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1. Đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh: Cần thực 
chất và nỗ lực hơn 

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo các bộ, ngành phải rà xét và 
xây dựng phương án, nghị định cắt giảm 50% các điều kiện kinh 
doanh để trình Chính phủ trước ngày 15/8/2018. 

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Thủ tướng 
Chính phủ vừa có chỉ đạo các bộ, ngành phải rà xét và xây dựng 
phương án, nghị định cắt giảm 50% các điều kiện kinh doanh để trình 
Chính phủ trước ngày 15/8/2018. 

Như vậy là sớm hơn so với hạn định là ngày 30/10 theo yêu cầu đề ra 
tại Nghị định 01/2018/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2018.  

Tại cuộc làm việc với Tổ công tác của Chính phủ mới đây, ông Vũ Tiến 
Lộc, Chủ tịch VCCI nhận định, đây là một thách thức rất lớn, nhất là khi 
quá trình soạn thảo nghị định và chờ thủ tục thông qua nghị định cũng 
sẽ mất không ít thời gian. 

Đó là chưa kể, chất lượng đơn giản hóa thủ tục hành chính và các điều 
kiện kinh doanh được cắt giảm chưa đồng đều, có tình trạng chạy theo 
con số, mang tính đối phó và không thực chất.  

Theo yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh của 
Chính phủ, tất cả các bộ, ngành liên quan đều phải xây dựng phương án 
cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh với mục tiêu cắt giảm 
tối thiểu 50% điều kiện kinh doanh hiện có.  

Tuy nhiên theo thông tin hiện có của VCCI, tính đến tháng 6/2018, mới 
chỉ có Nghị định về cắt giảm các điều kiện kinh doanh thuộc quản lý 
chuyên ngành của Bộ Công Thương là đã được ban hành; còn các hoạt 
động cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh của các bộ, ngành 
khác vẫn đang trong quá trình xây dựng như Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ngân hàng Nhà nước.  

Ngoài ra, các bộ khác như Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tư 
pháp mới chỉ có Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh 
thông qua Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng. 
Những bộ còn lại đang làm gì, làm tới giai đoạn nào, giải pháp cắt giảm 
có phù hợp không thì doanh nghiệp không có thông tin, ông Vũ Tiến Lộc 
khẳng định.  

Qua thực tiễn khảo sát, nhiều doanh nghiệp bày tỏ rằng, thực chất một 
số đề xuất cắt giảm và đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không 



đem lại nhiều ý nghĩa cho doanh nghiệp; mức độ tạo thuận lợi cho 
doanh nghiệp là không đáng kể.  

Ví dụ như theo ghi nhận của VCCI, hầu hết các điều kiện liên quan đến 
nhân thân như “có năng lực hành vi dân sự” đều được kiến nghị bãi bỏ 
trong nhiều phương án. 

Thực tế thì điều kiện này có cũng như không (vì theo lẽ thông thường, 
doanh nghiệp khi tuyển dụng lao động, sẽ phải chọn lựa những người 
đủ tuổi, bình thường về nhận thức; không ai tuyển dụng một người chưa 
đủ năng lực hành vi vào làm việc. Nhất là, điều kiện kèm theo của nhân 
thân thường là các bằng cấp chuyên môn. 

Để có được những loại bằng cấp này thì đương nhiên họ phải có “năng 
lực hành vi dân sự);  

Hay phương án đề xuất đơn giản hóa điều kiện kinh doanh tại Nghị định 
68/2016/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, 
kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải 
quan. 

Theo đó, doanh nghiệp phải “Có hệ thống camera đáp ứng kết nối trực 
tiếp với cơ quan hải quan quản lý. Hình ảnh quan sát được các vị trí 
trong cửa hàng miễn thuế vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 
giờ), dữ liệu về hình ảnh lưu giữ trong 12 tháng”...;  

Đối với ngành, nghề “kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển”, một trong 
những điều kiện kinh doanh là phải có bộ phận/cán bộ phụ trách pháp 
chế, quy định trong Bộ luật Hàng hải, Nghị định 160/2016/NĐ-CP chỉ 
hướng dẫn chi tiết. 

Đây được xem là điều kiện chưa phù hợp, can thiệp một cách bất hợp lý 
vào quyền tự chủ của doanh nghiệp, đã được doanh nghiệp phản ánh 
rất nhiều lần. Tuy nhiên, trong phương án vẫn không đề xuất bỏ, bởi vì 
“vướng” Luật....  

Mới đây, 7 hiệp hội gồm Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt 
Nam (VASEP), Hiệp hội Lương thực Thực phẩm thành phố Hồ Chí 
Minh, Hiệp hội Sữa Việt Nam, Hiệp hội Thực phẩm Minh Bạch, Hiệp hội 
nước mắm Phú Quốc, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam, Hiệp hội 
Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam đã thống nhất kiến nghị tới một số 
cơ quan Chính phủ xem xét sửa đổi một số văn bản như Nghị định 
09/2016/NĐ-CP; Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT, Thông tư số 
24/2017/TT-BNPTNT, Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT, Thông tư 
12/2017/TT-BKHCN của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và Bộ Khoa học và Công nghệ theo hướng đổi mới phương thức 
quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo 



hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người sản xuất, kinh doanh, xuất nhập 
khẩu.  

Theo ông Đặng Ngọc Thanh, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Đầu 
tư tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, phải ghi nhận những nỗ 
lực của Chính phủ và lãnh đạo nhiều bộ, ngành trong việc quyết liệt cải 
cách thủ tục hành chính, rà soát cắt giảm điều kiệu kinh doanh nhằm tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, để thực sự có một môi trường đầu tư, kinh doanh "mở" và 
thông thoáng hơn, có lẽ chừng đó còn chưa đủ để khiến các nhà đầu tư 
kể cả trong và ngoài nước thấy được sự hấp dẫn, tiềm năng để họ sẵn 
sàng đầu tư, chấp nhận rủi ro kinh doanh trong thời buổi hiện nay.  

Từng đảm đương nhiều giữ vị trí cao nhất của các công ty đầu tư, xây 
dựng tại thành phố Đà Nẵng nên có nhiều kinh nghiệm xử lý những 
vướng mắc liên quan tới các điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, 
ông Lê Minh Hải, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Miền 
Trung khẳng định, nếu Nhà nước cứ kêu gọi cải cách thể chế, đổi mới 
nền kinh tế nhưng hệ thống các quy định, quy phạm pháp luật liên quan 
tới hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp không có sự thay đổi, 
cải tiến tích cực và đồng bộ theo xu hướng chung thì hiệu quả đạt được 
sẽ khó đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.  

Ông Hải cho rằng, điều này cũng khó hỗ trợ được doanh nghiệp nâng 
cao năng lực cạnh tranh trên thị trường và đương nhiên năng lực cạnh 
tranh của nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng. Riêng trong lĩnh vực xây dựng, 
cá nhân ông Hải cũng thấy còn rất nhiều điều kiện kinh doanh có thể 
lược bỏ; thậm chí phải thay đổi cho phù hợp với thời cuộc, có như thế, 
doanh nghiệp mới có động lực để làm việc, để bứt phá và để phát triển.  

Trước thực tế này, VCCI đề xuất kiến nghị các phương án cải cách cần 
mang tính triệt để; các bộ cần mở rộng đánh giá các điều kiện kinh 
doanh chứa đựng trong Luật, để có phương án sửa đổi hoặc bãi bỏ 
những điều kiện kinh doanh bất hợp lý; khi soạn thảo phương án cắt 
giảm điều kiện kinh doanh, các bộ cần tích cực tham vấn ý kiến VCCI và 
từ các hiệp hội liên quan.  

Trong nội bộ từng bộ, đề nghị các Bộ trưởng không giao cho các Vụ, 
Cục đang thực hiện nhiệm vụ cấp phép lại là cơ quan chủ trì soạn thảo 
phương án hay chủ trì soạn thảo các nghị định, thông tư cải cách cấp 
phép này. Những đơn vị nào đang cấp phép thì sẽ không có động lực và 
sẽ tìm cách này, cách khác giữ lại quyền của mình. 

Quy định cải cách cần giao cho các đơn vị độc lập, chịu trách nhiệm 
trước bộ trưởng và chủ động tham vấn những vấn đề chuyên môn của 
các cơ quan khác..../.  

Theo bnews.vn 



2. Vẫn loay hoay cách "quản" ta-xi công nghệ 

Chỉ còn hơn nửa tháng là đến hạn Bộ Giao thông vận tải (GTVT) 
phải trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 
86/2014/NÐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải 
(KDVT) bằng xe ô-tô. Tuy nhiên, tại cuộc họp được tổ chức sáng 
13-7 tại Hà Nội, nhằm lấy ý kiến góp ý nội dung cho dự thảo, vẫn 
xảy ra nhiều tranh cãi gay gắt về phương thức quản lý đối với loại 
hình kinh doanh ta-xi tính tiền thông qua phần mềm (ta-xi công 
nghệ hay điện tử). Ðại diện các hiệp hội, doanh nghiệp (DN) vận tải 
đồng loạt kiến nghị phải "quản" ta-xi công nghệ như ta-xi truyền 
thống. Nhưng nhiều chuyên gia lại cho rằng, ta-xi công nghệ là loại 
hình kinh doanh mới, cần phương thức quản lý mới chứ không thể 
"gò" vào các quy định cũ, vì như thế sẽ triệt tiêu sức sáng tạo. 

Gò ép" hay "cởi trói" 

Mở đầu cuộc họp là phản ứng ồ ạt của các hiệp hội, DN ta-xi truyền 
thống nhằm vào ta-xi công nghệ. Dẫn chứng nhiều số liệu cho thấy, ta-xi 
công nghệ không chỉ đang cạnh tranh bất bình đẳng với các DN ta-xi 
truyền thống mà còn gây thất thoát nguồn thu cho Nhà nước, Phó Tổng 
giám đốc Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (sở hữu thương hiệu ta-xi 
VinaSun) Trương Ðình Quý kiến nghị, cần sớm dừng việc thí điểm xe ta-
xi công nghệ như hiện nay và phải "áp" các quy định đối với ta-xi truyền 
thống cho loại hình này. Công nhận xu thế phát triển của ta-xi công 
nghệ, tuy nhiên Chủ tịch Hiệp hội ta-xi TP Hồ Chí Minh Tạ Long Hỷ nhấn 
mạnh, hoạt động của Grab tương tự DN ta-xi, nhưng vẫn tự nhận mình 
là đơn vị cung cấp phần mềm là không công bằng. Do đó, ông Hỷ đề 
xuất, cần bổ sung các quy định chặt chẽ hơn đối với việc ứng dụng hợp 
đồng điện tử đối với xe từ chín chỗ chở xuống, nói cách khác là quy định 
tất cả xe dưới chín chỗ sử dụng phần mềm đều là xe ta-xi và phải chịu 
chung quy định quản lý. Ðồng tình với quan điểm này, đại diện Hiệp hội 
Ta-xi Hà Nội góp ý thêm nội dung các công ty cung cấp phần mềm ứng 
dụng cho hoạt động vận tải phải đặt máy chủ vật lý tại Việt Nam, dữ liệu 
phải được kết nối với hệ thống giám sát của Bộ cũng như các Sở GTVT; 
đồng thời định kỳ gửi thông tin theo chuẩn cho các cơ quan quản lý nhà 
nước. 

Trái ngược với những ý kiến trên, khi đánh giá cao việc cho phép thí 
điểm ta-xi công nghệ, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam 
Nguyễn Thanh Hưng cho rằng, sự phát triển công nghệ đang và sẽ làm 
nảy sinh nhiều mô hình kinh doanh mới. Nếu bị áp đặt theo mô hình 
quản lý cũ là không phù hợp, vì như thế sẽ làm triệt tiêu sức sáng tạo. 
Cơ quan quản lý nhà nước không nên "gò ép" mô hình mới vào hệ thống 



pháp luật cũ hoặc cấm, hạn chế mà cần có cách nhìn nhận mới cùng 
giải pháp hợp lý để giải quyết xung đột với loại hình kinh doanh cũ. PGS, 
TS Ngô Trí Long lưu ý: Không thể phủ nhận tiện ích mà những mô hình 
kinh doanh mới như ta-xi công nghệ đang mang lại cho người dân. Cần 
lưu ý rằng, các quy định sắp được đưa vào Nghị định mới sẽ không chỉ 
áp dụng cho Grab mà còn rất nhiều DN khởi nghiệp của Việt Nam. Ngoài 
ra, cần tận dụng tốt thành quả của kinh tế chia sẻ để tiết kiệm nguồn lực 
cho xã hội. Do đó, Bộ GTVT cần nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm ra những giải 
pháp quản lý tốt nhất vì sự phát triển của ngành vận tải nói chung cũng 
như bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, DN và người tiêu dùng. 

Tạo dựng môi trường bình đẳng 

Hoàn toàn đồng tình với PGS, TS Ngô Trí Long về việc cần tận dụng 
thành quả của kinh tế chia sẻ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An 
toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng kiến nghị, Bộ GTVT nên xem 
xét lại quy định cấm thuê xe chung. Thế nhưng, ông Hùng cũng khẳng 
định, mô hình của Grab không phải là kinh tế chia sẻ đơn thuần mà là 
hoạt động kinh doanh tổng hợp, trong đó có cả KDVT vì đã trực tiếp 
tham gia điều xe, tính tiền và thu phí qua phần mềm của chính mình. 
Ðiều này khác với một số ứng dụng công nghệ mới trong nước chỉ thực 
hiện duy nhất việc kết nối giữa hành khách và các hãng xe. Trong khi 
đó, Grab lại không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với lái xe cũng 
như khách hàng là vô lý. Vì đã tham gia KDVT nên Grab (hay các hình 
thức tương tự) cũng phải chịu sự quản lý tương đồng như các DN KDVT 
truyền thống khác. 

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh: Ranh giới giữa ta-xi 
truyền thống và ta-xi công nghệ rất mong manh, là vấn đề dễ gây bức 
xúc. Nghị định mới sẽ có sự điều chỉnh để tất cả các loại hình vận tải 
bảo đảm hoạt động công bằng theo đúng pháp luật. Chủ trương của Bộ 
là luôn hoan nghênh việc ứng dụng công nghệ, phần mềm quản lý trong 
KDVT. Nhưng nếu dùng công nghệ đó chi phối cả hoạt động vận tải 
(điều hành xe, tính tiền, nộp thuế,...), mà khi xảy ra vấn đề lại phủi trách 
nhiệm là bất hợp lý. Do đó, cần có các quy định cụ thể để DN cung cấp 
hay ứng dụng phần mềm phải có trách nhiệm với lái xe, bảo đảm an 
toàn cho hành khách, để khi xảy ra sự cố còn có căn cứ truy cứu trách 
nhiệm. Về dự thảo Nghị định mới, Bộ GTVT sẽ tiếp thu một cách cầu thị 
mọi ý kiến đóng góp và điều chỉnh, sửa đổi sao cho đem lại lợi ích xã hội 
lớn nhất, theo hướng rà soát giảm tới mức thấp nhất các thủ tục hành 
chính và điều kiện kinh doanh, đồng thời tạo môi trường bình đẳng nhất 
giữa các loại hình KDVT. Hiện đang có mâu thuẫn lợi ích giữa ta-xi công 
nghệ và ta-xi truyền thống. Bản chất hai loại hình này là như nhau, do đó 
các điều kiện phải tương đồng để bảo đảm công bằng. Mặt khác, các 



DN ta-xi truyền thống cũng phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tăng 
hiệu quả kinh doanh, tăng cường quản lý nội bộ và quản lý nhà nước; 
phải thích nghi để tồn tại, phát triển, nếu không sẽ bị đào thải. 

Tính đến thời điểm hiện tại, có bốn địa phương chính thức tham 
gia thí điểm thực hiện triển khai hợp đồng vận tải điện tử là Hà Nội, 
Quảng Ninh, Khánh Hòa và TP Hồ Chí Minh; có 10 đơn vị cung cấp 
phần mềm. Về số lượng đơn vị vận tải, hiện có 866 đơn vị kinh 
doanh vận tải (DN, hợp tác xã vận tải) với hơn 36.800 phương tiện 
đã tham gia thí điểm. 
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3. Doanh nghiệp cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ 

 Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh 
doanh khí, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp đã gọi điện, gửi thư, bày tỏ 
vui mừng, cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Trong thư, Giám đốc Công ty TTHH VN Gas Đắk Lắk Đinh Công Hưng 
bày tỏ: “Công ty chúng tôi được biết Nghị định 87/NĐ-CP về kinh doanh 
khí, thay cho Nghị định 19 đã được ban hành. 

Công ty chúng tôi  rất mừng vì những vướng mắc của Nghị định cũ đã 
được tháo gỡ. Chúng tôi đã được cởi trói. Nghị định 87/2018/NĐ-CP ra 
sẽ đánh lại tất cả các nhóm lợi ích.  

Không biết nói gì hơn chúng tôi rất vui mừng, sẽ làm hết sức mình để 
tạo công ăn việc làm cho người lao động của địa phương và đóng góp 
hết sức mình cho Đảng và Chính phủ”. 

Từ miền Trung, bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Giám đốc Công ty TNHH 
Ngọc Tường, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa bày tỏ phấn khởi khi 
Nghị định 87/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành. 

Bà Trang cho rằng với Nghị định mới “mọi rào cản, trói buộc, bất cập của 
Nghị định 19 đã được tháo gỡ” đồng thời “gửi lời cảm ơn chân thành 
nhất đến toàn thể các anh, chị trong các Bộ, ban, ngành đã tham gia 
soạn thảo để Nghị định 87/2018/NĐ-CP được ra đời”. 

Trong thư gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ông Hà Ngọc 
Pha, 75 tuổi hiện là chủ Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ 
Đông Tùng, thành phố Hà Giang - chuyên kinh doanh ngành khí (sang 
chiết gas) tại địa bàn tỉnh Hà Giang cho biết: “Công ty chúng tôi kinh 
doanh ngành khí đến nay được 20 năm. 



Trong suốt quá trình kinh doanh tôi đã chứng kiến có trên ba lần Nghị 
định kinh doanh khí được bãi bỏ và thay vào đó là một Nghị định mới 
nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh 
khí (gas) trên thị trường. 

Và có hai lần (năm 2008 và 2015) dự thảo không ghi nhận ý kiến đóng 
góp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực kinh doanh khí. Do 
vậy khi triển khai về địa phương gặp rất nhiều khó khăn. 

Ngày 22/3/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về 
kinh doanh khí và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2016. Nghị định ban 
hành đã vấp phải sự phản đối của hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
kinh doanh trong lĩnh vực khí, do quy định các điều kiện về quy mô, tồn 
chứa không hợp lý, hạn chế doanh nghiệp nhỏ tiếp cận thị trường. 

Ngoài ra còn tạo ra nhiều tầng nấc trung gian, buộc các thương nhân 
phải có tổng đại lý hoặc đại lý để phân phối các sản phẩm của mình. 
Quy định này làm tăng chi phí và tạo ra nhiều thủ tục hành chính gây 
lãng phí cho doanh nghiệp”. 

Ông Pha chia sẻ: “Sau khi Nghị định có hiệu lực thi hành. Tôi đã có đơn 
kêu cứu gửi Thủ tướng, trình bày những khó khăn của doanh nghiệp, 
nếu thực hiện Nghị định 19/2016/NĐ-CP. 

Trong hai năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng và tinh thần 
cầu thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Nghị định 87/2018/NĐ-CP về 
kinh doanh khí chính thức được ban hành vào ngày 15/6/2018 thay thế 
Nghị định 19/2016/NĐ-CP. 

Đón nhận Nghị định mới chúng tôi như được sống lại, cảm xúc vỡ òa. 
Doanh nghiệp của tôi không lo phải ngừng hoạt động, đóng cửa, phá 
sản, công nhân lao động không còn lo mất việc làm...” 

Ông Pha bày tỏ: “Bức thư này xin được trân trọng cảm ơn Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc. Ông đã thực hiện đúng lời hứa của mình trước 
nhân dân đó là: Xây dựng Chính phủ “Kiến tạo, liêm chính, hành động 
phục vụ người dân và doanh nghiệp”. 

Tôi xin cam kết với ông Thủ tướng sẽ thực hiện đúng, đầy đủ các quy 
định tại Nghị định mới để thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật. Cùng 
đóng góp công sức của mình để xây dựng nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh”./. 
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4. Thủ tướng phân công soạn thảo văn bản quy định 
thi hành 6 luật 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành Danh mục và 
phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi 
hành 6 luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, 
thể thao; Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật 
Đo đạc và bản đồ; Luật An ninh mạng; Luật cạnh tranh (sửa đổi) 
được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5. 

Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phân công chủ trì soạn 
thảo 4 văn bản quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Thể dục, thể thao: Nghị định quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 
thao; Nghị định quy định chi tiết một số chế độ, chính sách cho vận động 
viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; Nghị định quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao; Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết các tiêu chí đánh giá 
phong trào thể dục, thể thao quần chúng. 

Bộ Công an được phân công chủ trì soạn thảo 3 văn bản quy định chi 
tiết thi hành Luật An ninh mạng gồm: Nghị định của Chính phủ quy định 
chi tiết về trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh 
mạng; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều trong Luật 
An ninh mạng; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh 
mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Cạnh tranh (sửa đổi), Nghị định quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử 
lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, Nghị định quy định chức 
năng, nhiệm vụ của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia được giao cho Bộ Công 
Thương chủ trì soạn thảo quy định chi tiết thi hành Luật cạnh tranh (sửa 
đổi);.. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 
chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm bảo đảm chất lượng, tiến độ 
xây dựng các nghị định trình Chính phủ, các quyết định trình Thủ tướng 
Chính phủ; ban hành các thông tư quy định chi tiết các nội dung được 
luật giao, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, 
không để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản. 

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong quá trình 
xây dựng, ban hành văn bản; thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm làm rõ 
trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân 
công xây dựng, trình ban hành văn bản; công khai nội dung công việc, 



tiến độ, tên chuyên viên đơn vị theo dõi và lãnh đạo phụ trách, kết quả 
cụ thể từng giai đoạn. 

Trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo văn bản, nếu có khó khăn, vướng 
mắc, cơ quan chủ trì soạn thảo phải chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, 
Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan giải quyết kịp thời 
báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ 
tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực. 

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử cán bộ, công chức tham gia soạn 
thảo, chỉnh lý và theo dõi quá trình xây dựng, trình ban hành các nghị 
định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh 
tiến độ thẩm định, thẩm tra, trình các dự thảo nghị định của Chính phủ, 
quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết các luật, bảo đảm 
chất lượng, tiến độ theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật. 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp phụ trách và chỉ đạo 
công tác xây dựng pháp luật; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản 
quy định chi tiết cơ của cơ quan mình. 

Định kỳ ngày 20 hàng tháng, cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thông 
tin điện tử về tình hình, tiến độ soạn thảo, gửi Bộ Tư pháp và Văn phòng 
Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp 
thường kỳ; cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với một số văn 
bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
được xác định cụ thể tại Danh mục phân công. 
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5. Bác sĩ phải qua sát hạch mới được hành nghề 

Năm 2020, bác sĩ muốn có chứng chỉ hành nghề phải trải qua kỳ thi 
sát hạch chuyên môn. 

Bộ Y tế hiện đang hoàn chỉnh dự thảo đề án “thành lập Hội đồng y khoa 
quốc gia (HĐYKQG)” để trình Thủ tướng trong năm nay. 

Theo Bộ Y tế, chức năng chính của hội đồng này là tổ chức kỳ thi quốc 
gia sát hạch năng lực chuyên môn của người hành nghề. Đây là một 
trong những điều kiện bắt buộc khi xem xét cấp chứng chỉ hành nghề 
trong thời gian tới, dự kiến bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2020. Nội 
dung này cũng đang được Bộ Y tế đưa vào dự thảo Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh sửa đổi và sẽ trình Quốc hội vào năm 2019. 

Quá dễ để có chứng chỉ hành nghề 



Bộ Y tế cho biết thêm hiện nay việc cấp chứng chỉ hành nghề khám 
chữa bệnh (KCB) dựa trên Thông tư 41/2011 của Bộ Y tế cùng một số 
quy định liên quan. 

Theo đó, người có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề chỉ cần nộp bộ hồ 
sơ theo quy định cho cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Y tế, Sở Y tế) để 
được xem xét và cấp. 

Hồ sơ bao gồm đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; bản sao có 
chứng thực văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với 
lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp 
chữa bệnh gia truyền do bộ trưởng Bộ Y tế hoặc giám đốc Sở Y tế tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương cấp; giấy xác nhận quá trình thực 
hành; sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư 
trú hoặc xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác, phiếu lý lịch tư 
pháp, hai ảnh 4 x 6 cm. 

 

Tới năm 2020, bác sĩ phải thi kiểm tra trình độ chuyên môn để được cấp 
chứng chỉ hành nghề. Ảnh: TRẦN NGỌC 

Bộ Y tế cho rằng điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hiện nay chủ yếu 
xem xét về thủ tục hành chính mà không dựa trên việc đánh giá năng 
lực chuyên môn thông qua kỳ thi quốc gia như nhiều nước trên thế giới 
đã thực hiện. Do vậy, chưa thể đánh giá năng lực chuyên môn thực sự 



để đạt được chuẩn kiến thức, kỹ năng tối thiểu thực hiện hoạt động KCB 
của người hành nghề. 

“Việc tổ chức kỳ thi thông qua HĐYKQG (một tổ chức độc lập với cơ 
quan quản lý nhà nước) sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá 
một cách khách quan về thực trạng chất lượng người hành nghề. Từ đó 
góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ KCB” - Bộ Y tế. 

Bác sĩ phải đợi… dài cổ 

Giám đốc của một bệnh viện vùng ven TP.HCM (đề nghị không nêu tên) 
cho biết một khi sinh viên học ở trường y được cấp bằng tốt nghiệp bác 
sĩ (BS) thì đã có thể KCB. 

Vị này cho rằng thành lập HĐYKQG nhằm sát hạch năng lực chuyên 
môn của BS để cấp chứng chỉ hành nghề là điều không cần thiết. “Nếu 
siết năng lực của BS thì siết ngay từ khi còn học ở trường. Sinh viên đạt 
thì cho tốt nghiệp, không thì học lại. Một khi BS đã đi làm, giờ phải sát 
hạch lại năng lực thì chẳng khác BS phải gồng mình tham gia thêm một 
kỳ thi” - vị này chia sẻ. 

“Sau này, một khi có quy định phải qua ải sát hạch của HĐYKQG mới 
được cấp chứng chỉ hành nghề thì BS phải chờ dài cổ vì số lượng BS 
của cả nước rất đông” - vị này chia sẻ thêm. 

Thành viên hội đồng y khoa chưa chắc có chuyên môn giỏi 

Không loại trừ thành viên của HĐYKQG cập nhật phương pháp chữa 
bệnh cách đây khá lâu. Trong khi đó, BS học ở nước ngoài khi về Việt 
Nam lại áp dụng cách chữa bệnh hiện đại. Nếu thành viên của HĐYKQG 
giữ khăng khăng quan điểm của mình thì BS học ở nước ngoài sẽ không 
được cấp chứng chỉ hành nghề. Điều này sẽ gây thiệt thòi cho BS học ở 
nước ngoài, người bệnh lại không có cơ hội tiếp cận phương pháp điều 
trị theo phương pháp hiện đại. 

Giám đốc của một bệnh viện chuyên khoa TP.HCM 

(đề nghị không nêu tên) 

Theo dantri.com.vn 

 

6. 'Gắn sao đánh giá chất lượng sản phẩm phải là 
gắn sao trong lòng dân' 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương 
các Chương trình mục tiêu quốc gia nhấn mạnh điều này khi chủ trì 
Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình OCOP giai đoạn 2018-
2020. 



Tại tỉnh Bắc Giang, sáng 14/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng 
Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia đã chủ trì 
Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020. 
Cùng dự còn có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng Ban Thường trực và lãnh đạo của 
các bộ, ngành, 63 tỉnh, thành phố của cả nước và nhiều doanh nghiệp 
phân phối trên cả nước. 

Trước đó vào tháng 5/2018, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 
490/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 
2018 – 2020 (OCOP), triển khai trên phạm vi cả nước. Đây là một giải 
pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới. 

Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, 
phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, 
do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh 
tế tập thể thực hiện. 

Chương trình xác định 6 nhóm hàng hoá, dịch vụ để thực hiện là thực 
phẩm, đồ uống, thảo dược, lưu niệm - nội thất - trang trí, vải - may mặc 
và dịch vụ du lịch nông thôn. Sản phẩm OCOP được đánh giá theo 5 
hạng, trong đó hạng 5 sao là cao nhất, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng 
quốc tế. 

Tuy bây giờ chương trình mới triển khai trên phạm vi toàn quốc nhưng 
thực tế nhiều địa phương đã thực hiện từ nhiều năm trước đây. Quảng 
Ninh là địa phương đầu tiên và dẫn đầu cả nước triển khai chương trình 
“mỗi xã một sản phẩm” từ năm 2013. Từ chỗ chỉ có 40 sản phẩm và 30 
đơn vị tham gia chương trình, đến nay Quảng Ninh đã phát triển thành 
gần 300 sản phẩm và hơn 200 đơn vị tích cực tham gia. 

Hiện cả nước có hơn 5.000 sản phẩm nông nghiệp lợi thế, thuộc 5 nhóm 
sản phẩm, trong đó nhóm thực phẩm có hơn 2.500 sản phẩm, hơn 1.000 
sản phẩm đồ uống, 230 sản phẩm thảo dược, gần 600 sản phẩm thuộc 
nhóm dịch vụ du lịch nông thôn,... đã đăng ký tiêu chuẩn OCOP. 

Đến nay đã có một số Bộ ngành và 60/63 tỉnh thành phố triển khai xây 
dựng Đề cương, 30 tỉnh lập xong Đề án và đã có 4 tỉnh (Hà Giang, Bắc 
Kạn, Bắc Giang, Quảng Nam) phê duyệt Đề án OCOP giai đoạn 2018 - 
2020. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng là cơ quan cấp bộ đầu tiên 
đã ban hành chương trình hướng dẫn thực hiện tín dụng cho OCOP. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu cho 
rằng, đây không phải là phong trào mà là một chương trình kinh tế, sản 
xuất các sản phẩm cụ thể, để quảng bá thương hiệu của nhiều sản 
phẩm có chất lượng tốt nhưng ít người biết tới. Ngoài ra, việc Chính phủ 



chỉ đạo phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ, hợp tác xã kiểu mới sẽ hỗ 
trợ rất tốt cho OCOP để triển khai sản xuất hàng hoá, gắn với thị trường. 

Ông Hậu lấy ví dụ về anh nông dân Lềnh A Tráng ở huyện nghèo Ba 
Chẽ, từ chỗ không biết nói tiếng Việt, đã biết khai thác lợi thế cây ba 
kích, các sản vật nông sản địa phương đã vươn lên làm giàu, giao dịch 
rộng khắp cả vùng, thành lập công ty cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi 
năm. “Người dân rất sáng tạo và chính quyền phải khơi dậy sức sáng 
tạo trên nền tảng của kinh tế thị trường”, ông Đặng Huy Hậu nói. 

Để triển khai thành công, ông Hậu cho rằng phải tập trung xây dựng đội 
ngũ cán bộ hỗ trợ chuyên nghiệp, thực hiện bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với 
các sản phẩm OCOP và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hơn nữa. 

Đánh giá cao kết quả của tỉnh Quảng Ninh đã giúp Chính phủ nhanh 
chóng chỉ đạo, xây dựng Chương trình OCOP giai đoạn 2018- 2020, 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng OCOP là giải pháp quan 
trọng cho tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất và xây 
dựng nông thôn mới, động lực cho phát triển bền vững của đất nước. 

Trong 6 tháng đầu năm 2018 tăng trưởng của ngành nông nghiệp là 
3,93%, xuất khẩu nông sản 9,4 tỷ USD tăng 12% so với cùng kỳ năm 
ngoái và đang hướng tới yêu cầu giá trị xuất khẩu nông sản 40 tỷ USD 
của Thủ tướng Chính phủ. Với OCOP, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ 
tin tưởng sẽ tác động mạnh mẽ tới thương hiệu, chất lượng hàng hoá, 
dịch vụ nông nghiệp Việt Nam. 

 “OCOP là sản phẩm của địa phương nhưng phải được gia tăng giá trị 
lên tầm quốc gia, toàn cầu”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định, 
đồng thời chỉ ra chủ thể thực hiện là hộ gia đình, hợp tác xã, các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, nhà nước chỉ đóng vai trò hỗ trợ về chính sách. Phó 
Thủ tướng cũng nhấn mạnh chính quyền, nhà nước không thể áp đặt ý 
chí chủ quan, mệnh lệnh hành chính trong sản xuất các sản phẩm 
OCOP mà phải phát huy được tính sáng tạo của mỗi cộng đồng dân cư, 
mỗi người dân trong môi trường kinh tế thị trường. 

Cũng như chương trình xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng Vương 
Đình Huệ cũng nhấn mạnh, OCOP là một quá trình thực hiện, có điểm 
khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Sau năm 2020, Chính phủ sẽ 
tổng kết việc thực hiện để tiếp tục triển khai lâu dài. 

Để triển khai hiệu quả OCOP, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan báo 
chí tập trung truyền thông về chương trình; Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn chủ trì hướng dẫn các tỉnh, thành phố thực hiện và đánh 
giá, xếp hạng các sản phẩm OCOP. 

“Gắn sao đánh giá chất lượng sản phẩm phải là gắn sao trong lòng dân”, 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh và cho biết: Chính phủ đã 



ban hành Nghị định số 57 về thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn, Nghị định số 58 về bảo hiểm nông nghiệp và đang 
sửa Nghị định số 55 về tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn sẽ tạo ra 
nền tảng vững chắc để hỗ trợ thực hiện OCOP nói riêng và xây dựng 
nông thôn mới, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp nói chung. 

Trong quá trình thực hiện, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu 
cầu Ban chỉ đạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biểu dương 
các doanh nghiệp tham gia tích cực vào phát triển OCOP./. 

Từ nay tới năm 2020, Chương trình sẽ thực hiện tiêu chuẩn hóa ít nhất 
50% số sản phẩm hiện có, tương ứng khoảng 2.400 sản phẩm; củng cố, 
hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với 
hợp tác xã và doanh nghiệp; triển khai thực hiện từ 8 đến 10 mô hình 
Làng văn hóa du lịch; củng cố, kiện toàn 100% doanh nghiệp, hợp tác xã 
tham gia Chương trình OCOP; phấn đấu phát triển mới khoảng 500 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP. 

Theo baodauthau.vn 

 

7. Xe kinh doanh vận tải cần có màu biển số riêng 

Hiệp hội Taxi Hà Nội vừa đề xuất bổ sung quy định vào Luật GTĐB 
các loại xe kinh doanh vận tải mang biển kiểm soát riêng nền màu 
vàng, chữ màu đen để dễ phân biệt với xe cá nhân. 

Khó nhận diện vi phạm 

Theo Hiệp hội Taxi Hà Nội, cần quy định màu biển số riêng cho xe kinh 
doanh vận tải. Trong đó, chuyển tất cả các xe đang chạy kinh doanh vận 
tải sang màu vàng để dễ quản lý. 

Lý giải về kiến nghị của mình, ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội 
Taxi Hà Nội cho rằng, hiện tất cả phương tiện đều được cấp chung biển 
số màu trắng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, loại hình kinh doanh vận tải 
dưới 9 chỗ hoạt động như taxi phát triển ồ ạt, số lượng lên đến gần 100 
nghìn xe. 

Hiện nay, hầu hết các nước trên thế giới đều dùng màu biển số xe 
khác nhau để xác định các loại hình phương tiện như xe ngoại 
giao, xe công vụ,… nhưng có nhiều nước còn phân biệt cả xe phục 
vụ kinh doanh vận tải để hỗ trợ quản lý. Chính phủ Hàn Quốc bắt 
đầu áp dụng các loại màu biển số xe khác biệt từ trước năm 2003 
đến nay trong đó quy định biển số vàng là xe taxi và ô tô để cho 
thuê. 

Ấn Độ cũng dùng biển nền màu vàng, chữ đen để phân biệt các 



phương tiện thương mại. Những xe gắn biển này thường là xe 
dùng để chở hàng hoặc chở khách như tải, xe taxi. Các loại xe 
phục vụ dịch vụ gọi xe qua điện thoại như Uber/Ola hay xe bus chở 
khách cũng được cấp biển loại này. 

Trang Trần 

Loại phương tiện này chưa có nhận diện rõ ràng nên CSGT và các lực 
lượng chức năng khó phát hiện để xử lý vi phạm như: Đi vào các tuyến 
phố cấm taxi và xe hợp đồng, hoạt động trái phép tại các sân bay, kinh 
doanh khi chưa được cấp phù hiệu xe kinh doanh. “Tình trạng trên gây 
ùn tắc và cạnh tranh bất bình đẳng với taxi truyền thống, thất thu cho 
ngân sách, đồng thời cũng gây nhiều khó khăn cho các lực lượng chức 
năng khi điều tiết giao thông và xử lý vi phạm”, ông Hùng nói. 

“Để thuận lợi cho công tác quản lý, giúp lực lượng chức năng dễ dàng 
nhận biết phương tiện kinh doanh vận tải, đặc biệt là phương tiện vận tải 
dưới 9 chỗ, tránh thất thu thuế, tạo môi trường kinh doanh minh bạch 
nên quy định tất cả phương tiện kinh doanh vận tải có màu biển số 
riêng, nền biển màu vàng, chữ và số màu đen. Để tạo điều kiện thuận lợi 
khi chuyển đổi biển số, phải cắt giảm thủ tục; chỉ đổi màu của biển số, 
vẫn giữ nguyên số cũ; miễn chi phí cho người dân, doanh nghiệp khi 
thực hiện đổi biển”, ông Hùng đề xuất. 

Đồng tình với đề xuất này, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội 
Vận tải ô tô VN cho rằng, đây là giải pháp tốt để quản lý xe dù, bến cóc. 
Tuy nhiên, cần tính toán kỹ, tránh thiệt hại cho doanh nghiệp. Với số 
lượng lớn xe kinh doanh vận tải trong cả nước, khi thay đổi doanh 
nghiệp sẽ mất chi phí lớn do mất nhiều thời gian đăng ký lại biển số, các 
thủ tục tại ngân hàng và xe phải dừng kinh doanh. 

“Ngoài việc giảm chi phí thay biển kiểm soát nền màu vàng, chữ đen, 
cần có giải pháp tổng thể giải quyết vấn đề bình đẳng trong kinh doanh 
giữa các loại hình vận tải, có sự bình đẳng về thuế và phải thay thế 
được nhiều thủ tục hành chính hiện nay như phù hiệu, biển hiệu, giấy 
phép kinh doanh”, ông Thanh nói. 

Sẽ đưa vào Luật 

Theo ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN, 
việc quản lý phù hiệu, biển hiệu giữa các loại hình kinh doanh vận tải 
đang không có sự minh bạch. Xe kinh doanh vận tải được cấp phù hiệu 
lên đến 7 năm, nên rất khó kiểm soát đối với xe vận tải hàng hóa hay 
hợp đồng. Khi phù hiệu bị mờ hoặc lái xe không dán phù hiệu sẽ làm 



khó lực lượng chức năng do không biết được xe đó có kinh doanh vận 
tải hay không để xử lý. 

“Lần sửa đổi, bổ sung Luật GTĐB lần này cần bổ sung quy định màu, 
biển số riêng đối với các loại xe kinh doanh vận tải để phân biệt với xe 
cá nhân”, ông Huyện nói. 

“Hiện, xe của cơ quan quản lý nhà nước có biển màu xanh, xe quân đội 
có biển màu đỏ, còn lại xe kinh doanh vận tải và xe cá nhân đang có 
chung màu biển trắng. Vì thế, khi xe kinh doanh vận tải vi phạm rất khó 
cho lực lượng chức năng phát hiện để xử phạt, nhất là đối với xe hợp 
đồng. Khi quy định màu biển riêng, lực lượng chức năng sẽ biết ngay đó 
là xe kinh doanh vận tải, dễ dàng xử phạt phương tiện vi phạm, giúp cơ 
quan quản lý thuận lợi trong tổ chức, điều hành giao thông và kiểm tra, 
xử lý vi phạm, đảm bảo công bằng, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh 
giữa các loại hình kinh doanh vận tải”, ông Huyện cho hay. 

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho rằng, tuy trên xe kinh doanh vận 
tải như taxi ở VN đã có nhiều loại giấy tờ để nhận diện nhưng các nước 
không quản lý như Việt Nam. Theo Thứ trưởng, những nước phát triển 
và ngay cả các nước đang phát triển cũng quy định màu biển số riêng 
cho xe kinh doanh vận tải, tất cả xe kinh doanh đều quy định màu biển 
vàng và chữ riêng nên rất dễ quản lý. 

“Sau này có khi có hệ thống camera sẽ giám sát được hành vi vi phạm 
của xe kinh doanh vận tải, hạn chế việc phải dùng nhiều nhân lực để 
kiểm tra, giám sát. Đây là xu thế chắc chắn chúng ta phải thực hiện và 
nếu bắt buộc đổi ngay có thể gây tốn kém nhưng phải có lộ trình”, Thứ 
trưởng Thọ nói. 
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8. Điều chỉnh theo Thông tư 15: Lo lắng khi giá dịch vụ y tế 
giảm 

Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng Thông tư 15 còn nhiều điểm chưa 
hợp lý nhưng đến ngày 15/7 tới đây, Thông tư này sẽ chính thức đi 
vào cuộc sống và trực tiếp ảnh hưởng đến hàng nghìn cơ sở y tế 
cũng như hàng chục triệu người dân Việt Nam. 

Càng đến gần thời điểm áp dụng, các cơ sở y tế càng đứng ngồi không 
yên khi khả năng sụt giảm nguồn thu là rất lớn, còn người dân lại có mối 
lo khác, đó là chất lượng khám chữa bệnh có được đảm bảo?  

Bệnh viện gặp khó 



Mặc dù là bệnh viện có số lượt khám chữa bệnh thuộc tốp đầu các bệnh 
viện tuyến quận, huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng theo Bác sỹ 
Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Quận 2, chắc chắn bệnh viện sẽ 
gặp nhiều khó khăn khi Thông tư 15 đi vào thực tế. 

Bác sỹ Trần Văn Khanh cho biết với việc điều chỉnh giá một số dịch vụ y 
tế theo xu hướng giảm của Thông tư 15, dự kiến nguồn thu của bệnh 
viện sẽ giảm khoảng 10-12 tỷ đồng mỗi năm. Với tình hình này chỉ đến 
cuối năm nay và đầu năm sau Bệnh viện Quận 2 không có đủ nguồn tiền 
để bù lỗ. 

Không có kinh phí, việc duy trì vận hành, bảo trì thiết bị máy móc và trả 
lương cho cán bộ nhân viên đã khó chứ chưa nói đến việc mở rộng, đầu 
tư phát triển thêm các dịch vụ kỹ thuật cao.  

Hiện Bệnh viện Quận 2 và các bệnh viện trên địa bàn đang kiến nghị Sở 
Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố có chính sách 
hỗ trợ trước mắt. Về lâu dài, bác sỹ Trần Văn Khanh cho rằng Bộ Y tế 
cần cơ cấu giá viện phí theo hướng tính đúng tính đủ để các bệnh viện 
có thể đảm bảo hoạt động. Chỉ khi bệnh viện đảm bảo hoạt động và có 
lãi thì mới có thể đầu tư vào cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, kỹ 
thuật cao để phục vụ người dân tốt hơn.  

Tương tự, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh gặp nhiều khó 
khăn khi Thông tư 15 được chính thức áp dụng. Mặc dù đến thời điểm 
này, công tác chuẩn bị để áp dụng Thông tư 15 đã được triển khai đến 
từng bộ phận nhưng theo bác sỹ Diệp Bảo Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh 
viện Ung bướu đau đầu nhất vẫn là sự sụt giảm doanh thu, nhất là trong 
bối cảnh bệnh viện đang trong lộ trình phải tự chủ tài chính. 

Bên cạnh đó, thời gian qua, bệnh viện đã đầu tư phát triển các kỹ thuật 
cao như phẫu thuật nội soi chi phí rất cao, phẫu thuật viên được đào tạo 
lâu dài, trang bị máy móc hiện đại. Thế nhưng theo Thông tư 15, giá của 
một số phẫu thuật nội soi sẽ thấp hơn so với phẫu thuật mổ mở. Do đó, 
bệnh viện phải bù lỗ khá nhiều và sẽ khó tiếp tục triển khai các kỹ thuật 
cao khác.  

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn nhận định với việc 
điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo Thông tư 15 chắc chắn các cơ sở y tế sẽ 
bị giảm sút nguồn thu. Nhưng đây cũng chính là cơ hội để các bệnh viện 
cải tiến quy trình khám chữa bệnh, cái cách thủ tục hành chính, tiết chế 
các hoạt động một cách hợp lý, sử dụng nhân lực, trang thiết bị đúng lúc 
đúng chỗ, ứng dụng công nghệ thông tin để kéo giảm chi phí xuống ở 
mức thấp nhất. 

Với vai trò quản lý, khi đưa ra các quy định, chính sách, Bộ Y tế luôn căn 
cứ vào ba yếu tố, đó là sự cân đối quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, 



khả năng chi trả của người dân và đảm bảo hoạt động của các cơ sở y 
tế. Tuy nhiên, nếu các cơ sở y tế không đủ khả năng hoạt động do ảnh 
hưởng của các chính sách, ngân sách Nhà nước vẫn có sự hỗ trợ, 
không bắt các bệnh viện tự xoay xở.  

Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
bày tỏ thông cảm và thấu hiểu cho những khó khăn, vướng mắc mà các 
cơ sở y tế phải đối mặt khi Thông tư 15 có hiệu lực. Song, ông Phạm 
Lương Sơn cho rằng nếu không cân đối được quỹ Bảo hiểm y tế sẽ 
càng có nhiều khó khăn hơn phát sinh cho các cơ sở y tế. Do đó, các cơ 
sở y tế cần có sự cân đối, điều tiết để phối hợp với Bảo hiểm xã hội thực 
hiện Thông tư mang tính đột phá này.  

Đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người bệnh tham gia Bảo hiểm y tế  

Trước thông tin giảm giá một số dịch vụ y tế, chị Lê Thị Út, ngụ tỉnh Tiền 
Giang đang chăm mẹ nằm viện chờ phẫu thuật cắt gan tại Bệnh viện 
Trưng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh cho hay mẹ con chị rất vui mừng 
bởi dù đã được Bảo hiểm y tế thanh toán một phần nhưng với những 
người dân nghèo, viện phí giảm được một hai đồng cũng tốt. 

Ngược lại, bà Phan Thị Tình, một cán bộ hưu trí ngụ tại quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí Minh, lo lắng chất lượng khám chữa bệnh sẽ bị ảnh 
hưởng khi giá dịch vụ y tế giảm. Bà cho rằng khi mỗi bác sỹ khám nhiều 
bệnh nhân hơn trong một ngày có nghĩa là thời gian bà được bác sỹ 
khám sẽ ngắn hơn và thời gian chờ đợi để được khám cũng lâu hơn. 

Còn ông Nguyễn Tấn Phát, đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Thành 
phố Hồ Chí Minh, lại lo sợ sẽ xảy ra tình trạng các bệnh viện tìm cách 
“tận thu” người bệnh để bù vào phần bị thâm hụt do giá dịch vụ y tế giảm 
bởi tâm lý của người dân khi đi khám chữa bệnh là bác sỹ bảo sao, bệnh 
nhân nghe thế.  

Không có chuyện giá khám bệnh và các dịch vụ khác giảm mà chất 
lượng khám chữa bệnh giảm sút, đó là khẳng định của bác sỹ Diệp Bảo 
Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện 
tại, mỗi ngày Bệnh viện Ung bướu nhận khoảng 2.500 lượt bệnh nhân 
đến khám, 1.200 bệnh nhân đang nằm điều trị nội trú và quản lý khoảng 
9.000 bệnh nhân ngoại trú. Do số lượng bệnh nhân luôn tăng lên mỗi 
ngày, giải pháp mà bệnh viện đưa ra là chủ động tăng số bàn khám từ 
30 lên 34 bàn và tổ chức nhận khám bệnh từ 5 giờ hàng ngày để đáp 
ứng nhu cầu khám bệnh của người dân. 

“Đối với những bác sỹ có kinh nghiệm, khi khám những bệnh lý đơn giản 
như bướu tuyến giáp, bướu tuyến vú có thể khám từ 80-100 lượt/ngày. 
Tuy nhiên, khi gặp bệnh phức tạp cũng có thể chỉ khám từ 20-30 
lượt/ngày. Chúng tôi sẽ căn cứ vào tình trạng bệnh của bệnh nhân để 



khám mau hay khám lâu. Do vậy, lo sợ bác sỹ sẽ khám bệnh qua loa khi 
giảm giá dịch vụ là chưa hợp lý,” bác sỹ Diệp Bảo Tuấn cho biết.  

Bác sỹ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Quận 2, chia sẻ với trên 
2.000 lượt khám bệnh mỗi ngày đồng nghĩa với sự tin tưởng của người 
dân đối với bệnh viện là vô cùng lớn. Do đó, dù trước mắt sẽ có nhiều 
khó khăn nhưng Bệnh viện Quận 2 vẫn phải thực hiện đúng các cam kết 
đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. 

Để bù vào phần nguồn thu bị sụt giảm, bệnh viện đang lên kế hoạch cắt 
giảm những chi phí không cần thiết, tăng số bàn khám lên... "Trong hoàn 
cảnh nào, chúng tôi cũng phải đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh vì 
thương hiệu của bệnh viện," bác sỹ Trần Văn Khanh khẳng định.  

Trước tình hình này, Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn đã yêu cầu các cơ sở y 
tế phải có kế hoạch căn cơ, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của mình, 
tiết kiệm chi phí, sử dụng nhân lực hợp lý, ứng dụng công nghệ thông tin 
nhằm đáp ứng hiệu quả hoạt động thường xuyên của đơn vị nhưng vẫn 
phải luôn đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người bệnh tham gia Bảo hiểm 
y tế. “Các bệnh viện cần cân đối chi phí của đơn vị mình, thậm chí là cắt 
giảm những chi phí không cần thiết để đảm bảo hoạt động, nhưng tuyệt 
đối không được bớt quyền lợi của người bệnh,” Thứ trưởng Phạm Lê 
Tuấn yêu cầu./. 
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9. Cuộc chiến thương mại trên thế giới và giải pháp 
cho Việt Nam 

Thương mại thế giới nửa cuối năm 2018 được dự báo tiếp tục diễn 
biến phức tạp, điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thương mại 
và đầu tư của Việt Nam, đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu? 
Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã trao đổi với Chủ tịch Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc xung 
quanh vấn đề này. 

Phóng viên (PV): Mỹ và Trung Quốc là hai thị trường xuất khẩu (XK) 
lớn nhất của Việt Nam. Ông đánh giá như thế nào về tác động từ cuộc 
chiến thương mại giữa hai quốc gia này tới Việt Nam? 

Ông Vũ Tiến Lộc: Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ 
ảnh hưởng tới thương mại và đầu tư của Việt Nam theo những chiều 
hướng rất khác nhau, đặc biệt trong lâu dài. Ở chiều tích cực, cũng như 
nhiều nước khác, Việt Nam có thể tận dụng được cơ hội thị trường ở Mỹ 
khi hàng hóa cùng loại của Trung Quốc bị áp thuế cao. Cũng như vậy, 
mặc dù nhiều loại hàng hóa mà Trung Quốc dự kiến áp thuế cao đối với 



Mỹ không phải là thế mạnh của Việt Nam nhưng cũng không loại trừ khả 
năng một số hàng hóa Việt Nam có thể tận dụng thị trường. Căng thẳng 
về đầu tư Mỹ-Trung Quốc cũng có thể là cơ hội cho Việt Nam trong thu 
hút thêm đầu tư từ Mỹ. 

Ở chiều tiêu cực, hàng hóa Trung Quốc khó vào thị trường Mỹ sẽ 
chuyển hướng sang các thị trường khác, Việt Nam đứng trước nguy cơ 
nhập siêu trầm trọng hơn từ Trung Quốc, thị trường nội địa và cạnh 
tranh trên thị trường nội địa có thể sẽ phức tạp hơn nhiều. Ngoài ra, 
trường hợp một phần hàng hóa lẽ ra XK buộc phải tiêu dùng trong nội 
địa Trung Quốc, XK của Việt Nam vào thị trường này có thể sẽ khó khăn 
hơn. 

PV: Ngoài tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc, ông đánh 
giá như thế nào về thuận lợi và khó khăn trong hoạt động XK của Việt 
Nam thời gian tới? 

Ông Vũ Tiến Lộc: Thương mại Việt Nam với thế giới may mắn chưa 
phải đối mặt trực diện với nhiều biện pháp bảo hộ ở các thị trường. Số 
liệu xuất nhập khẩu không bị biến động lớn, kim ngạch XK 6 tháng đầu 
năm 2018 tăng 16% so với năm 2017. Điểm sáng và yếu tố mới tích cực 
trong bối cảnh này là việc Chính phủ đã ký Hiệp định Đối tác toàn diện 
và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), hoàn tất rà soát pháp lý 
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU, triển khai thực thi Hiệp định 
Tạo thuận lợi thương mại của WTO. Cùng với 10 hiệp định thương mại 
tự do khác mà Việt Nam đã ký đang được triển khai ổn định, đây sẽ là 
các cánh cửa quan trọng cho phép Việt Nam tiếp cận ổn định và thuận 
lợi một loạt thị trường quan trọng với Việt Nam cũng như thu hút đầu tư 
nước ngoài. 

Ở trong nước, các động thái cải cách của Chính phủ, đặc biệt liên quan 
tới xuất nhập khẩu và đầu tư (điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên 
ngành…) đang mang lại những kết quả bước đầu tích cực, góp phần 
giúp chúng ta giữ vững và gia tăng XK trong bối cảnh quốc tế phức tạp. 

Tuy nhiên, đã xuất hiện những quan ngại nhất định. Hàng hóa XK 
của Việt Nam, đặc biệt là thủy sản, cũng gặp một số trở ngại mới ở các 
thị trường lớn. Mỹ gia tăng biện pháp thuế chống bán phá giá với cá tra, 
cá basa, thực thi các biện pháp kiểm soát chất lượng, quy trình sản xuất 
thủy sản nhập khẩu. EU áp dụng thẻ vàng, kiểm tra với tần suất 100% 
các lô hàng đối với hải sản Việt Nam. 

PV: Trong bối cảnh nói trên, cộng đồng doanh nghiệp trong nước có đề 
xuất gì, thưa ông? 



Ông Vũ Tiến Lộc: Giải pháp quan trọng hiện nay là phải tổ chức theo 
dõi sát sao diễn biến thương mại thế giới, kịp thời hành động khi cần 
thiết. Đây là cách duy nhất giúp chúng ta có thể kịp thời phát hiện các 
dòng chuyển hướng thương mại, đầu tư, từ đó có biện pháp thích hợp 
nhằm tận dụng cơ hội hoặc ngăn chặn các nguy cơ. Đây là việc mà các 
doanh nghiệp hay kể cả nhóm doanh nghiệp tự mình có thể sẽ rất khó 
làm được. Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp đề xuất Chính phủ chỉ đạo 
các cơ quan liên quan, đặc biệt là các cơ quan, như: Bộ Công Thương, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, mạng lưới các cơ quan đại diện, 
xúc tiến thương mại, đầu tư Việt Nam ở nước ngoài tích cực thông tin 
sát sao tình hình, phát hiện, nhận diện các nguy cơ cũng như cơ hội, 
báo cáo Chính phủ, thông tin kịp thời cho cộng đồng doanh nghiệp thông 
qua các hiệp hội doanh nghiệp. Từ các thông tin này của Chính phủ, 
doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong điều chỉnh sản xuất, tìm kiếm thị 
trường, đối tác hay cân nhắc sử dụng hoặc đối phó với các biện pháp 
phòng vệ thương mại ở trong nước và nước ngoài. 

Giải pháp quan trọng tiếp theo là tận dụng triệt để các lợi thế XK từ các 
hiệp định thương mại tự do để hàng XK của Việt Nam tìm được con 
đường riêng, ổn định trong bối cảnh thương mại thế giới diễn biến phức 
tạp. Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp đề xuất Chính phủ tiếp tục các nỗ 
lực toàn diện để thúc đẩy ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-
EU, mở ra con đường ưu tiên cho hàng hóa XK Việt Nam tiếp cận thị 
trường 27 nước châu Âu. Tổ chức triển khai và hướng dẫn doanh 
nghiệp để tận dụng cho hiệu quả CPTPP khi hiệp định này có hiệu lực 
(dự kiến đầu năm 2019). Rà soát và khắc phục ngay các bất cập trong 
thực tiễn đang cản trở doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại 
tự do đang có hiệu lực (đặc biệt liên quan tới thủ tục hành chính về xuất 
nhập khẩu và cấp chứng nhận xuất xứ để hưởng ưu đãi theo các hiệp 
định thương mại tự do). 

PV: Trân trọng cảm ơn ông! 
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10. Còn “rượt đuổi” theo vấn nạn 

Đến cả sản phẩm liên quan đến sinh mạng, sức khỏe con người cũng 
“ruột” Trung Quốc, nhãn Hàn Quốc. Còn mỹ phẩm thì “hồn Trương Ba 
da hàng thịt” tràn ngập. Đến cả Trung tâm thuốc tây lớn nhất nhì 
TPHCM hay cửa hàng đông dược cũng tràn lan thuốc không hóa đơn 
chứng từ hoặc chưa được phép. Giải pháp ngăn chặn hàng gian giả, 
tình trạng gian lận thương mại đã đến lúc cần có giải pháp mới… 

“Ruột” Trung Quốc, “dáng” Hàn Quốc 



Tổ công tác 334 của Bộ Công Thương phối hợp với 28 đội quản lý thị trường 
(QLTT) của TPHCM vừa tạm kết thúc đợt ra quân lớn kiểm tra các cửa 
hàng, cơ sở kinh doanh nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức 
năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền tại 24 quận, huyện của thành 
phố. 

Tại cửa hàng của một Cty cổ phần lớn có trụ sở quận Tân Bình, lực lượng 
chức năng phát hiện nới đây chủ yếu bán sản phẩm sản xuất từ Trung 
Quốc. Tuy nhiên, sản phẩm lại không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ. Điều đáng 
nói, bao bì sản phẩm thiết kế nhìn như hàng… Hàn Quốc, kể cả chữ tượng 
hình. Đó là chưa nói băng rôn bảng hiệu ngoài cửa hàng thiết kế kiểu… Hàn 
khiến ai cũng tưởng lầm. 

Chưa hết, tại các quầy thuốc đông dược quận 5, lực lượng kiểm tra cũng 
phát hiện nhiều thuốc đông y có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng không có 
đăng ký lưu hành, không hóa đơn chứng từ và nhiều dược phẩm không hóa 
đơn chứng từ khác. Thậm chí, ngay tại Trung tâm thương mại dược phẩm 
và trang thiết bị y tế (quận 10), lực lương chức năng còn phát hiện nhiều sản 
phẩm thuốc không có hóa đơn chứng từ. 

Báo cáo tổng hợp chỉ 1 ngày đầu ra quân của cơ quan chức năng khiến dư 
luận lo lắng về thực trạng sản xuất kinh doanh các mặt hàng liên quan đến 
sức khỏe, sinh mạng con người: kiểm tra hơn 90 cửa hàng, cơ sở tập trung 
ở quận 5 và quận 10, quận Tân Bình, lực lượng chức năng phát hiện tới 58 
vụ vi phạm, tạm giữ gần 129.000 sản phẩm trị giá hơn 500 triệu đồng. 
Những hàng hóa này vi phạm chủ yếu là mỹ phẩm, dược phẩm, dụng cụ y 
tế, thuốc đông y, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, không có hóa 
đơn chứng từ và hàng nhập lậu.  

Ngày càng phức tạp 

Theo Chi cục QLTT TPHCM hàng gian giả len lỏi khắp mọi nơi. Ngay cả đến 
chợ Bến Thành- biểu tượng của TPHCM cũng có hàng gian giả. Bằng 
chứng, ngay tháng 5 vừa qua, bất ngờ kiểm tra nơi đây, Chi cục QLTT phát 
hiện nhiều quầy hàng bán đồ ngoại nhập như đồng hồ, mắt kính, túi xách, 
quần áo, giày dép… Theo cơ quan chức năng, đồ “ngoại” ở đây nhập từ… 
Trung Quốc nhưng lại giả mạo các nhãn hiệu nước ngoài như đồng hồ 
Omega, Rolex, Citizen; mắt kiếng Rayban, Gucci, Versace, Dolce & 
Gabbana… 

Đặc biệt, trong thời đại 4.0 này, khi việc mua bán, trao đổi hàng hoá hiện này 
không còn đơn thuần là thông qua các kênh thương mại truyền thống mà 
chuyển với tốc độ “siêu tốc” sang hình thức thương mại điện tử, tận dụng tối 
đa mạng xã hội như Facebook, Zalo, youtube,Twitter, Instagram...Theo Cục 
QLTT, với loại hình này, nhiều thương nhân lợi dụng lòng tin lừa đảo, gian 
lận về mẫu mã, giá cả, chất lượng của hàng hoá; nhiều mặt hàng cấm kinh 



doanh, hạn chế kinh doanh, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng được rao bán công khai, tràn lan như: rượu, 
chất nổ, thuốc lá, thuốc chữa bệnh. 

Những ngáng trở 

Một thực tế, khi hàng hóa ra đến thị trường thì trách nhiệm chính thuộc cơ 
quan QLTT. Tuy nhiên liên quan việc kiểm soát ngăn chặn còn có nhiều lực 
lượng khác như Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng, Thanh tra chuyên 
ngành. Đó là chưa nói chính quyền địa phương, Ban quản lý chợ là lực 
lượng tiệm cận nhất với cửa hàng, cơ sở sản xuất kinh doanh. 

Thế nhưng theo chính thừa nhận của QLTT TPHCM thì việc phối hợp giữa 
các lực lượng chưa thực chặt, đồng bộ, thậm chí còn đùn đẩy, trông chờ 
nhau. Còn bản thân doanh nghiệp, cũng không ít đơn vị “ngại” đụng đến 
hàng giả sản phẩm mình vì sợ ảnh hưởng thương hiệu, đã gây khó khăn 
không nhỏ cho việc ngăn chặn. 

Mặt khác, để xử lý được hàng gian giả thì phải có giám định kết luận hàng 
giả. Nhưng chi phí giám định nhiều mặt hàng rất đắt. Có trường hợp lực 
lượng chức năng phải tạm ứng trước tiền đưa hàng đi giám định, xong khi 
thu hồi kinh phí lại thủ tục quá nhiêu khê, cũng cản trở nhiệt huyết người thi 
hành công vụ. Đó là chưa nói, hàng hóa bị làm giả có nguồn gốc từ các 
nước khác, có muốn giám định cũng khó khăn vì không liên hệ được chủ sở 
hữu thương hiệu để yêu cầu giám định theo quy định. 

Đáng nói hơn, theo ông Trần Hùng (Phó cục trưởng Cục QLTT- Bộ Công 
thương), mức xử phạt hành chính hay hình sự đối với hành vi sản xuất, kinh 
doanh hàng giả, hàng nhái hiện nay là chưa đủ sức răn đe. Nhiều đối tượng 
đã bị tòa xử tù giam nhưng sau khi ra tù vẫn đi buôn lậu, làm hàng giả vì siêu 
lợi nhuận. 

“Cuộc chiến” chống hàng gian, giả, chống gian lận thương mại không hề 
mới. Tuy nhiên trước thực tế càng kiểm tra càng ra vi phạm kể cả những mặt 
hàng liên quan sức khỏe tính mạng con người, cho thấy nếu cơ quan chức 
không nhanh chóng thay đổi phương thức thì mãi chỉ là cuộc “rượt đuổi” với 
vấn nạn.  

Trong 06 tháng đầu năm 2018, Chi cục QLTT 19 tỉnh, thành phố khu vực 
phía Nam đã kiểm tra 15.840 vụ (giảm 30% so cùng kỳ năm 2017), phát hiện 
vi phạm 9.180 vụ việc (giảm 19% so cùng kỳ năm 2017), xử lý 9.016 vụ 
(giảm 12% so cùng kỳ năm 2017) những vụ việc còn lại đang hoàn chỉnh hồ 
sơ xử lý, thu phạt tổng số tiền 101.961.074.000 đồng (giảm 14% so cùng kỳ 
năm 2017). 

Theo laodong.vn 

 



11. Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất phương án "siết" 
thuế của hàng triệu người bán hàng online 

Bộ Tài chính cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung những điều khoản tại 
Luật quản lý thuế hiện hành liên quan đến trách nhiệm của các bộ, 
ngành, các tổ chức, đơn vị liên quan đến hoạt động kinh doanh 
thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân với cơ quan thuế. 

Kinh doanh thương mại điện tử là một loại hình kinh doanh mới đang 
phát triển mạnh ở các nước trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói 
riêng. Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử có ưu điểm nổi bật hơn 
so với kinh doanh truyền thống là tính linh hoạt cao độ về mặt cung ứng 
và giảm thiểu phí tổn cho các đối tác kinh doanh. 

Bộ Tài chính đánh giá, hoạt động thương mại điện tử, các bên có thể 
tiến hành giao dịch khi ở cách xa nhau, giữa thành phố với nông thôn, từ 
nước này sang nước khác, hay nói cách khác là không bị giới hạn bởi 
không gian địa lý. Điều này cho phép các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí 
đi lại, thời gian gặp mặt trong quá trình giao dịch mua bán hàng hóa, 
dịch vụ. Với người tiêu dùng, họ có thể ngồi tại nhà để đặt hàng, mua 
sắm nhiều loại hàng hóa, dịch vụ thật nhanh chóng. 

Theo Bộ Tài chính, ở Việt Nam thời gian gần đây đã phát triển mạnh loại 
hình kinh doanh này, việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quảng 
cáo... thông qua các phương tiện như phát sóng truyền hình, các 
website thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, các mạng 
xã hội của nước ngoài. Mô hình kinh doanh này ngày một phát triển do 
sự thuận lợi từ những đặc điểm của loại hình kinh doanh qua mạng. 

Luật quản lý thuế hiện nay đã tạo nền tảng và mở đường cho việc phát 
triển các quy định và kỹ năng mới của quản lý thuế hiện đại, cho phép 
cơ quan thuế chủ động trong quản lý người nộp thuế kinh doanh trong 
môi trường truyền thống và thương mại điện tử. 

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng, để thực sự thúc đẩy giao dịch điện tử 
trong quản lý thuế nói chung và thương mại điện tử nói riêng ở khía 
cạnh vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế, vừa đảm bảo ngăn ngừa, 
phòng chống được các hệ quả tiêu cực của thương mại điện tử, mở 
rộng cơ sở thu thuế thì cần phải có các quy định cụ thể cũng như chuẩn 
bị sẵn sàng các biện pháp quản lý thuế đối với hình thức kinh doanh mới 
này. 

Theo đó, tại dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi) bổ sung các nội dung 
liên quan đến việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại 
điện tử tại Chương về Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế như xây 



dựng cơ sở dữ liệu và triển khai rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử như 
khai thuế điện tử, hoá đơn điện tử, nộp thuế online. 

Đồng thời, tổ chức bộ phận ở Tổng cục Thuế để rà soát, nắm bắt các 
giao dịch kinh doanh thương mại điện tử, chú trọng công tác đào tạo 
nguồn nhân lực thực hiện công tác quản lý thuế đối với hoạt động 
thương mại điện tử... 

Bộ Tài chính cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung những điều khoản tại Luật 
quản lý thuế hiện hành liên quan đến trách nhiệm của các Bộ, ngành, 
các tổ chức, đơn vị liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện 
tử của các tổ chức, cá nhân với cơ quan thuế. 

Trong đó, đối với Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện giải pháp để phát 
triển thanh toán thương mại điện tử; nghiên cứu, đề xuất các dịch vụ 
xuyên biên giới khi thực hiện thanh toán phải thông qua tổ chức cung 
ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép 
theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Bên cạnh đó, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà 
nước hướng dẫn các Ngân hàng thương mại trước khi chuyển tiền 
thanh toán từ các tổ chức, cá nhân cho các trang mạng xã hội nước 
ngoài (như Google, Facebook, Youtube…) có trách nhiệm khấu trừ thay 
tổ chức nước ngoài số thuế nhà thầu phải nộp vào Ngân sách Nhà 
nước. 

Đối với các Bộ ngành có liên quan như: Bộ Công Thương, Bộ Thông tin 
truyền thông, Bộ Công an…: Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc quản 
lý đối với hoạt động thương mại điện tử theo chức năng nhiệm vụ của 
các Bộ. 

Theo dantri.com.vn 

 

12. Trà Vinh nỗ lực xây dựng “vùng đất lành “ cho 
nhà đầu tư - Bài 1: Những hạn chế, yếu kém 

Tỉnh Trà Vinh đang gặp phải thách thức lớn về chỉ số năng lực 
cạnh tranh ( PCI) liên tục bị sụt giảm. 

Vì thế, tỉnh đề cao quyết tâm chính trị, nỗ lực tối đa để thực hiện đồng bộ 
các giải pháp xây dựng “vùng đất lành “ cho nhà đầu tư, nhằm góp phần 
đạt được mục tiêu phát triển trở thành tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long vào năm 2020.  

Bài 1: Những hạn chế, yếu kém 

Không thể phủ nhận, Trà Vinh là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, thương 



mại. Với điều kiện tự nhiên được thiên nhiên ưu đãi, Trà Vinh có biển, có 
rừng ngập mặn, có diện tích đất trồng cây hàng năm, lâu năm khá lớn và 
nguồn lực lao động rất dồi dào. Đây là những yếu tố cần, hấp dẫn đối 
với các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi muốn xây dựng và phát triển sản 
xuất, kinh doanh. 

Từ tiềm năng, lợi thế đó, nên từ khi tái thành lập tỉnh (năm 1992), trong 
các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, Trà Vinh đều đặt mục tiêu về cơ cấu kinh tế 
là giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ công nghiệp, thương mại, dịch vụ 
để tạo bước đốt phá cho phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, tỉnh không 
ngừng tập trung đầu tư về cơ sở hạ tầng; qui hoạch và xây các khu công 
nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp; ban hành các chính sách ưu đãi thu 
hút đầu tư,… để phục vụ cho chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.  
 
Tuy nhiên, những cố gắng vẫn chưa tháo gỡ được những rào cản, tạo 
nên nguồn lực đủ mạnh để tỉnh thúc đẩy kinh tế phát triển như mong 
muốn. 

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, do tỉnh 
thiếu nguồn lực tự chủ về tài chính, phải tranh thủ từ nguồn vốn Trung 
ương hỗ trợ và các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng theo từng năm, 
từng giai đoạn buộc phải kéo dài về thời gian. 

Các chính sách ưu đãi, việc cải cách hành chính, các hoạt động hỗ trợ 
thu hút đầu tư, … chưa được các ngành chuyên môn, các địa phương 
trong tỉnh triển khai đồng bộ, nên chưa thực sự là con đường “trải thảm” 
đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến với tỉnh. 

Đây là những nguyên nhân ảnh hưởng lớn đến năng lực cạnh (PCI) của 
tỉnh trong những năm qua không bền vững và liên tục bị tuột giảm các 
chỉ số thành phần 

Đơn cử, năm 2017 chỉ số PCI đứng thứ hạng 37/63 tỉnh, thành. Tuy tăng 
5 bậc so năm 2016, nhưng có 2 chỉ số thành phần về đào tạo lao động 
thấp hơn cả nước 1,15 điểm và chỉ số về hỗ trợ doanh nghiệp 4,77 điểm 
thấp nhất cả nước.  

Ông Tô Ngọc Bình, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh 
cho biết, qua khảo sát lấy ý kiến các doanh nghiệp trong tỉnh về nhu cầu 
được cung cấp các văn bản pháp luật có liên quan, các quy hoạch định 
hướng của tỉnh và việc đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp với chính 
quyền, các doanh nghiệp đều có nhu cầu. Thế nhưng, còn hơn 33% 
doanh nghiệp không được tham gia đối thoại trực tiếp. Tất cả các doanh 
nghiệp đều phản ánh vướng mắc khó khăn cần được sự hỗ trợ của các 
sở, ngành, chính quyền của tỉnh.  



Điển hình, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp được Ban Quản lý 
khu kinh tế quan tâm, nhưng các sở, ngành khác không tiếp cận với 
doanh nghiệp mà chỉ thông qua báo cáo chung của Ban Quản lý khu 
kinh tế. Còn các doanh nghiệp nhỏ không biết đến vai trò, chức trách hỗ 
trợ của các sở, ngành đối với doanh nghiệp và cũng không quan tâm 
đến các chính sách, chế độ đáng có của doanh nghiệp để kiến nghị yêu 
cầu quyền lợi của mình. 

Hầu hết các doanh nghiệp cho biết đều tốn kém nhiều về chi phí đào tạo 
và tuyển dụng lao động, chiếm đến 8% trên tổng chi phí hoạt động kinh 
doanh.  

Trong khi địa phương thiếu các dịch vụ hỗ trợ cũng như kinh phí hỗ trợ 
cho đào tạo, tuyển dụng.  

Việc áp dụng công nghệ thông tin và việc thực hiện các thủ tục hành 
chính nhằm giảm áp lực ở các bộ phận và thời gian, gần như doanh 
nghiệp phải đến cơ quan chức năng làm việc trực tiếp. Về thủ tục hành 
chính vẫn còn rờm rà, mất nhiều thời gian nhất là ở khâu chờ đợi lãnh 
đạo phê duyệt, nhiều cán bộ còn gây khó khăn cho doanh nghiệp.  

Một hạn chế khác là về các hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp 
dịch vụ tìm kiếm thông tin thị trường, các dịch vụ về khoa học công 
nghệ, tìm đối tác kinh doanh, tư vấn pháp luật còn ít, chưa đáp ứng 
được yêu cầu cho doanh nghiệp. 

Hệ thống các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, hỗ trợ khuyến khích 
doanh nghiệp phát triển của tỉnh được các cơ quan chức năng triển khai, 
công bố chưa thật sự rộng rãi và thiếu tính thống nhất. Về đào tạo lao 
động, có đến 52% doanh nghiệp chọn hình thức tự đào tạo lao động; 
61% doanh nghiệp không tham dự hoặc không biết về các chương trình 
đạo tạo lao động tại địa phương.  

Ông Diệp Tấn Đạt, Phó Giám đốc Công ty TNHH may Hồng Việt cho 
rằng, để tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và đầu 
tư, tỉnh Trà Vinh cần đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách hành chính, công 
khai minh bạch các chính sách, các dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp. 
Qua đó, doanh nghiệp được chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch 
phát triển sản xuất kinh doanh hay mạnh dạn đầu tư các dự án.  

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Dương Võ Hoàng Phước chia 
sẻ, danh nghiệp luôn mong muốn có được môi trường đầu tư thuận lợi 
nhất, lành mạnh nhất. Vì vậy, tỉnh Trà Vinh muốn nâng cao năng lực 
cạnh tranh, thu hút đầu tư hiệu quả thì cần tập trung hơn nữa việc giải 
quyết thủ tục hành chính theo phương thức đơn giản hóa nhưng đảm 
bảo đúng luật, rút ngắn nhất về thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư, 



giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất và công khai về các 
qui hoạch phát triển các cụm, khu công nghiệp.  

Những năm qua, tỉnh Trà Vinh đã có nhiều hoạt động, chính sách thu hút 
đầu tư tư, tạo sức hấp dẫn cho rất nhiều doanh nghiệp trong nước và 
nước ngoài đến tìm hiểu. Tuy nhiên, kết quả về số lượng dự án đầu tư, 
dự án đầu tư với qui mô lớn chưa nhiều, chưa xứng với tìm năng của 
của tỉnh. 

Nguyên nhân chính là do các hoạt động, cơ chế, chính sách chưa được 
thực hiện đồng bộ, dẫn đến chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Trà Vinh 
không bền vững. Tỉnh cần nỗ lực tối đa để vượt qua thách thức, tháo gỡ 
những hạn chế, yếu kém còn tồn tại mới có thể tạo bước đột phá về kinh 
tế./. 
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13. Trà Vinh xây dựng “vùng đất lành”: Bài 2: Trách 
nhiệm thực thi đồng bộ giải pháp 

Tỉnh Trà Vinh đang gặp phải thách thức lớn về chỉ số năng lực cạnh 
tranh (PCI) liên tục bị sụt giảm. 

Vì thế, tỉnh đề cao quyết tâm chính trị, nỗ lực tối đa để thực hiện đồng bộ 
các giải pháp xây dựng “vùng đất lành “ cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, 
nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển trở thành tỉnh khá trong khu 
vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020.  

Bài 2: Đề cao trách nhiệm để thực thi đồng bộ giải pháp  



 

Một trong những giải pháp đã được tỉnh ưu tiên thực hiện khắc phục 
những yếu kém về thủ tục hành chính vốn được nhiều doanh nghiệp góp 

ý. Ảnh minh họa TTXVN 

Trong chương trình tái cơ cấu lại nền kinh tế, giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh 
Trà Vinh đề ra mục tiêu đến năm 2020, đưa chỉ số năng lực cạnh tranh 
của tỉnh (PCI) đạt thứ hạng từ 15 đến 20 so với các tỉnh, thành cả nước 
và tăng thêm khoảng 500 doanh nghiệp. Vì vậy, tỉnh đang đề cao trách 
nhiệm đối với các sở, ngành, các địa phương trong tỉnh trong việc thực 
thi các giải pháp một cách đồng bộ để cải thiện chỉ số PCI.  

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Lâm cho biết, tỉnh luôn xác định tầm quan 
trọng của công nghiệp, thương mại và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế. Vì 
thế, tỉnh đang rất quyết tâm huy động nhiều nguồn lực tập trung tháo gỡ 
những khó khăn, yếu kém để cải thiện chỉ số PCI, tạo bước đột phá mới 
trong thu hút đầu tư.  

Một trong những giải pháp đã được tỉnh ưu tiên thực hiện khắc phục 
những yếu kém về thủ tục hành chính vốn được nhiều doanh nghiệp góp 
ý. Trong tháng 4/2018, Trung tâm hành chính công tỉnh Trà Vinh được 
thành lập và đi vào hoạt động, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 
chế một cửa tập trung đối với 95 lĩnh vực gồm 1.136 thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của 11 sở, ban, ngành trong tỉnh.  

Với phương châm hành động “Chính quyền, công sở thân thiện và trách 
nhiệm”, tỉnh đã triển khai thực hiện 1.681 thủ tục hành chính được rút 



ngắn 1/2 thời gian giải quyết, 54 thủ tục hành chính được rút ngắn 1/3 
thời gian giải quyết so với năm 2017. Tuy nhiên, việc cải cách hành 
chính từ các hoạt động, như: thành lập Trung tâm hành chính công, giải 
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công, chính quyền điện 
tử,… vẫn chưa đủ nguồn lực để cải thiện chỉ cố PCI của tỉnh.  

Để cải thiện chỉ số PCI của tỉnh tốt hơn trong thời gian tới, UBND tỉnh 
Trà Vinh đã phân công giao trách nhiệm cụ thể cho từng địa phương, 
các sở ngành chuyên môn xây dựng kế hoạch, giải pháp hiệu quả nhất 
để khắc phục những hạn chế, yếu kém. Trong năm 2018, UBND tỉnh 
giao trách nhiệm cho các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công 
Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh triển khai thực hiện 
các hoạt động nâng cao các chỉ số thành phần còn thấp điểm của tỉnh.  

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh cho 
biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải 
thiện chỉ số PCI của tỉnh. Cụ thể, Sở Công Thương sẽ tăng cường các 
hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, như: tổ chức nhiều cuộc hội chợ thương 
mại, đảm bảo hoạt động cung cấp thông tin đầy đủ và liên tục cho doanh 
nghiệp về pháp luật, chính sách ưu đãi, thông tin thị trường, thông tin về 
đối tác,…để doanh nghiệp, nhà đầu tư kịp thời trao đổi, điều chỉnh và 
xây dựng kế hoạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh.  

Về chỉ số đào tạo lao động, theo ông Dương Quang Ngọc, Phó Giám 
đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, đơn vị sẽ đẩy mạnh hoạt 
động gắn kết giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn 
tỉnh. Công bố rộng rãi về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động 
của tỉnh và thực hiện việc đào tạo nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp. 
Mục tiêu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh là hỗ trợ tối đa 
cho doanh nghiệp giảm chi phí đào tạo lao động nhưng đảm bảo về mặt 
chất lượng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu cho doanh nghiệp.  

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao trách nhiệm là đơn 
vị “chủ công” trong các hoạt động cải thiện chỉ số PCI để nâng cao hiệu 
quả thu hút đầu tư. Từ nay đến cuối năm, đơn vị công bố minh bạch, 
rộng rãi danh sách các dự án kêu gọi đầu tư; các chính sách ưu đãi thu 
hút đầu tư của tỉnh; tổ chức nhiều cuộc hội nghị xúc tiến đầu tư để 
doanh nghiệp, nhà đầu tư được tiếp cận một cách thận lợi nhất.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố các dự án được tỉnh ưu đãi mời gọi về 
lĩnh vực công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, 
công nghệ chế biến, gồm có: dự án nuôi tôm nước lợ công nghệ cao, 
quy mô 100 – 200ha; dự án hợp tác liên kết nuôi tôm sinh thái ( tôm – 
rừng, tôm – lúa) xuất khẩu, quy mô 800 – 1.000ha; dự án liên kết sản 
xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm từ dừa, quy mô 20.000 – 30.000 



ha; dự án phát triển chăn nuôi và chế biến các sản phẩm từ bò ở các 
khu quy hoạch chăn nuôi tập trung, quy mô trên 5.000 con/dự án;...  

Các dự án trọng điểm được kêu gọi đầu tư, ngoài chính sách chung của 
Trung ương, tỉnh thực hiện ưu đãi ở nhiều lĩnh vực như: chính sách đất 
đai; hỗ trợ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng; hỗ trợ kinh phí đầu tư 
hạ tầng kỹ thuật; hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công 
nghiệp có trong quy hoạch được duyệt nhưng chưa được đầu tư hạ 
tầng; hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý môi trường;... Bên cạnh đó, tỉnh 
còn hỗ trợ cho doanh nghiệp kết nối với các ngân hàng thực hiện cam 
kết đầu tư tín dụng.  

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm khẳng định, thực hiện Nghị 
quyết số 19-2017/NQ-CP 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 2017 và định hướng đến năm 2020, 
tỉnh Trà Vinh sẽ nỗ lực tối đa, vận dụng và phát huy những tiềm năng, 
thế mạnh sẵn có để đưa Trà Vinh trở thành “vùng đất lành” của các nhà 
đầu tư, doanh nghiệp. Đây được xem là động lực quan trọng góp phần 
tạo bước đột phá về kinh tế - xã hội của tỉnh./ 
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14. Thái Nguyên đẩy mạnh thu hút đầu tư 

Nằm liền kề Thủ đô Hà Nội, cửa ngõ vùng trung du miền núi phía 
bắc; là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, y tế; chính sách hấp dẫn, 
chính quyền thân thiện, Thái Nguyên đang không ngừng nỗ lực đẩy 
mạnh thu hút đầu tư. Tỉnh coi đây là giải pháp đột phá phát triển 
kinh tế - xã hội nhằm sớm đưa Thái Nguyên trở thành tỉnh công 
nghiệp theo hướng hiện đại. 

"3 đồng hành, 5 hỗ trợ" 

Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi, hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện 
đại, có nhiều loại khoáng sản với trữ lượng lớn, chính quyền năng động, 
thân thiện và đồng hành cùng doanh nghiệp, Thái Nguyên là tỉnh có tiềm 
năng và lợi thế thu hút đầu tư. Với hệ thống giao thông thuận lợi kết nối 
các địa phương, cửa khẩu quốc tế, thời gian di chuyển từ Thái Nguyên 
đến sân bay Nội Bài chỉ 40 phút, đi chuyển đến trung tâm Hà Nội chỉ 
khoảng một giờ. Các tuyến đường bộ kết nối với các tỉnh Bắc Giang, 
Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai; đường sắt kết nối Thái Nguyên - Hà 
Nội - Hải Phòng - Lào Cai - Lạng Sơn, đường sắt bắc - nam; cảng 
đường sông Ða Phúc kết nối các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Tài nguyên 
khoáng sản của tỉnh có than đá với trữ lượng khoảng 90 triệu tấn, lớn 



thứ hai cả nước; sắt có trữ lượng hơn 50 triệu tấn; vôn-fram có trữ 
lượng hơn 20 triệu tấn, các loại vật liệu xây dựng phong phú. Các danh 
thắng hồ Núi Cốc, Vườn quốc gia Tam Ðảo, hang Phượng Hoàng, suối 
Mỏ Gà, ATK - di tích quốc gia đặc biệt có sức hút về du lịch. Ngoài ra, 
Thái Nguyên là trung tâm đào tạo đứng thứ ba cả nước với chín trường 
đại học, 12 trường cao đẳng, tám trường trung cấp chuyên nghiệp, 30 
trung tâm dạy nghề, hằng năm đào tạo hơn 100 nghìn lao động có trình 
độ, tay nghề và kỷ luật lao động. Tỉnh cũng là trung tâm vùng về y tế với 
hơn 520 cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó có một bệnh viện đa khoa 
trung ương, năm bệnh viện chuyên khoa, bảy bệnh viện đa khoa cấp 
huyện. 

Ðể tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng cho các nhà đầu tư, hiện nay tỉnh 
có sáu khu công nghiệp (KCN) với diện tích hơn 1.400 ha, 35 cụm công
nghiệp (CCN) với diện tích gần 1.300 ha. Bên cạnh đó, quỹ đất dành cho 
thu hút đầu tư trên địa bàn là rất lớn. Chính sách thu hút đầu tư được 
thực hiện nhất quán, bài bản, rõ ràng, minh bạch, như quy định về chính 
sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn; quyết định về cơ chế 
hỗ trợ các KCN, CCN; quy định về cấp giấy chứng nhận đầu tư; quy 
định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Tỉnh cũng dành ngân 
sách đầu tư kết nối hạ tầng đường, điện, nước đến hàng rào dự án cho 
nhà đầu tư; các chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng, miễn, giảm tiền 
thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn, giảm thuế xuất, nhập khẩu. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc cho biết: "Xác định thu 
hút đầu tư là giải pháp đột phá nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã 
hội, những năm gần đây, chúng tôi tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp, nhà đầu tư bằng chủ trương "3 đồng hành, 5 hỗ trợ". Cụ 
thể là đồng hành đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực 
cạnh tranh; đồng hành hoàn thiện thể chế và đồng hành thực hiện cơ 
chế đối thoại để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà 
đầu tư. Ðồng thời, tỉnh thực hiện cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp; nâng cao 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nhà đầu tư; tạo môi trường thân 
thiện; xây dựng thương hiệu sản phẩm; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn 
nhân lực". 

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến 
Lộc đánh giá: "Các chỉ số được đánh giá cao của Thái Nguyên luôn là 
bộ ba chỉ số được các nhà đầu tư dài hạn quan tâm nhất: Sự an toàn từ 
các thiết chế pháp lý, vai trò tiên phong của lãnh đạo chính quyền và 
công tác đào tạo nguồn lao động. Ðiều này lý giải tại sao các tập đoàn 
hàng đầu trong nước và quốc tế đã chọn Thái Nguyên. Họ chia sẻ, chính 
sự chân thành và thân thiện của lãnh đạo và nhân dân Thái Nguyên là 
thỏi nam châm mạnh nhất, là niềm tin để thu hút họ về với Thái Nguyên 



trong các dự án đầu tư kinh doanh lớn". Năm 2017, chỉ số cải cách hành 
chính của tỉnh tăng 24 bậc so với năm 2016; năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI) xếp thứ 15; chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh 
(PAPI) xếp thứ 17; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 
phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt hơn 94% (xếp 
thứ ba so với các tỉnh, thành phố). Với những nỗ lực đó, đến nay đã có 
hàng loạt nhà đầu tư, doanh nghiệp có số vốn lớn đầu tư trên địa bàn 
tỉnh. Ðây là nguồn lực quan trọng giúp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã 
hội địa phương. 

Sản xuất thiết bị y tế cao cấp tại Công ty TNHH MaNi Hà Nội (xã Tân 
Hương, thị xã Phổ Yên). 

Ðột phá phát triển kinh tế - xã hội 

Ðến nay, Thái Nguyên đã thu hút hàng loạt dự án quy mô lớn, có sức 
lan tỏa đầu tư vào tỉnh. Ông Sim Uôn Han, Tổng Giám đốc tổ hợp 
Samsung Việt Nam chia sẻ: "Khi lựa chọn địa điểm đầu tư, chúng tôi đã 
phải cân nhắc rất nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có Thái Nguyên. Tôi 
thấy, điểm khác biệt nhất của Thái Nguyên với các địa phương khác là 
lãnh đạo chính quyền địa phương rất tích cực và nhiệt huyết, điều đó 
khiến chúng tôi bị thuyết phục. Ngay sau khi chúng tôi quyết định đầu tư, 
tỉnh rất nỗ lực để thấu hiểu và hỗ trợ doanh nghiệp, cung cấp các điều 
kiện thuận lợi về đất đai, nhân lực và cơ sở hạ tầng, đơn giản các thủ 
tục hành chính cho chúng tôi". Ðược biết Tập đoàn Samsung đầu tư tổ 
hợp công nghệ cao Samsung tại KCN Yên Bình (thị xã Phổ Yên) với số 
vốn hơn 6,2 tỷ USD, từ khi đi vào hoạt động ổn định đến nay giải quyết 
việc làm cho hơn 70 nghìn lao động, năm 2018 dự kiến kim ngạch xuất 



khẩu hơn 20 tỷ USD. Ðồng thời, sự có mặt của Samsung tại Thái 
Nguyên đã kéo theo hàng chục doanh nghiệp đầu tư sản xuất linh kiện 
phụ trợ. 

Năm 2009, Công ty TNHH MaNi Hà Nội (Nhật Bản) đầu tư 48,3 triệu 
USD xây dựng Nhà máy sản xuất thiết bị y tế cao cấp tại xã Tân Hương, 
thị xã Phổ Yên. Nhận thấy môi trường đầu tư thuận lợi, có sẵn mặt bằng 
sạch, chính quyền thân thiện và có trách nhiệm đến cùng đối với dự án 
đầu tư cho nên năm 2016, công ty đầu tư hơn 3,2 triệu USD để xây 
dựng một nhà máy nữa trên diện tích hơn 8 ha tại KCN Ðiềm Thụy. Ðến 
nay, Công ty TNHH MaNi Hà Nội giải quyết việc làm ổn định cho 3.000 
lao động, lương bình quân sáu triệu đồng/ tháng, nộp ngân sách địa 
phương 20 tỷ đồng/năm. Tập đoàn An Khánh đã trực tiếp đầu tư và hợp 
tác với các đối tác đầu tư vào các lĩnh vực nhiệt điện, khai thác, chế biến 
khoáng sản, xây dựng, thương mại... tại tỉnh Thái Nguyên với số vốn 
hơn 30 nghìn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 3.500 lao động, năm 
2017 đóng góp cho ngân sách tỉnh hơn 1.000 tỷ đồng, bằng gần 10% 
tổng thu ngân sách trên địa bàn. Công ty cổ phần Thương mại Thái 
Hưng chuẩn bị đầu tư 2.100 tỷ đồng xây dựng Khu đô thị Thái Hưng Eco 
City với cảnh quan, sinh thái, mang lại chất lượng sống khác biệt tại TP 
Thái Nguyên. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này đang đầu tư gần một 
nghìn tỷ đồng xây dựng nhà máy luyện, cán thép công suất 500 nghìn 
tấn/năm. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng 
Nguyễn Thị Vinh chia sẻ: "Những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền tỉnh 
Thái Nguyên tích cực cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một 
cửa liên thông, cắt giảm hàng loạt thủ tục, giảm một nửa thời gian giải 
quyết thủ tục hành chính so với quy định, tháo gỡ kịp thời khó khăn, 
vướng mắc cho nhà đầu tư. Ðó là động lực để chúng tôi đầu tư hai dự 
án nêu trên và tới đây sẽ đầu tư một số dự án nữa trên địa bàn". 

Tính đến hết tháng 6, tỉnh Thái Nguyên đã thu hút 869 dự án, trong đó 
có 740 dự án đầu tư trong nước, với số vốn hơn 146 nghìn tỷ đồng; 129 
dự án FDI với số vốn hơn 7,2 tỷ USD. Ðây thật sự là nguồn lực quan 
trọng đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong ba năm 2015- 2017 
đạt bình quân 14%; năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 571,4 
nghìn tỷ đồng (đứng thứ 7 trong cả nước), tăng 19%, giá trị xuất khẩu 
đạt 23,5 tỷ USD, tăng 23,4% so với năm trước, thu ngân sách tăng bình 
quân 25%/năm, năm 2017 đạt 12.643 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 
68 triệu đồng/người, mỗi năm giảm bình quân gần 2% hộ nghèo (đến 
nay còn 9%); cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực, 
tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 55,4%; dịch vụ chiếm 32%, nông 
- lâm nghiệp - thủy sản giảm xuống chỉ còn 12,6%. Giám đốc Sở Kế 
hoạch và Ðầu tư tỉnh Thái Nguyên Hoàng Thái Cương cho biết: "Nhằm 
tạo đột phá phát triển kinh tế một cách bền vững, thời gian tới chúng tôi 



sẽ ưu tiên thu hút đầu tư vào lĩnh vực phát triển hạ tầng du lịch sinh thái 
và nghỉ dưỡng, hạ tầng giao thông, đầu tư kinh doanh hạ tầng các KCN, 
CCN, các dự án sản xuất công nghiệp theo hướng công nghệ cao, hạ 
tầng đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo sự lan tỏa, 
thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh 
Thái Nguyên năm 2018 được tổ chức đầu tháng 7 vừa qua, tỉnh đã trao 
quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư, biên bản ghi nhớ đầu tư cho 50 dự án với tổng số vốn đầu tư 46.740 
tỷ đồng". 

Mặc dù là điểm sáng về thu hút đầu tư ở các tỉnh trung du, miền núi phía 
bắc nhưng trong quá trình thu hút đầu tư, tỉnh cũng cần chọn lọc, đánh 
giá, thẩm định năng lực tài chính, chuyên môn, kinh nghiệm của nhà đầu 
tư. Bởi trên thực tế, sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 
quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thì có tình trạng doanh nghiệp 
chậm triển khai dự án, thậm chí có trường hợp kéo dài hàng chục năm 
vẫn chưa hoàn thành dự án, hoặc không triển khai dự án, dự án triển 
khai không đạt chất lượng. Bên cạnh đó, việc giải phóng mặt bằng, giao 
đất sạch cho nhà đầu tư, có nơi, có lúc vẫn còn tình trạng trên "nóng" 
dưới "lạnh", một số dự án chưa được giao mặt bằng kịp thời, dẫn đến 
làm giảm cơ hội sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư. Nếu khắc phục 
những hạn chế này, thu hút nhiều nguồn lực đầu tư sẽ là giải pháp quan 
trọng, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa Thái Nguyên trở 
thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Tỉnh Thái Nguyên cam kết với nhà đầu tư: thành lập đường dây 
nóng của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh để tiếp nhận thông
tin, giải quyết ngay kiến nghị từ phía các nhà đầu tư. Hỗ trợ và tạo 
điều kiện tối đa cho nhà đầu tư khi có nhu cầu mở rộng sản xuất, 
thay đổi phương án sản xuất, kinh doanh, điều chỉnh quyết định 
chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký kinh doanh. Ðầu tư lưới 
điện đến chân hàng rào dự án đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp. 
Hỗ trợ tốt nhất công tác giải phóng mặt bằng, áp dụng chính sách 
ưu đãi tối đa cho doanh nghiệp trong khung quy định của Chính 
phủ về miễn, giảm thuế, thuê đất, mặt nước. 

 

Theo nhandan.com.vn 

 

15. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về 
thực hiện quy chế dân chủ 

Sáng 13/7, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban 
Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị sơ kết 



công tác dân tộc, tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 
trọng tâm 6 tháng cuối năm. 

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã bám sát nhiệm vụ được phân 
công, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức cán bộ, 
đảng viên, viên chức, nhân dân trong thực hiện quy chế dân chủ và ổn 
định tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn phát biểu chỉ đạo 
hội nghị. Ảnh báo Hải Dương 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn đã 
thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện quy chế dân chủ 
ở cơ sở và công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm. 

Theo ông Sơn, công tác tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ vẫn 
chưa thường xuyên và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là bộ 
phận công nhân lao động ở một số doanh nghiệp. Công tác cải cách thủ 
tục hành chính theo cơ chế “một cửa” còn khó khăn, nhất các đơn vị cấp 
cơ sở. 

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở một số doanh nghiệp hiệu quả 
chưa cao, nhất là các doanh nghiệp ngoài nhà nước... Công tác quản lý 
nhà nước về tôn giáo ở một số lĩnh vực chưa tốt. Vẫn còn việc lấn chiếm 
đất đai, xây dựng các công trình không phép, trái phép... 



Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh 
ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác tuyên 
truyền về thực hiện quy chế dân chủ bằng nhiều hình thức, sâu rộng tới 
các tầng lớp nhân dân, công nhân lao động. 

Ban dân vận Tỉnh ủy cần tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện sau tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy chính 
quyền với nhân dân, nhất là đối với cấp cơ sở. Đồng thời thực hiện có 
hiệu quả các chương trình phối hợp trong "Năm dân vận chính quyền". 
Triển khai hiệu quả Kế hoạch "Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, 
rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán 
bộ, đảng viên". 

Phó Bí thư yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy theo 
dõi, giám sát việc thực hiện Quyết định UBND tỉnh về ban hành quy định 
tiêu chí đánh giá công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà 
nước, sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. 

Đối với công tác tôn giáo, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo Công tác 
tôn giáo tỉnh tiếp tục rà soát, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện 
các nhiệm vụ chương trình công tác đã đề ra.. 

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội rà soát, thống kê số trẻ em, người 
cô đơn, cơ nhỡ đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở tôn giáo trên địa 
bàn tỉnh và đề xuất tham mưu giải quyết theo quy định của Pháp luật. 

Sở Giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiến hành kiểm 
tra, nắm bắt và chủ động tuyên truyền học sinh, sinh viên không bị lôi 
kéo tham gia các "đạo lạ", "tôn giáo lạ"... 

Theo laodongthudo.vn 

 

 


