Nam chỉ sau Singapore (0,5 ngày) và Thái Lan (2,5 ngày). 

Tính đến ngày 30.5.2018, tỉ lệ đăng ký hồ sơ qua mạng điện tử của cả 

nước đạt 58,44%, đồng thời lệ phí đăng ký doanh nghiệp giảm 50% so 

với quy định trước đây, từ 200.000 đồng xuống còn 100.000 đồng và 

miễn 100% nếu doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử. 

Đến nay, thời gian trung bình để các tỉnh cấp đăng ký doanh nghiệp là 

2,36 ngày làm việc (quy định là 3 ngày), trong đó có tới 40 tỉnh thực hiện 

trong 2 ngày. 

Năm 2016, cả nước có hơn 110.000 doanh nghiệp thành lập mới; năm 

2017 có 127.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập và phong trào khởi 

nghiệp đang tiếp tục lan rộng, tạo hiệu ứng và chuyển biến tích cực, là 

kết quả tốt đối với đời sống kinh tế - xã hội... 

Riêng 5 tháng đầu năm nay, nền kinh tế đón nhận thêm 52.322 doanh 

nghiệp thành lập mới, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế 

Trung ương (CIEM) - cho biết, muốn đạt mục tiêu như yêu cầu của Nghị 

quyết 19 của Chính phủ, môi trường kinh doanh Việt Nam cần phải tăng 

thêm 28 bậc nữa, để có thể đứng trong top 40 thế giới. Năm 2017, năng 

lực cạnh tranh quốc gia tăng 5 bậc so với 2016, môi trường kinh doanh 

tăng 14 bậc, chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội tăng điểm và có cải 

thiện mạnh mẽ. 

Mặc dù, chỉ số này của Việt Nam tăng mạnh trong năm vừa qua, nhưng 

thực tế đó cho thấy, kết quả của các biện pháp nhằm thực hiện cải cách 

là chưa đạt mong muốn. Doanh nghiệp chưa được thụ hưởng những sự 

hỗ trợ, phục vụ như ý. 

Theo ông Hiếu, vấn đề là không chỉ cải thiện chất lượng môi trường kinh 

doanh mà phải tạo ra sự đột phá, hướng đến những mục tiêu thiết thực 

và hỗ trợ doanh nghiệp thực chất. 

Ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban pháp chế (VCCI) - nhận định, môi 

trường kinh doanh đã được nâng cao chất lượng một bước đáng kể, 

đáng ghi nhận; nhận được phản hồi tích cực và đồng thuận từ phía dư 



luận và cộng đồng doanh nghiệp. Hàng loạt điều kiện kinh doanh, kiểm 

tra chuyên ngành và quy định bất hợp lý đã được cơ quan quản lý rà 

soát, bãi bỏ mang lại sự hỗ trợ và thuận lợi hóa thiết thực đối với doanh 

nghiệp. 

Tuy nhiên, vẫn còn vài vấn đề doanh nghiệp cần khắc phục, cụ thể, tình 

trạng quy mô trung bình của doanh nghiệp dân doanh ngày càng nhỏ, 

thiếu sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập và có sự cạnh tranh gay 

gắt. Mức độ tham gia vào hoạt động xuất khẩu quốc gia, kết quả xuất 

khẩu của khu vực doanh nghiệp tư nhân cũng thấp hơn hẳn so với các 

đơn vị thuộc khu vực khác. 

Hiện, doanh nghiệp tư nhân phải đối diện với nhiều yếu tố, quy định bất 

lợi về điều kiện kinh doanh. Đơn cử, các quy định về diện tích nhà 

xưởng, trang thiết bị chuyên dùng, quy định về nhân sự trong bộ máy 

quản lý, điều kiện về vốn hoạt động ...trong nhiều trường hợp lại bị đòi 

hỏi cao hơn, khắt khe hơn so với các đơn vị FDI hoạt động trong cùng 

lĩnh vực. 

Theo bà Minh, dù môi trường kinh doanh đã được cải thiện nhiều, song 

hiện vẫn còn một số khó khăn nhất định. Do đó, để giải quyết bài toán 

này, cần tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

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

2018 và những năm tiếp theo. Nhất là, cải cách mạnh hệ thống pháp luật 

về doanh nghiệp theo hướng đề cao quyền tự do kinh doanh, tạo điều 

kiện thuận lợi tối đa cho sự phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, đảm 

bảo trật tự và tính an toàn của môi trường đầu tư kinh doanh, cần phải 

có những giải pháp quyết liệt hơn trong công tác hậu kiểm.  

Theo vtv.vn 

 

5. Nhiều rào cản xuất khẩu nông sản của Việt Nam 
sang Trung Quốc 

Xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc tiềm năng rất 

lớn nhưng vẫn còn nhiều rào cản về thủ tục pháp lý, kiểm định chất 

lượng, kiểm dịch... 

Bà Lê Thị Ngọc Phượng, đại diện Công ty TNHH Thuận Tâm Thành (tỉnh 

Hưng Yên) cho biết, mỗi lần xuất khẩu các sản phẩm hoa quả sang thị 

trường Trung Quốc là hành trình gian nan. 

“Doanh nghiệp chủ yếu vận chuyển bằng đường biển nhưng mỗi lần 

thuê tàu rất khó. Trong khi hoa quả, nhất là chuối tươi không thể để lâu. 



Các thủ tục hải quan, kiểm định chất lượng hàng hóa bên phía Trung 

Quốc cũng rất khắt khe” – bà Phương nói. 

 

Hàng hóa ùn ứ tại cửa khẩu Móng Cái. 

Hiện có 12 nhóm hàng của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, chủ 

yếu là các mặt hàng thủy sản, rau quả, gạo, thức ăn gia súc và nguyên 

liệu, gỗ cùng các sản phẩm từ gỗ. Tuy nhiên, một số mặt hàng có thế 

mạnh của Việt Nam vẫn chưa vào được thị trường Trung Quốc như cà 

phê. Xuất khẩu cà phê nước ta đứng thứ 2 thế giới (chỉ sau Brasil) 

nhưng giá trị xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc đạt hơn 84 triệu USD. 

Đại diện một số doanh nghiệp Việt Nam cho biết, cà phê xuất khẩu sang 

Trung Quốc bằng con đường chính ngạch rất thấp. Các doanh nghiệp 

phải tự liên hệ, kết nối đầu mối tiêu thụ, việc hỗ trợ tiêu thụ, xuất khẩu 

mặt hàng cà phê chưa thực sự hiệu quả. 

“Doanh nghiệp tiếp cận thị trường thông qua rất nhiều kênh như online, 

mối quan hệ và thông qua hội chợ. Nói chung bây giờ các doanh nghiệp 

tư nhân hầu như phải tự thân vận động” - anh Nguyễn Duy Hưng, Công 

ty xuất nhập khẩu Cường Anh cho biết. 

Ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cho rằng, để 

nâng cao giá trị xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường 

Trung Quốc, trước hết phải chú trọng kết nối cung - cầu, kiểm soát chặt 

chẽ hàng Việt Nam vào thị trường Trung Quốc bằng con đường tiểu 



ngạch. Thực tế, một số sản phẩm hàng nông sản nổi tiếng của Việt Nam 

như gạo, trái cây hiện đang phụ thuộc rất lớn vào phía đối tác. 

 

Nhiều vụ dưa hấu được mùa nhưng mất giá do không xuất khẩu được 

sang Trung Quốc. 

“Các bộ, ngành Trung ương cần có sự kết nối và dự báo về nhu cầu 

cũng như hỗ trợ các địa phương trong việc kết nối cung- cầu. Hiện nay, 

việc làm ra các sản phẩm với sản lượng lớn, chất lượng cao không khó, 

kể cả làm theo quy trình nghiêm ngặt nhất của quốc tế. Tuy nhiên, điều 

gây khó khăn nhất cho các địa phương cũng như bà con nông dân là 

đảm bảo tiêu thụ đầu ra thật sự bền vững, có những thị trường tiềm 

năng, đảm bảo tiêu thụ ổn định” – ông Đỗ Đức Duy nói. 

Để tháo gỡ những vướng mắc cho nông sản Việt Nam vào thị trường 

Trung Quốc, ông Trần Văn Công, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát 

triển thị trường nông sản cho biết, phía Việt Nam và Trung Quốc đã đàm 

phán cấp Chính phủ và cấp bộ để mở cửa xuất nhập khẩu hàng hóa 

nông sản. Trong đó chú trọng các mặt hàng rau, củ, quả, lâm sản, thủy 

sản của Việt Nam xuất sang Trung Quốc. 

Hai bên đã đàm phán cho nhập khẩu 8 loại quả tươi và rau của Việt 

Nam sang thị trường Trung Quốc. Hai bên hiện đang tiếp tục đàm phán 

để hàng hóa Việt Nam xuất khẩu chính ngạch các loại hoa, quả tươi, 

cao su, cà phê, tiêu… 



“Lâu nay chúng ta quen với khái niệm Trung Quốc là thị trường dễ tính 

nhưng hiện nay, hàng rào cũng như quy định của Trung Quốc đã thay 

đổi. Cho nên doanh nghiệp và bà con nông dân cũng phải thay đổi. 

Chúng ta phải nâng cao chất lượng từ khâu sản xuất, sơ chế, chế biến, 

đóng gói bao bì xuất khẩu” – ông Công nói. 

Mới đây, một số địa phương của Trung Quốc đưa ra quy định về truy 

xuất nguồn gốc đối với một số mặt hàng nông sản của Việt Nam. Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với các địa phương 

cấp mã số vùng trồng cho các địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp trong 

việc dán tem sản phẩm để trên cơ sở đó, doanh nghiệp Việt Nam mới có 

thể xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc. 

Ngoài ra, phía Trung Quốc cũng đang siết chặt quản lý về an toàn thực 

phẩm, hàng rào kiểm dịch. Đây là điều mà các doanh nghiệp Việt Nam 

cần phải chú trọng thực hiện để hàng hóa của Việt Nam không phải bị 

trả về hoặc xếp hàng nằm chờ tại cửa khẩu như lâu nay./.    

Theo vov.vn 

 

6. Bỏ mức trần khuyến mại: Cần có kế hoạch kiểm soát chặt 
chẽ 

Chính thức có hiệu lực từ ngày 15/7/2018, Nghị định 81/2018 sẽ cho 

phép mức khuyến mại (KM) lên đến 100% thay vì 50% như trước 

đây. Doanh nghiệp (DN) hưởng lợi khi nhanh chóng giải phóng 

hàng tồn kho, xoay vòng vốn còn người tiêu dùng (NTD) thì được 

mua sản phẩm giá rẻ. Song vấn đề đặt ra các cơ quan quản lý cần 

có kế hoạch kiểm soát chặt chẽ để loại bỏ các hoạt động KM giả, 

KM ảo nhằm bảo vệ quyền lợi NTD. 

Giúp DN giải phóng hàng tồn 

Theo Nghị định 81/2018, DN tổ chức chương trình KM tập trung có thể 

áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa và dịch vụ dùng để KM 

là 100%, thay vì 50% như trước đây. Tuy nhiên, các chương trình này 

phải do cơ quan nhà nước chủ trì tổ chức trong một khoảng thời gian 

xác định (theo giờ, ngày, tuần, tháng…). Hạn mức này còn được áp 

dụng với hàng hóa trong khuôn khổ các hoạt động xúc tiến thương mại 

do Thủ tướng quyết định và các đợt KM trong thời gian nghỉ lễ Tết. 

Trong đó, người bán được KM đến 100% vào 30 ngày trước ngày đầu 

tiên của năm Âm lịch; với những ngày lễ, Tết khác, thời gian KM không 



vượt quá thời gian nghỉ tương ứng của các ngày lễ, Tết này theo quy 

định của pháp luật lao động... 

 

Việc dỡ trần khuyến mại sẽ giúp DN giải phóng hàng tồn kho nhanh, 

người tiêu dùng được mua hàng giá tốt 

Trao đổi với Báo Công Thương, đại diện Saigon Co.op cho biết, nghị 

định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều nhóm hàng mang tính thời 

vụ và thời thượng như hàng may mặc thời trang, hàng công nghệ vốn có 

đặc tính mẫu mã liên tục thay đổi dễ dàng áp dụng khi có nhu cầu giải 

phóng tồn kho. Nói một cách khác, DN sẽ chủ động cân đối để tự đưa ra 

các chương trình giảm giá cạnh tranh nhất có thể, từ đó sẽ có lợi cho 

NTD. Đặc biệt, nghị định cũng rất sâu sát khi quy định rõ là không áp 

dụng hạn mức giảm giá tối đa 100% khi thực hiện KM giảm giá cho các 

nhóm hàng bình ổn giá, nhóm hàng thực phẩm tươi sống. Bởi hai nhóm 

này thuộc nhóm nhu yếu nhạy cảm, cần linh hoạt điều tiết theo nhu cầu 

thị trường tại từng thời điểm nhất định. 

Tăng kiểm soát để bảo vệ quyền lợi NTD 

Mặc dù vậy, một DN bán lẻ ngoại cho rằng: Việc dỡ bỏ mức trần 50% là 

tốt (nếu thật sự áp dụng tất cả DN, tất cả thời điểm). Song vị này cũng 

băn khoăn bởi theo nghị định mới, việc áp dụng KM 100% phải do cơ 

quan nhà nước chủ trì. Vậy khối DN tư nhân và nước ngoài liệu có được 



phép thực hiện theo nghị định này? Trường hợp nếu áp dụng cho tất cả 

DN thì nhà nước cần kiểm soát chất lượng KM để DN thực hiện chương 

trình này không lấy hàng kém chất lượng KM hoặc nâng giá lên rồi hạ 

giá xuống để KM ảo... 

Nhiều DN cũng đánh giá, việc xóa “trần” KM đã tạo thêm sự thông 

thoáng cho DN sản xuất, người kinh doanh song đặt ra yêu cầu cho các 

cơ quan quản lý cần có kế hoạch kiểm soát chặt chẽ hơn với những 

chiêu KM ảo. Đơn cử với TP. Hồ Chí Minh - nơi tập trung đông dân và 

hệ thống phân phối bán lẻ nhiều nhất. Các thống kê của ngành Công 

Thương TP. Hồ Chí Minh cho thấy, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2018, ước 

tính đã có 32.000 hồ sơ thủ tục hành chính KM từ các DN được duyệt 

qua cổng thông tin trực tuyến. Thủ tục đăng ký hồ sơ thông báo được 

gửi đến sở nay rút ngắn tối thiểu trước 3 ngày làm việc (trước khi thực 

hiện KM) thay cho 7 ngày làm việc trước đây nên càng khó khăn. Với số 

lượng hồ sơ lớn, nếu không kiểm soát tốt hoạt động KM thì dễ dẫn đến 

tình trạng không quản lý chặt được sẽ làm ảnh hưởng quyền lợi NTD. 

Cùng với sự quản lý của cơ quan chức năng, nhiều ý kiến cho rằng NTD 

cũng cần sáng suốt nắm được chất lượng sản phẩm, giá thực của sản 

phẩm và đánh giá KM có đúng hay không, mình được hưởng lợi bao 

nhiêu rồi mới quyết định mua. 

Các hình thức KM có tác dụng tích cực tới hoạt động kinh doanh của 

DN, tăng doanh thu bán hàng, giải phóng nhanh hàng tồn kho. Đặc 

biệt khi một DN mới kinh doanh, khách hàng chưa nhiều thì cần phải 

KM để khách hàng biết đến thay vì quảng cáo tốn nhiều chi phí hơn. 

Theo baocongthuong.com.vn 

 

7. Đường sắt đô thị phải có chứng nhận an toàn 
trước khi khai thác 

Đường sắt đô thị phải được chứng nhận an toàn hệ thống trước và 

trong quá trình vận hành khai thác. 

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 31/2018 quy định việc thực hiện đánh 

giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị. Thông tư có 

hiệu lực từ ngày 1/7/2018. 

Thông tư này quy định việc thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ 

thống; trình tự, thủ tục thẩm định cấp giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ 



an toàn hệ thống cho tuyến đường sắt đô thị khi xây dựng mới và nâng 

cấp; chứng nhận định kỳ hệ thống quản lý an toàn vận hành của tuyến 

đường sắt đô thị trong quá trình khai thác. 

 

Đường sắt đô thị phải được chứng nhận an toàn hệ thống trước và trong 

quá trình vận hành khai thác - ảnh tuyến đường sắt đô thị tuyến Cát Linh 

- Hà Đông 

"An toàn hệ thống là việc đảm bảo an toàn bằng cách áp dụng có hệ 

thống các biện pháp kỹ thuật, công cụ quản lý để xác định các nguy cơ, 

kiểm soát các rủi ro nhằm đạt được các mục tiêu về độ tin cậy, tính sẵn 

sàng, khả năng bảo dưỡng và độ an toàn. Đường sắt đô thị xây dựng 

mới trước khi đưa vào khai thác phải được đánh giá, chứng nhận an 

toàn hệ thống; thẩm định, cấp giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ an toàn 

hệ thống", nội dung Thông tư 31 nêu. 

Đường sắt đô thị khi tiến hành nâng cấp, thay đổi một trong các nội dung 

dưới đây phải được đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống; thẩm định, 

cấp giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống trước khi đưa 

vào khai thác: Thay đổi hệ thống tín hiệu điều khiển chạy tàu; thay đổi 

kiểu loại phương tiện; cải tạo hệ thống cung cấp điện sức kéo; nâng cao 

năng lực vận tải, mở rộng quy mô tuyến; thay đổi cơ cấu tổ chức của tổ 



chức vận hành. Hệ thống quản lý an toàn vận hành phải được Cục Đăng 

kiểm VN kiểm tra, chứng nhận định kỳ trong quá trình khai thác. 

Hiện Hà Nội đã và đang triển khai xây dựng một số dự án đường sắt đô 

thị như: Tuyến số 2A đoạn Cát Linh - Hà Đông với chiều dài trên 13km; 

Tuyến số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội với chiều dài khoảng 12,5km; Tuyến 

số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo với chiều dài khoảng 

11,5km. Ngoài ra, một số dự án đang thực hiện chuẩn bị đầu tư như: 

Tuyến số 1, đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên dài khoảng 26km; Tuyến số 3, 

đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai dài khoảng 8km; Tuyến số 2, đoạn Trần 

Hưng Đạo - Thượng Đình dài 5,9km... 
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8. Tạo thuận lợi cho DN trong xác định xuất xứ hàng 
hóa xuất, nhập khẩu 

Thông tư số 38/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành quy 

định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tạo thuận 

lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp; bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng và áp dụng ưu đãi thuế quan theo đúng 

các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Thông tư số 38/2018/TT-BTC là một văn bản quy phạm pháp luật quan 

trọng quy định cụ thể, thống nhất, minh bạch về xác định xuất xứ hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Lần đầu tiên đối với lĩnh vực xác định xuất xứ 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có một đầu mối văn bản riêng giúp hải 

quan và doanh nghiệp thuận tiện trong việc thực hiện và tra cứu. 

Việc ban hành Thông tư giúp minh bạch hóa trong việc thực hiện xác 

định xuất xứ hàng hóa: Thông tư đã quy định cụ thể hồ sơ xác định 

trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; các trường hợp phải nộp 

chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thời điểm nộp chứng từ chứng 

nhận xuất xứ hàng hóa, các trường hợp không phải nộp chứng từ chứng 

nhận xuất xứ hàng hóa, các chừng từ phải nộp khác để chứng minh xuất 

xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu... 

Một số nội dung quan trọng 

Thông tư 38 quy định cụ thể hồ sơ xác định trước xuất xứ hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu (Điều 3). Theo đó, hồ sơ xác định trước xuất xứ hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm: 



a) Đơn đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 

theo các chỉ tiêu thông tin tại mẫu số 01/CT/XĐTXX/GSQL Phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BTC; 

 

Ảnh minh họa 

b) Bản kê nguyên liệu, vật tư dùng để sản xuất hàng hoá gồm các thông 

tin: tên hàng, mã số hàng hóa, xuất xứ nguyên liệu, vật tư cấu thành sản 

phẩm, giá CIF hoặc giá tương đương của nguyên liệu, vật tư do nhà sản 

xuất hoặc nhà xuất khẩu cung cấp: 01 bản chụp; 

c) Bản mô tả sơ bộ quy trình sản xuất hàng hoá hoặc Giấy chứng nhận 

phân tích thành phần do nhà sản xuất cung cấp: 01 bản chụp; 

d) Catalogue hoặc hình ảnh hàng hóa: 01 bản chụp. 

Thủ tục xác định trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực 

hiện theo quy định tại Điều 28 Luật Hải quan, Điều 24 Nghị định số 

08/2015/NĐ-CP và khoản 11 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP. 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định cụ thể các trường hợp phải nộp 

chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Điều 4): 



a) Hàng hoá có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa 

thuận ưu đãi thuế quan trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng 

hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng 

điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận 

ưu đãi thuế quan trong quan hệ thương mại với Việt Nam. 

b) Hàng hoá thuộc diện phải tuân thủ các chế độ quản lý nhập khẩu theo 

quy định của pháp luật Việt Nam hoặc theo Điều ước quốc tế hai bên 

hoặc nhiều bên mà Việt Nam và nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ 

cùng là thành viên; hàng hóa đang được thông báo nghi ngờ nhập khẩu 

từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ trong danh sách bị cấm vận 

theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. 

c) Hàng hoá thuộc diện Việt Nam hoặc các tổ chức quốc tế thông báo 

đang ở trong thời điểm có nguy cơ gây hại đến an toàn xã hội, sức khoẻ 

của cộng đồng hoặc vệ sinh môi trường cần được kiểm soát. 

d) Hàng hoá thuộc diện Việt Nam thông báo đang ở trong thời điểm áp 

dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, các biện pháp tự vệ, 

biện pháp hạn ngạch thuế quan, biện pháp hạn chế số lượng, để xác 

định hàng hóa không thuộc diện áp dụng các thuế này. 

Xử lý các trường hợp không nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa 

Thông tư 38 quy định cụ thể việc xử lý các trường hợp không nộp chứng 

từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Điều 4) như sau: Đối với hàng hóa 

nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt nếu người khai hải quan 

không nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thì hàng hóa áp 

dụng thuế suất ưu đãi (MFN) hoặc thông thường. 

Đối với hàng hóa phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ tại thời điểm 

làm thủ tục hải quan mà người khai hải quan không nộp thì hàng hóa 

không được thông quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp hàng hóa quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 4 Thông 

tư số 38/2018/TT-BTC, người khai hải quan không nộp được chứng từ 

chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhưng hàng hóa được cơ quan có thẩm 

quyền của Việt Nam kết luận hàng hóa đủ điều kiện nhập khẩu hoặc cho 

phép nhập khẩu theo pháp luật chuyên ngành thì cơ quan hải quan thực 

hiện thông quan theo quy định. 

Đối với hàng hóa áp dụng thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ 

cấp hoặc thuế tự vệ hoặc thuế suất ngoài hạn ngạch thuế quan nếu 

người khai hải quan không nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa 



thì hàng hóa áp dụng thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp 

hoặc thuế tự vệ hoặc thuế suất ngoài hạn ngạch thuế quan đối với toàn 

bộ lô hàng và được thông quan theo quy định. 

Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa 

Thông tư quy định cụ thể thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa (Điều 7): Đối với trường hợp người khai hải quan có chứng từ 

chứng nhận xuất xứ tại thời điểm làm thủ tục hải quan: nộp tại thời điểm 

làm thủ tục hải quan. 

Đối với trường hợp người khai hải quan chưa có chứng từ tại thời điểm 

làm thủ tục hải quan: được chậm nộp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

đăng ký tờ khai hải quan, trừ 02 trường hợp ngoại lệ: (1) đối với C/O 

mẫu EAV nộp tại thời điểm làm thủ tục hải quan, (2) đối với C/O mẫu KV 

(VK) trường hợp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ tại thời điểm 

làm thủ tục hải quan thì nộp trong thời hạn 01 năm. 

Đồng thời, Thông tư cũng quy định cụ thể việc trừ lùi C/O đối với hàng 

hóa nhập khẩu từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan để nhập khẩu 

nhiều lần vào nội địa (Điều 23). 

Theo đó, trường hợp một lô hàng đưa từ nước ngoài vào kho ngoại 

quan để nhập khẩu vào nội địa nhiều lần thì được sử dụng C/O để lập 

Phiếu theo dõi trừ lùi cho từng lần nhập khẩu vào nội địa và được áp 

dụng trừ lùi tại nhiều Chi cục Hải quan khác nhau. 

Quy định này tạo thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu hàng hóa từ kho 

ngoại quan vào nội địa. 
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9. Ngọn lửa ‘đầu tàu’ 

Một chính quyền năng động, quyết đoán “không vội không xong”, 

chắc chắn không chỉ với Hà Nội hay TP.HCM. Nó cần phải được lan 

tỏa như tinh thần cải cách, kiến tạo để đột phá mà Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần nhấn mạnh. 

Tinh thần, ngọn lửa đó đang thôi thúc từng bộ, ngành, địa phương; từng 

cán bộ, lãnh đạo tỉnh, thành. Kết quả bước đầu rất đáng khích lệ như 

quyết tâm cắt giảm 657 “giấy phép con” của Bộ Công thương, nỗ lực 

giật giải quán quân về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của 

Quảng Ninh năm 2017; năng lực cạnh tranh của VN trên trường quốc tế 

thăng hạng mạnh mẽ, GDP tăng trưởng vượt bậc… 



Tại hội nghị đầu tư của Hà Nội cuối tuần qua, lãnh đạo TP.Hà Nội báo 

cáo trước Thủ tướng về một mô hình đô thị thông minh, chính quyền 

điện tử thuận tiện, minh bạch. Người dân chỉ cần ngồi nhà “kích” chuột, 

hồ sơ giấy tờ được giao tận tay qua đường chuyển phát nhanh; doanh 

nghiệp (DN) không còn phải “dài cổ” chờ cấp phép đăng ký kinh doanh 

khi thủ tục rút gọn chỉ còn 2 - 3 ngày. 

Song chỉ một số đầu tàu TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Dương... 

nỗ lực liệu có xong? Chúng ta cần thẳng thắn thừa nhận môi trường đầu 

tư kinh doanh của VN dù có nhiều cải thiện, nhưng vẫn chưa được như 

mục tiêu. Trước hết là tính minh bạch và các thiết chế pháp lý để giải 

quyết những vấn đề của DN đang chuyển biến khá chậm trễ. 

Báo cáo của Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) cho thấy chi 

phí không chính thức dù đã giảm nhưng còn đến 59% số DN nói rằng, 

họ vẫn phải trả các chi phí và 28% số DN cảm thấy chưa hài lòng đối với 

chất lượng thi hành công vụ của các cơ quan chính quyền. 

Đâu đó vẫn còn tình trạng trên hô hào khởi nghiệp, cải cách nhưng dưới 

thờ ơ, nguội lạnh, thậm chí “rải đinh” DN. Đáng lo hơn, gần đây, tình 

trạng nhóm lợi ích “thổi” giá đất công, ôm “đất vàng” tại một số địa 

phương khiến DN làm ăn chân chính rất khó tiếp cận đất đai, bất an khi 

triển khai đầu tư. 

Tất cả những điều đó đòi hỏi các địa phương phải có những đột phá tiếp 

tục về cải cách thể chế kinh tế. Cải cách đi liền với “phóng tầm nhìn” 

bằng sự tận tâm, năng động và khác biệt dựa trên đặc thù, thế mạnh 

riêng. Quan trọng nhất vẫn phải tháo gỡ rào cản trong kinh doanh cho 

DN một cách hiệu quả. Lời nói phải đi liền với quyết tâm hành động, còn 

nếu nơi này nhổ đinh, nơi kia lại rải xuống, chỗ thì hì hục đóng vào xong 

lại hì hục nhổ ra, như vậy dù “đầu tàu” có khỏe đến mấy cũng không thể 

kéo cả đoàn tàu về đích. 
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10. Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ 

Ngày 19/6, tại Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và 

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử 

tri, nhân dân một số quận, huyện và lực lượng vũ trang Quân khu 9, 

sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14. 



Tại các cuộc tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố 

Cần Thơ Nguyễn Thanh Xuân đã báo cáo tóm tắt tới cử tri về kết quả Kỳ 

họp thứ 5 Quốc hội khóa 14.  

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp thu, ghi nhận các ý kiến 

của cử tri thành phố Cần Thơ 

Cử tri bày tỏ sự nhất trí đánh giá cao về kết quả kỳ họp; nhiều vấn đề 

kinh tế-xã hội của đất nước đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận, 

tranh luận sôi nổi tích cực, hiệu quả...  

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội 

thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp 

thu, ghi nhận các ý kiến của cử tri thành phố Cần Thơ.  

Trao đổi với cử tri và nhân dân cũng như làm rõ thêm về dự án Luật Đơn 

vị hành chính-kinh tế đặc biệt (gọi tắt là đặc khu), Chủ tịch Quốc hội cho 

biết, Quốc hội đã quyết định lùi chương trình dự án luật để có thêm thời 

gian nghiên cứu, hoàn thiện; đồng thời thống nhất điều chỉnh quy định 

của dự thảo luật về thời hạn sử dụng đất để sản xuất kinh doanh áp 

dụng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường 

hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm.  

Cho biết đây là chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và trong 

Hiến pháp năm 2013, cùng một số văn bản luật đã đề cập đến việc xây 



dựng và thành lập một số đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, Chủ tịch 

Quốc hội cho biết, quá trình xây dựng dự án luật bắt đầu từ giữa năm 

2013. Việc hình thành đặc khu là để xây dựng phát triển kinh tế, tạo 

vùng động lực để xây dựng và phát triển đất nước.   

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, những băn khoăn, lo lắng của nhân dân, cử 

tri là đúng và Quốc hội cần thêm thời gian tiếp thu để hoàn chỉnh dự án 

luật; đồng thời nêu rõ, Quốc hội hoan nghênh, biểu dương tinh thần yêu 

nước, sự quan tâm chính đáng của nhân dân đối với những vấn đề quan 

trọng của đất nước. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, người dân có 

thể đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước, Quốc hội bằng nhiều hình 

thức, không nghe theo những luận điệu xuyên tạc, không đúng sự thật 

dẫn đến bị lợi dụng, kích động, gây rối, phá hoại, thậm chí là vi phạm 

pháp luật như đã xảy ra vừa qua tại một số địa phương.  

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ: “Chúng ta đã hy sinh bao nhiêu xương máu và 

mấy chục năm Đổi mới để có được đất nước ngày hôm nay - hòa bình, 

độc lập, thống nhất và phát triển thì chúng ta đâu có đơn giản đến mức 

để ban hành một luật hay hình thành đơn vị đặc khu để rồi làm cho đất 

nước khó khăn”. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: “Những quy định 

trong Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được nghiên cứu, tiếp thu, 

chỉnh lý trên cơ sở phải bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; trên cơ 

sở bảo đảm an ninh quốc phòng của đặc khu và của quốc gia”.  

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là luật mới, phức tạp, chưa có tiền lệ và 

nhiều quy định mang tính chất đột phá, đổi mới vượt trội nhưng cũng có 

những quy định không vượt trội. Trong quá trình ban hành luật, Quốc hội 

lắng nghe ý kiến cử tri và nhân dân. Nhiều đại biểu Quốc hội tâm huyết, 

nhiều cử tri gửi thư góp ý cho Quốc hội. Trong thời gian diễn ra Kỳ họp 

thứ 5, Quốc hội đã quyết định lùi lại thời gian thông qua luật để tiếp thu 

tối đa ý kiến của nhân dân.  

Trả lời câu hỏi của cử tri về Luật An ninh mạng mới được thông qua, 

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại câu nói của một giáo sư quốc tế cho rằng: 

“Không gian mạng cũng chính là lĩnh vực chủ quyền của bất kỳ quốc gia 

nào”. Hơn nữa, đây còn là "không gian ảo" - nơi diễn ra những hành 

động thù địch không kém phần nguy hiểm so với các hành động thật 

ngoài đời. Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, 

không gian mạng đã trở thành một bộ phận cấu thành không thể thiếu và 

đóng vai trò quan trọng trong xây dựng xã hội thông tin và phát triển kinh 

tế tri thức…  



Thực tế nhiều quốc gia trên thế giới đã nhận ra sự cần thiết và đã cụ thể 

hóa thành các văn bản pháp luật. Đã có khoảng 80 quốc gia, tổ chức 

quốc tế xây dựng cơ sở pháp lý về an ninh mạng để phòng và chống 

những nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia từ không gian mạng, 

đồng thời thành lập lực lượng chuyên trách về an ninh mạng; trong đó 

có 23 quốc gia đã ban hành văn bản luật về an ninh mạng.  

Chủ tịch Quốc hội phân tích: Thời gian qua nước ta đã phát triển mạnh 

mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin, từ đó góp phần to lớn, đẩy 

nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh 

tế, văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, phát huy sức sáng 

tạo và quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh… 

Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế, tồn tại về an ninh mạng cần khắc phục. Do 

mức độ an ninh mạng thấp đã dẫn đến một số vụ việc gây hậu quả đáng 

tiếc trước đây trong ngành hàng không, ngân hàng, cá nhân bị vu khống, 

xúc phạm danh dự nhân phẩm, bị lừa đảo… Trong bối cảnh này, việc 

xây dựng Luật An ninh mạng là cần thiết để bảo vệ trước hết là những 

khách thể trong phạm vi điều chỉnh của luật, gồm: An ninh quốc gia, trật 

tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, của các tổ 

chức, cá nhân trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Luật An ninh mạng theo 

đó sẽ xử lý tất cả những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên 

không gian mạng.  

Quyền tự do ngôn luận, bày tỏ chính kiến trên không gian mạng không bị 

điều chỉnh bởi luật này. “Luật ra là để điều chỉnh những hành vi vi phạm 

không gian mạng chứ không phải để ngăm cấm quyền tự do ngôn luận 

của công dân”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.  

Theo Chủ tịch Quốc hội, Luật An ninh mạng quy định về cơ quan, tổ 

chức nước ngoài cung cấp dịch vụ trên không gian mạng phải lưu trữ tại 

Việt Nam thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam và 

các dữ liệu quan trọng liên quan đến An ninh quốc gia; đặt trụ sở hoặc 

văn phòng đại diện tại Việt Nam là khả thi, phù hợp với pháp luật trong 

nước, thông lệ quốc tế, không trái với các điều ước mà Việt Nam tham 

gia, cũng không cản trở hoạt động của doanh nghiệp.  Bởi theo thống 

kê, đã có 18 quốc gia trên thế giới gồm: Mỹ, Canada, Nga, Pháp, Đức, 

Trung Quốc, Australia, Indonesia, Hi Lạp, Bulgaria, Đan Mạch, Phần 

Lan, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela, Colombia, Argentina, Brazil quy 

định phải lưu trữ dữ liệu ở trong nước. Như vậy là thông lệ quốc tế đã 

có, Việt Nam không phải là quốc gia đầu tiên áp dụng quy định này.  

Cùng với đó, qua rà soát các văn bản cam kết gia nhập Tổ chức Thương 

mại Thế giới (WTO), Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS), 



Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu 

trí tuệ (TRIPS); đồng thời, rà soát Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ 

xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)..., các văn kiện này đều có quy định 

về ngoại lệ an ninh, cho phép tôn trọng và bảo vệ an ninh quốc gia ở 

mức cao nhất. 18 nước nêu trên đều đã tham gia WTO. Như vậy, với 

Luật An ninh mạng, Việt Nam không vi phạm các cam kết quốc tế.  

Theo Chủ tịch Quốc hội, với hơn 86% đại biểu Quốc hội tán thành, Luật 

An ninh mạng được thông qua quy định về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý 

trực tiếp hành động vi phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng nên 

có những ý kiến băn khoăn, lo lắng là điều dễ hiểu. Còn “vấn đề luật an 

ninh mạng có gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp và đẻ ra giấy 

phép con hay không?”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, vấn đề này đã được ra 

soát rất kỹ để bảo đảm không gây bất cứ trở ngại trong sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp.  

“Bảo đảm sẽ không có một ngăn cản nào cản trở lưu thông dòng chảy 

dữ liệu thông tin ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ 

quan, tổ chức và doanh nghiệp, kể cả những doanh nghiệp khởi nghiệp”, 

Chủ tịch Quốc hội khẳng định.  

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã 

ghi nhận, giải đáp các ý kiến của cử tri về dự thảo Luật Công an nhân 

dân (sửa đổi), về xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, công tác 

phát triển hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó 

có cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận; Mỹ Thuận-Cần Thơ…/.  
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11. Startup Việt xây dựng chính phủ điện tử cho Lào bằng 
Blockchain 

Lina Network ký kết biên bản hợp tác với Bộ Khoa học và Công 

nghệ Lào, ứng dụng công nghệ Blockchain vào định danh điện tử 

chính phủ. 

Theo đó, startup này sẽ cung cấp các giải pháp để phát triển ứng dụng 

Blockchain cho Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ Lào. Giải pháp 

được triển khai dựa trên nền tảng công nghệ Blockchain, Internet Vạn 

Vật (Internet of Things -IoT), Dữ liệu lớn (Big Data) và Trí tuệ nhân tạo 

(AI), đặc biệt là định danh điện tử để hướng tới "Chính phủ điện tử". 

Sự kiện quy tụ các đại diện của 30 bộ ngành, cơ quan chính phủ Lào. 

Buổi ký kết thỏa thuận với chủ đề "Ứng dụng Blokchain cho Chính phủ" 



tại thủ đô Viêng Chăn, Lào cũng sẽ là lời đề xuất trong chính sách trao 

đổi được kiến nghị cho Quốc hội nước này vào ngày 21-22/6 tới đây. 

Đại diện chính phủ Lào, ông Boviengkham Vongdara, Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ cho biết: "Nếu biết ứng dụng cuộc cách mạng 

công nghệ 4.0 vào đời sống, nó sẽ thay đổi toàn bộ nền kinh tế của một 

đất nước trong tương lai. Đây là điều mà chúng ta không thể phủ nhận. 

Với công nghệ Blockchain, chúng tôi đã nghĩ đến lúc phải xây dựng một 

mô hình mới mang tính đột phá trong việc quản lý dữ liệu nói chung". 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào cho biết công nghệ 

Blockchain là một trong những xu hướng của cách mạng công nghiệp 

4.0 và quốc gia này không muốn đừng ngoài xu thế phát triển trong khu 

vực cũng như toàn cầu. 

 

Ông Boviengkham Vongdara, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào. 

Theo ông Vũ Trường Ca, Chủ tịch và Nhà đồng sáng lập Lina Network, 

để người dân tận dụng tối đa cơ hội từ cách mạng công nghệ 4.0 cũng 

như để quản lý Nhà nước được linh hoạt, hiệu quả, hiện đại và minh 

bạch, việc ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới phát triển chính phủ 

điện tử phải là xu thế tất yếu. 

Hiện nay, hầu hết các chính phủ điện tử đều hướng đến xu thế "người 

dân là trung tâm" (citizen centric), người dân chỉ cần truy nhập dịch vụ 

một lần (single sign on) qua một cửa (single window) là có thể tương tác, 



sử dụng các dịch vụ từ Chính phủ 24/7. Quá trình này sẽ giúp tăng tính 

minh bạch, giảm chi phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp 

phần làm giảm tiêu cực... 

"Với công nghệ Blockchain, dữ liệu được số hóa một cách nhanh chóng, 

có tính bảo mật cao và an toàn. Chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ thông 

tin theo phương thức hàng ngang mà không cần bên thứ ba quản lý. Mọi 

thông tin chia sẻ từ người dùng sau khi được định danh điện tử bằng 

Blockchain được xem như một hồ sơ công khai trên nền tảng kỹ thuật 

số", ông Ca nói. 

 

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Lina Network và Bộ Khoa học và Công 

nghệ Lào sẽ tạo điều kiện cho quốc gia này ứng dụng công nghệ 

Blockchain vào định danh điện tử của Chính phủ điện tử. 

Trong tiến trình hợp tác sắp tới, công ty sẽ hỗ trợ tài chính cho Bộ Khoa 

học và Công nghệ Lào thành lập Viện nghiên cứu và phát triển 

Blockchain với số tiền 500.000 USD trong 5 năm cho mục đích phát triển 

nguồn nhân lực công nghệ cao phục vụ Chính phủ. Tháng 9/2018, viện 

nghiên cứu này sẽ chính thức đi vào hoạt động. Bộ trưởng Boviengkham 

cho biết viện sẽ là nơi tìm kiếm và bồi dưỡng nguồn nhân lực để xây 

dựng thêm các ứng dụng khác nhằm nâng cao sự phát triển khoa học 

công nghệ của Lào. Hiện, quốc gia này vẫn chưa có hành lang pháp lý, 

chủ trương xây dựng cơ chế trong việc phát triển công nghệ Blockchain 

và quản lý tiền mã hóa. 



Bên cạnh đó, Lina Network sẽ dần xây dựng các ứng dụng phi tập trung 

cho các Bộ, ban ngành quốc gia này trên nền tảng Blockchain Lina, ứng 

dụng trên các lĩnh vực y tế, quản lý chuỗi cung ứng, nông nghiệp...Ông 

Ca cho biết đến năm 2020, Lào sẽ sẵn sàng để triển khai chính phủ điện 

tử. 

Ông Keonakone Saysuliane, Cục trưởng Cục Công nghệ Kỹ Thuật số, 

Bộ Khoa học và Công nghệ Lào cho biết hiện nay nước này đã tương 

đối sẵn sàng để triển khai công nghệ Blockchain với cơ sở hạ tầng mạng 

Internet và sự phát triển của các công nghệ khác. Tuy vậy, Lào vẫn đang 

trong giai đoạn chuẩn bị để nâng cao nhận thức cho người dân, doanh 

nghiệp, tổ chức về công nghệ và cách thức ứng dụng. 

"Hiện Lào chưa có hành lang pháp lý riêng cho tiền mã hóa, hoạt động 

ICO mà mới chỉ có Luật Công nghệ thông tin, an ninh mạng, phát triển 

công nghệ cao...Tuy vậy, chúng tôi không cho rằng điều này là quan 

trọng nhất ở thời điểm này bởi tiền mã hóa chỉ là một phần nhỏ của tiềm 

năng công nghệ. Lào mong muốn hiểu sâu sắc về Blockchain qua các 

hoạt động nghiên cứu, đào tạo trong thời gian tới trước khi tiến tới những 

bước tiếp theo", ông Keonakone nhấn mạnh. 

 

CEO Vũ Trường Ca của startup Lina Network nhận định các quốc gia ít 

dân số có những lợi thế nhất định trong việc triển khai công nghệ 

Blockchain. 



Đánh giá về tiềm năng triển khai công nghệ Blockchain tại Lào trong thời 

thời gian, CEO Vũ Trường Ca cho biết đất nước này hiện đối mặt với 

nhiều thách thức từ sự thiếu hụt nguồn nhân lực công nghệ cao, nhận 

thức chung của người dân và chính phủ cho đến chưa có hành lang 

pháp lý cho tiền mã hóa. Tuy vậy, ông Ca cho biết hiện trên thế giới mới 

chỉ có hai quốc gia tuyên bố triển khai công nghệ Blockchain ở cấp độ 

chính phủ là Estonia (1,3 triệu dân), Dubai (5 triệu dân). Lào với dân số 

khoảng 7 triệu có thể là nước tiếp theo với lợi thế dân số ít, dễ triển khai 

các giải pháp số hóa, quản lý dữ liệu cho cả nước. 

Công ty Lina Network thuộc tập đoàn Smart Link Swiss tại Thụy Sỹ, 

chuyên nghiên cứu công nghệ Blockchain, là cổng thông tin kết nối các 

bên trong hệ sinh thái của Lina. Startup xác định sứ mệnh là giúp các 

doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 vào thực tiễn như phát triển nền 

tảng về đánh giá phi tập trung, xây dựng hệ thống quản lý chuỗi cung 

ứng trong nông nghiệp, ứng dụng chuỗi khối trong dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe và lĩnh vực bảo hiểm. Công ty hiện có đội ngũ thành viên tại các 

quốc gia như Thụy Sỹ, Mỹ, Đức, Australia, New Zealand, Israel, Việt 

Nam và Thái Lan. 

Mới đây, báo VnExpress phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam tổ chức thành công Diễn đàn Blockchain: Xu hướng và Tầm nhìn 

Phát triển. Trong diễn đàn, ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, 

Bí thư Trung Ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung Ương khẳng định 

tầm quan trọng của công nghệ Blockchain cũng như sự cần thiết ứng 

dụng công nghệ này và việc sớm có khung hành lang pháp lý. Ông Chu 

Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định phát triển 

công nghệ Blockchain để xây dựng chính phủ điện tử là một trong ba 

đầu việc lớn mà Bộ sẽ triển khai trong thời gian tới. 

Theo enternews.vn 

 

12. Đã có phương án khắc phục thiệt thòi cho lao 
động nữ nghỉ hưu từ 1/1/2018 

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) khẳng 

định điều này tại cuộc họp báo thông tin về tình hình thực hiện các 

chính sách lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 

2018, tổ chức chiều 19/6. 



 

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc trong Nghị quyết kỳ họp thứ 5, 

Quốc hội đã giao Chính phủ ban hành văn bản thực hiện chính sách 

điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ 

ngày 1/1/2018 bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi 

cách tính lương hưu, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết, trước đó, Bộ 

LĐTBXH đã có những phương án trình Chính phủ, chỉ cần đợi Quốc hội 

ban hành Nghị quyết. 

Sắp tới, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định về vấn đề này, việc điều chỉnh 

này chỉ là để khắc phục những thiệt thòi của những lao động nữ khi áp 

dụng đúng các quy định của luật BHXH – Thứ trưởng Doãn Mậu Tiệp 

nói.  

Đối với câu hỏi về đề xuất công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi 

công cho 2 “hiệp sĩ” đường phố ở TPHCM, bà Đỗ Thị Hồng Hà, Phó Cục 

trưởng Cục Người có công cho biết đối với trường hợp này, thủ tục công 

nhận hồ sơ cần có kết luận của cơ quan công an điều tra. Tuy nhiên 

trong báo cáo của Sở LĐTBXH TPHCM chưa có nên Cục Người có 

công đã trả lại để hoàn thiện hồ sơ căn cứ vào các tiêu chuẩn được 

pháp luật quy định, khi nào đủ điều kiện thì sẽ sớm công nhận. 

Về Đề án Cổng Thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt 

sĩ, bà Đỗ Thị Hồng Hà cho biết hiện nay cả nước đã thu thập được 



836.329 mộ liệt sĩ, 3080 nghĩa trang liệt sĩ, chiếm tỷ lệ 95% tổng số mộ 

liệt sĩ có dữ liệu trên cơ sở dữ liệu của Bộ LĐTBXH. 41 bưu điện tỉnh, 

thành phố đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu, còn lại 22 bưu điện tỉnh, 

thành phố chưa thu thập được hết dữ liệu do các nghĩa trang còn đang 

trùng tu, cải tạo, sửa chữa. 

Dự kiến Cổng Thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ 

sẽ ra mắt vào tháng 7 nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sĩ. 

* Theo báo cáo của Bộ LĐTBXH, ước thực hiện 6 tháng đầu năm, cả 

nước đã giải quyết việc làm cho khoảng 782 nghìn người, đạt 48,9% kế 

hoạch năm, bằng 99,6% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: Tạo việc 

làm trong nước khoảng 725 nghìn người; đưa khoảng 57 nghìn người đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.    

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi quý I/2018 ước tính là 2,2%, 

trong đó khu vực thành thị là 3,13%; khu vực nông thôn là 1,73%; dự 

kiến 6 tháng đầu năm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%. Tỷ lệ 

lao động qua đào tạo 6 tháng đầu năm ước đạt là 57,6%. 

Đến 1/5/2018 có 13,79 triệu người lao động tham gia BHXH bắt buộc, 

240 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp. 

Về giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, theo tổng hợp báo 

cáo của các địa phương, ước thực hiện tuyển sinh 6 tháng đầu năm như 

sau: Tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp khoảng 108 nghìn người, 

đạt 20% kế hoạch; tuyển sinh trình độ sơ cấp và các chương trình đào 

tạo nghề nghiệp khác là 950 nghìn người, đạt 57% kế hoạch… 

Theo baochinhphu.vn 

 

13. Hòa Bình đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp 

Sáng 20/6, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị đối thoại với gần 

30 doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Trước khi tổ chức hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình đã tiến 

hành khảo sát 438 doanh nghiệp, nhà đầu tư và đã nhận được 29 phiếu 

phản hồi; trong đó, có 14 doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình thực hiện các thủ tục hành chính và sản xuất kinh doanh 

những tháng đầu năm 2018.  

Theo phản ánh của những doanh nghiệp này, tỉnh Hòa Bình còn chồng 

chéo trong thanh tra, kiểm tra; lãi suất cho vay của ngân hàng khá cao 



so với mặt bằng chung ở địa phương khác. Việc quan trắc môi trường 4 

lần/năm làm tăng chi phí của doanh nghiệp nên đề nghị được quan trắc 

với tần suất 2 lần/năm.  

 

Quang cảnh Hội nghị đối thoại. 

Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Hòa Bình cho biết, Ủy ban 

nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2013 và 

năm 2014 (đất giữ lại sau cổ phần hóa). Nay một số dự án cấp chồng 

chéo trên đất của Công ty dẫn đến việc đo đất cắm mốc của một số 

huyện bị chậm. Các doanh nghiệp nhỏ trong tỉnh kiến nghị được áp 

dụng tiền lương và đóng bảo hiểm xã hội thỏa thuận theo khả năng của 

doanh nghiệp, có chính sách hỗ trợ vay vốn ngoài thủ tục thế chấp tài 

sản…  

Tại hội nghị, các sở, ngành chức năng của tỉnh đã trả lời, giải đáp những 

kiến nghị, phản ánh của các doanh nghiệp. Đối thoại với nhà đầu tư làm 

rõ những bất đồng quan điểm để thống nhất cách xử lý, bảo đảm môi 

trường đầu tư thông thoáng, minh bạch.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang hoan 

nghênh ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp; chỉ đạo các sở, ban 

ngành phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết thủ tục hành chính và tự 

tựu chịu trách nhiệm lĩnh vực mình phụ trách, không đùn đẩy, gây khó 

khăn cho doanh nghiệp; bố trí cán bộ đủ năng lực ở bộ phận một cửa. 

Năm 2018, tỉnh sẽ chấm dứt việc kiểm tra, thanh tra chồng chéo gây 

phiền hà cho doanh nghiệp.  

Theo baotintuc.vn 



14. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng: Tạo mọi điều kiện 
tối đa cho nhà đầu tư 

Sáng 19/6, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư 

tỉnh Sóc Trăng năm 2018 và Lễ phát động khởi nghiệp với chủ đề 

“Sóc Trăng - Cơ hội của bạn”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 

Phúc tới dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc 

Trăng ngày 19/6. 

Tại hội nghị lần này, có 50 doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đăng 

ký đầu tư vào các lĩnh vực như du lịch, điện gió, nuôi trồng thủy sản, 

cảng biển... với tổng số vốn trên 120 ngàn tỷ đồng, tương đương 6 tỷ 

USD. 

Ông Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Có 3 

lĩnh vực ưu tiên mà Sóc Trăng đang hướng đến kêu gọi, thu hút đầu tư  

là: Nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến; Năng 

lượng tái tạo, phát triển cảng biển; và phát triển du lịch. Đây là những 

lĩnh vực tạo ra sự đột phá, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội 

địa phương trong thời gian tới. 

Thủ tục hành chính là vấn đề đầu tiên mà tỉnh cam kết thực hiện một 

cách thông thoáng và thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Hiện nay, tỉnh có 01 

bộ phận đầu mối (là Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp) 



tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư chuẩn bị, hoàn thiện các hồ sơ thủ tục. Lãnh 

đạo tỉnh đã chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức trong toàn hệ thống cơ 

quan nhà nước giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp 

một cách linh hoạt, cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 

phương châm giải quyết thủ tục là “hết việc chứ không hết giờ”. Để tiếp 

tục tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành 

chính, tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị và sẽ đưa Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công vào hoạt động trong tháng 7 năm 2018. 

Ông Chuyện cam kết: Tỉnh sẽ hỗ trợ tạo quỹ đất sạch để các nhà đầu tư 

dễ dàng tiếp cận và triển khai thực hiện các dự án, đồng thời bảo đảm 

đầu tư đồng bộ về hạ tầng đến chân hàng rào dự án. Tỉnh sẽ giúp kết 

nối, đào tạo và tuyển dụng lao động theo nhu cầu sử dụng của doanh 

nghiệp. Trong quá trình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh 

nghiệp có thể liên hệ gặp trực tiếp Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy để phản ánh, 

trao đổi để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Lãnh 

đạo tỉnh Sóc Trăng khẳng định và cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất 

để nhà đầu tư triển khai nhanh chóng các dự án trên địa bàn. 

Tỉnh cũng đang thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy phong trào khởi 

nghiệp, khơi gợi phát huy tiềm năng, sức mạnh trong dân để tạo một 

nền tảng kinh tế vững chắc. Thông qua Dự án Phát triển doanh nghiệp 

nhỏ và vừa (do Chính phủ Canada tài trợ), tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng 

Đề án khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 

2025, đồng thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nỗ lực 

từng bước xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. 

Báo cáo của UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Trong năm 2017, tỉnh Sóc 

Trăng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký 

nhận đầu tư cho 29 dự án, tổng vốn đầu tư trên 4.150 tỷ đồng, tăng 3,5 

lần so với năm 2016. Tính đến cuối tháng 5/2018, cấp quyết định chủ 

trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án, tổng 

vốn 2.806 tỷ đồng. 

Bên cạnh các nhà đầu tư trong nước, các công ty đến từ nhiều quốc gia 

và vùng lãnh thổ khác nhau, như: Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, 

Pháp… đã và đang chọn Sóc Trăng làm “bến đỗ”. Tiêu biểu như: Tập 

đoàn TATA (Ấn Độ), Công ty cổ phần Thủy sản Việt Úc, Công ty cổ phần 

Chăn nuôi C.P Việt Nam, Công ty TNHH Broadpeak Sóc Trăng thuộc 

Tập đoàn Youngone - Hàn Quốc; Công ty TNHH Banpu Public (Thái 

Lan), Công ty TNHH Egeres (Singapore), Công ty Dragon Joy 

International Engineering (Hồng Kông), Công ty Envision Energy (Trung 

Quốc), Tập đoàn FLC, Vingroup... 



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Sóc Trăng phải là kho 

chứa bạc của nhà đầu tư, của nhân dân 

Trong bài phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng, Thủ 

tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: Sóc Trăng trong tiếng Khmer (Srok 

Kh’leang) có nghĩa là “Xứ kho bạc”, điều này cho thấy từ xưa vùng đất 

này vốn đã được tiền nhân nhận diện có tiềm năng rất lớn. 

Thủ tướng đánh giá cao chính quyền tỉnh Sóc Trăng đã năng động, 

quyết liệt, tận tụy với người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng biểu 

dương nỗ lực của chính quyền tỉnh đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư 

lớn nhất từ trước đến nay với sự tham dự của nhiều tập đoàn lớn trong 

và ngoài nước. Đặc biệt, Hội nghị đã đạt được con số 6 tỷ USD, trong đó 

cấp giấy chứng nhận đầu tư đến 1 tỷ USD và nhiều hợp đồng tín dụng 

quan trọng, nhiều bản ghi nhớ trong hợp tác đầu tư. 

Theo Thủ tướng, Sóc Trăng có nhiều tài nguyên có giá trị du lịch lớn như 

Vườn Cò Tân Long, Cồn Mỹ Phước, Chợ nổi Ngã Năm… Nhiều giá trị 

văn hóa lịch sử đặc sắc mang tầm cỡ quốc gia như lễ hội Ooc Om Boc – 

Đua ghe Ngo và rất nhiều lễ hội độc đáo khác. Ẩm thực phong phú đa 

dạng mang tính bản địa cao như bánh Pía, bún nước lèo, bánh cống, bò 

nướng ngói… 

Điện gió - Nguồn năng lượng vô biên đang được tỉnh Sóc Trăng mời gọi 

đầu tư. 



Thủ tướng cho rằng hiện tại việc xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất 

nông nghiệp công nghệ cao vẫn còn nhiều hạn chế, Thủ tướng đặt vấn 

đề: Vậy điều gì khiến cho việc liên kết này không thực sự hiệu quả? Đâu 

là những mắt xích yếu nhất trong các chuỗi liên kết? Điều gì khiến cho 

các mắt xích này bị lỏng lẻo khiến cho chúng hay bị rời ra? Đâu là mắt 

xích có giá trị gia tăng cao nhất trong các chuỗi giá trị sản xuất nông 

nghiệp (từ R&D, trồng trọt, xây dựng thương hiệu, marketing, bán 

hàng…?). Nông nghiệp Sóc Trăng đang ở đâu và có thể làm gì để 

chuyển dịch sang các mắt xích có giá trị gia tăng cao hơn? Đó là những 

câu hỏi then chốt mà Sóc Trăng cần phải trả lời để tìm được lời giải cho 

bài toán phát triển bền vững. 

Bày tỏ tầm nhìn đối với Sóc Trăng, Thủ tướng nêu rõ: Đây là vùng đất 

hạ lưu sông Mekong và trong thập kỷ tới, sẽ trở thành vùng đất trung lưu 

về mức sống, là niềm cảm hứng về ý chí vượt khó, góp phần hiện thực 

hóa ước mơ làm giàu của các cộng đồng người dân Sóc Trăng nói 

riêng, ĐBSCL nói chung. “Chỉ có nguồn cảm hứng mạnh mẽ như thế thì 

chúng ta mới hành động quyết liệt đưa tỉnh Sóc Trăng tiến lên”- Thủ 

tướng nói. 

Sóc Trăng trong tiếng Khmer (Srok Kh’leang) có nghĩa là “Xứ kho bạc”. 

Điều này cho thấy từ xưa vùng đất này vốn đã được tiền nhân nhận diện 

có tiềm năng lớn như thế nào. Tuy nhiên, nhiều người hiện nhìn Sóc 

Trăng như một tỉnh có ví trị kém thuận lợi, tựa như “nằm trong hẻm sâu”. 

Nhưng nếu nhìn từ phía Biển Đông thì Sóc Trăng lại có vị trí cực kỳ đắc 

địa, là mặt tiền hướng biển. Không những thế, Sóc Trăng còn là nơi 

sông Hậu đổ ra Biển Đông tại cửa biển nổi tiếng là Trần Đề. Có thể nói 

Sóc Trăng có hai mặt tiền: Mặt tiền hướng Biển Đông của ĐBSCL và 

mặt tiền của đất nước ở một trong những con sông được gọi tên và biết 

đến nhiều nhất thế giới là sông Mekong (chỉ sau sông Amazon). 

“Với Sóc Trăng, không có gì là không thể đạt được nếu chúng ta có 

quyết tâm và tận dụng được các yếu tố của thiên thời, địa lợi và nhân 

hòa”, Thủ tướng nói. Trong đó, yếu tố then chốt quyết định sự thành 

công là nhân hòa với một khía cạnh là phải làm sao thu phục, thu hút 

người tài, đặc biệt là con em địa phương thành danh ở đâu đó, đắc nhân 

tâm họ để kéo họ về giúp sức cho quê hương 

Thủ tướng yêu cầu Sóc Trăng cải thiện môi trường kinh doanh. Sóc 

Trăng phải thu hẹp những khoảng cách về chất lượng môi trường kinh 

doanh, cùng chung tay làm cho vùng đất “Chín Rồng” trở nên hấp dẫn 

hơn trong mắt các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 



Tại Hội nghị, Thủ tướng bày tỏ trăn trở về vấn đề di dân và lao động “khi 

chúng ta thấy hình ảnh bà cụ già nuôi cháu nhỏ, cha mẹ phải lên Bình 

Dương tìm việc làm”. Vì vậy, Sóc Trăng phải thu hút đầu tư nhiều hơn 

nữa, tạo ra công ăn việc làm nhiều hơn cho người dân để họ không bỏ 

xứ ra đi. “Đây cũng là lý do Thủ tướng về đây tới 3 lần trong thời gian 

qua mặc dù Thủ tướng vô cùng bận rộn”, Thủ tướng nói. 

Đối với nhà đầu tư, Thủ tướng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện cho nhà 

đầu tư thành công. Nhưng, một điều đặt ra là phải làm sao gắn được lợi 

ích của nhà đầu tư với phúc lợi của người dân địa phương, tránh việc 

cấp phát các ưu đãi vô điều kiện với nhà đầu tư trong khi người dân 

hoàn toàn bị đứng ra ngoài lề của sự phát triển. Các ưu đãi cần được 

đối ứng bằng các cam kết đóng góp trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp. Tương lai gần Sóc Trăng phải là kho chứa bạc của các nhà đầu 

tư, của người dân, của cả nước. Tôi có niềm tin như thế. 

Theo tienphong.vn 

 


