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1. Sẽ nâng mức hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự
nguyện
Mục tiêu nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự
nguyện vẫn gặp nhiều khó khăn, một phần nguyên nhân do mức hỗ
trợ chưa thực sự thu hút.

Hiện có khoảng hơn 40 địa phương giảm đối tượng tham gia BHXH so với năm
2017
Vì sao chưa thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện?
Tính đến hết tháng 10/2018, cả nước có 251.000 người tham gia BHXH
tự nguyện. Nhiều địa phương thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng
tham gia BHXH tự nguyện như: Điện Biên, Quảng Bình, Cao Bằng, Hải
Dương, Thừa Thiên - Huế, Ninh Bình... Trong đó, tỉnh Hải Dương đang
đứng đầu với 10.870 người tăng mới… Tuy nhiên, hiện có khoảng hơn
40 địa phương giảm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện so với năm
2017.
Theo ông Trần Đình Liệu, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam, nguyên
nhân chủ yếu do người dân chưa hiểu đầy đủ về chính sách, thu nhập
còn thấp và không ổn định; nhiều người chưa có thói quen tham gia
BHXH khi còn trẻ để hưởng lương hưu khi về già. BHXH chưa giao chỉ
tiêu cụ thể cho từng đại lý thu… Theo ông Liệu, kế hoạch từ nay đến hết

năm 2018, toàn ngành cần phát triển 141.730 người tham gia. Đây được
xem là nhiệm vụ khá khó khăn đối với các địa phương.
Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nhận định, Chính
sách BHXH tự nguyện được thực hiện ở nước ta từ ngày 1/1/2008, áp
dụng đối với người không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Chính
sách BHXH tự nguyện ra đời được sự đón nhận tích cực của người dân,
đặc biệt là những người đã gần hết tuổi lao động, nhưng chưa tích lũy
đủ 20 năm đóng BHXH để hưởng lương hưu.
Đến hết năm 2017, số người tham gia BHXH tự nguyện là 227.506
người; số thu BHXH tự nguyện trong giai đoạn 2015-2017 đạt bình quân
trên 1.000 tỉ đồng/năm. Tính đến 31/12/2017, cơ quan BHXH đang chi
trả chế độ hàng tháng cho khoảng 24.000 người tham gia BHXH tự
nguyện, với số tiền 770 tỉ đồng/tháng. Những trường hợp này đều đã
từng có thời gian tham gia BHXH bắt buộc.
Cũng theo Phó Thủ tướng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc
triển khai thực hiện chính sách BHXH tự nguyện vẫn còn nhiều hạn chế,
đặc biệt là số đối tượng tham gia còn thấp (hiện mới chiếm khoảng
0,45% so với lực lượng lao động). Tỉ lệ tham gia BHXH tự nguyện còn
thấp, là do một số nguyên nhân như:
Chính sách BHXH tự nguyện tính hấp dẫn chưa cao, nhất là trong bối
cảnh đối tượng thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện là người lao động
thuộc khu vực phi chính thức, tính chất công việc không ổn định, thu
nhập thấp; thời gian đóng tối thiểu để hưởng lương hưu dài (20 năm);
mức hỗ trợ từ ngân sách còn thấp.
Tổ chức thực hiện chính sách chưa có những giải pháp đột phá trong
tiếp cận, vận động đối tượng do chưa có cơ chế hoa hồng đủ sức hấp
dẫn đối với các đại lý thu BHXH như với sản phẩm bảo hiểm thương
mại; cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH mặc dù đã có
những bước tiến nhưng vẫn chưa thực sự tạo thuận lợi nhất cho người
dân trong việc tiếp cận thông tin về BHXH, đăng ký tham gia; các
phương pháp giao dịch, đăng ký và thu nộp chưa đa dạng và tiện lợi.
Sẽ tăng mức hỗ trợ phù hợp cùng nhiều giải pháp
Trước những hạn chế trên, vừa qua, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã
trình Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa XII thông qua Nghị
quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách BHXH, trong

đó đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2021, nông dân và lao động khu
vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực
lượng lao động trong độ tuổi; đến năm 2025 đạt khoảng 2,5% và đến
năm 2030 đạt khoảng 5%.
Để đạt được mục tiêu Trung ương đã đề ra, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ
đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp: Nghiên
cứu, sửa đổi bổ sung chính sách theo hướng giảm thời gian đóng BHXH
để đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng xuống còn 15 năm, tiến
tới còn 10 năm; nâng mức hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện
phù hợp với khả năng của ngân sách Nhà nước; thực hiện thí điểm gói
BHXH tự nguyện ngắn hạn linh hoạt để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của
người dân; gắn quyền lợi tham gia BHXH tự nguyện với các ưu đãi khác
của nhà nước (ví dụ, ưu đãi vay vốn sản xuất kinh doanh); giao chỉ tiêu
phát triển tham gia BHXH cho các địa phương; chuyên nghiệp hóa đội
ngũ làm công tác thu BHXH tự nguyện; tiếp tục cải cách hành chính,
tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác thu BHXH tự nguyện; đẩy
mạnh việc thực hiện thu và chi BHXH tự nguyện qua ngân hàng; đa
dạng mạng lưới cung cấp dịch vụ.
Về phía cơ quan BHXH Việt Nam, ông Liệu cũng cho biết, trong thời
gian tới, BHXH Việt Nam sẽ có những thay đổi để nâng cao hơn nữa
công tác phát triển đối tượng như: Thay đổi cơ chế tài chính ưu tiên cho
phát triển, mở rộng đối tượng, lấy khách hàng là trung tâm; công tác thi
đua, khen thưởng, kỷ luật cũng gắn với kết quả hoạt động trong phát
triển đối tượng. Đồng thời, BHXH sẽ đưa ra nhiều gói tỷ lệ hoa hồng cho
người phát triển đối tượng, ưu tiên cho phát triển bền vững, tham gia lâu
dài. Bên cạnh đó, là tăng cường tập huấn, đào tạo đội ngũ cán bộ đại
lý…
Theo baogiaothong.vn

2. Cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển
doanh nghiệp

May áo xuất khẩu ở Công ty cổ phần - Tổng Công ty may Bắc Giang
(tỉnh Bắc Giang).
Ðể hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn
2016 - 2020, Việt Nam phải đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng
cao chất lượng tăng trưởng, lấy doanh nghiệp (DN) là động lực
nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế. Thời gian
qua, Chính phủ đã có những nỗ lực quan trọng cải cách môi trường
kinh doanh (MTKD), đặt mục tiêu đưa MTKD của Việt Nam vào
nhóm bốn quốc gia hàng đầu khu vực ASEAN (ASEAN 4).
Trong đó, hai nhóm giải pháp quan trọng chính là Nghị quyết 19/NQ-CP
(NQ 19) của Chính phủ về cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh
tranh (NLCT), quốc gia được ban hành hằng năm từ năm 2014 đến nay
và Nghị quyết 35/NQ-CP (NQ 35) năm 2016 về hỗ trợ phát triển DN đến
năm 2020.
Dấu ấn cải cách
5 năm sau khi có NQ 19 và hai năm sau khi có NQ 35, MTKD của Việt
Nam đã có những cải thiện rõ rệt, thủ tục gia nhập thị trường đã được
đơn giản hóa và thuận lợi hơn, các DN đã tiết kiệm nhiều thời gian và
chi phí hoạt động so với trước. Một trong những kết quả rõ nét nhất là
tinh thần khởi nghiệp lên cao chưa từng có, hình thành làn sóng khởi

nghiệp trên diện rộng, khai thác tốt hơn nguồn vốn trong dân. Năm 2016,
cả nước có hơn 110 nghìn DN được “khai sinh” với tổng số vốn bổ sung
vào nền kinh tế (kể cả vốn tăng thêm) là 2,5 triệu tỷ đồng, vốn bình quân
đạt 8,1 tỷ đồng/DN. Ðây là lần đầu vượt mốc 100 nghìn DN thành lập
mới/năm và xu hướng này tiếp tục tăng nhanh. Ðến năm 2017 tiếp tục
có hơn 126 nghìn DN thành lập mới, bổ sung hơn 3,1 triệu tỷ đồng vào
nền kinh tế, vốn bình quân đạt 10,2 tỷ đồng/DN. 11 tháng qua, cả nước
đã có thêm gần 121 nghìn DN mới, tăng 4,5% về số DN và tăng 9,1% về
số vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2017. Tính chung cả vốn đăng ký mới và
vốn đăng ký tăng, các DN đã bổ sung cho nền kinh tế hơn 3,4 triệu tỷ
đồng, tăng hơn 30% so cùng kỳ năm 2017.
Nhìn lại 5 năm qua, thứ hạng MTKD của Việt Nam đã thay đổi vượt bậc
sau khi thực hiện NQ 19. Trong bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới
(WB), MTKD năm 2014 của Việt Nam xếp thứ 78, năm 2015 là 90, năm
2016 là 82, năm 2017 là 68 và năm 2018 là 69. Tính chung từ năm 2013
đến nay, Việt Nam đã tăng tổng cộng 30 bậc trong bảng xếp hạng
MTKD. Tuy sang năm 2018, MTKD Việt Nam giảm một bậc, nhưng có
tới 8/10 chỉ số đánh giá có cải thiện về điểm số. Cụ thể, trong Báo cáo
MTKD (Doing Business) 2019 do WB vừa công bố, chỉ số khởi sự kinh
doanh của Việt Nam năm 2018 xếp thứ 104/190 quốc gia và vùng lãnh
thổ, tăng 19 bậc nhờ cơ quan đăng ký kinh doanh cho phép công bố
thông tin đăng ký DN qua mạng điện tử và giảm lệ phí đăng ký DN. Chỉ
số tiếp cận điện năng cũng tăng mạnh khi đứng ở vị trí 27/190, tăng 37
bậc so năm 2017 và là năm thứ 5 liên tiếp được cải thiện về vị trí. Ðến
nay, 9/10 chỉ số đánh giá được cải thiện liên tục qua các năm (trừ chỉ số
giải quyết phá sản DN), giúp Việt Nam thu hẹp dần khoảng cách so với
nhóm ASEAN 4 (Xin-ga-po, Thái-lan, Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin).
Trong nỗ lực cắt giảm chi phí cho DN, Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, một số địa phương đã xây dựng trung
tâm hành chính công tập trung. Theo đó, tất cả thủ tục hành chính
(TTHC) đều được thực hiện tại một điểm và được giám sát chặt chẽ,
góp phần hạn chế tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, vòi vĩnh DN. Mô hình
này đang trở thành thông lệ tốt, được nhân rộng và tạo ra cơ chế minh
bạch, hiệu quả để người dân, DN phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan
trách nhiệm giải quyết TTHC của cán bộ, công chức… Ðến nay, tất cả
các tỉnh, cơ quan thuế và hải quan đều tổ chức hoạt động đối thoại với
DN, một số địa phương còn chia nhóm DN để tổ chức đối thoại hiệu quả

hơn. Từ năm 2018, đã có một số địa phương bắt đầu thực hiện công
khai kế hoạch thanh tra trên trang mạng của tỉnh (như Bắc Giang) nhằm
bảo đảm không thanh tra chồng chéo, trùng lặp giữa các ngành và
không quá hai lần/năm như yêu cầu của NQ 35.
Ðể bảo đảm quyền kinh doanh, bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội
của DN, ngay khi Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa (DNNVV) có hiệu lực ngày
1-1-2018, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương
xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật nhằm tăng cường hiệu
quả thi hành, đưa Luật sớm đi vào cuộc sống trên diện rộng và hỗ trợ
DN một cách thực chất, gia tăng mức độ thụ hưởng của DNNVV. Ðó là
các Nghị định 39/2018/NÐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ
trợ DNNVV, Nghị định 38/2018/NÐ-CP về đầu tư cho DNNVV khởi
nghiệp sáng tạo và Nghị định 34/2018/NÐ-CP về việc thành lập, tổ chức
và hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV. Bên cạnh đó, hành
lang pháp lý và thủ tục cho DN đầu tư vào nông nghiệp nông thôn cũng
từng bước được hoàn thiện hơn và đơn giản hóa, nhờ đó, tín dụng nông
nghiệp, nông thôn đã tăng trưởng khá.
Với những dấu ấn cải cách nêu trên, TS Nguyễn Ðình Cung, Viện
trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư (CIEM) đánh giá: Những
hoạt động cụ thể của Chính phủ nhằm cải thiện chất lượng môi trường
đầu tư, kinh doanh cho thấy sự cải cách đang đi đúng hướng, hướng tới
hỗ trợ DN ngày càng thực chất hơn. Khác biệt lớn từ nhiệm kỳ này là
Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đã rất quyết liệt chỉ đạo cụ
thể, liên tục nhằm tạo áp lực để các bộ, ngành, cơ quan thực hiện NQ
19. Gần như không có cuộc họp nào Thủ tướng không nhắc vấn đề cải
thiện MTKD, hỗ trợ DN phát triển. Ðặc biệt, Chính phủ cũng thể hiện sự
quyết tâm, đi đầu của cơ quan điều hành vĩ mô trước mục tiêu vì các
DN, thông qua việc ban hành một số văn bản gỡ khó kịp thời cho DN.
Nhờ đó, đã có những kết quả khác biệt so với trước và có tác động tích
cực đến hoạt động kinh doanh, niềm tin của DN, của thị trường khi chất
lượng MTKD liên tục được cải thiện.

Sản xuất linh kiện điện tử bóng đèn LED ở Công ty cổ phần bóng đèn
phích nước Rạng Ðông (TP Hà Nội).
Vẫn chờ cú đột phá
Bên cạnh những kết quả đạt được, trên thực tế vẫn còn một số hạn chế
của MTKD chưa được khắc phục, đang là rào cản đối với hoạt động sản
xuất, kinh doanh (SXKD) của DN. Một số chỉ tiêu như: MTKD đạt tiêu
chuẩn ASEAN 4 đến nay chưa đạt được; chỉ tiêu có ít nhất một triệu DN
hoạt động vào năm 2020 cũng đang gặp trở ngại vì số DN tuyên bố phá
sản mỗi năm vẫn tăng lên. Theo Cục Quản lý đăng ký quản lý kinh
doanh (Bộ Kế hoạch và Ðầu tư), trong 11 tháng năm 2018, tổng số DN
tạm ngừng kinh doanh, ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải
thể, DN rời bỏ thị trường trong cả nước là hơn 97 nghìn DN, tăng mạnh
so cùng kỳ năm 2017. Trong đó, riêng số lượng DN tạm ngừng hoạt
động không đăng ký hoặc chờ giải thể là hơn 57 nghìn DN, tăng 64%.
Ðiều này cho thấy, DN vẫn đang gặp phải những rào cản, khó khăn.
Hoạt động trong lĩnh vực dệt may, phải thực hiện các thủ tục kiểm tra
chuyên ngành, Phó Giám đốc Công ty TNHH Nam Linh Lê Tuấn Linh
chia sẻ: Dù MTKD đang ngày càng thông thoáng hơn với các DN, nhưng
vẫn còn nhiều thủ tục gây phiền hà, cản trở hoạt động SXKD, như quy
định phải lưu hồ sơ xuất nhập cảnh 5 năm gần nhất trong khi chỉ nên

quy định ba năm. Nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành chỉ diễn ra 5 đến
7 ngày nhưng DN phải chuẩn bị hàng tháng, cơ chế hậu kiểm đối với
chất lượng hợp chuẩn, hợp quy chưa được ngành hải quan áp dụng phổ
biến để tạo thuận lợi hơn cho DN, nhất là các DNNVV. DN vẫn phải tiếp
rất nhiều đoàn kiểm tra riêng lẻ, mất nhiều thời gian, phiền phức, trong
khi nội dung kiểm tra chồng chéo về môi trường, lao động, phòng cháy,
chữa cháy,... Vì vậy, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, xem xét
liên thông kết quả kiểm tra để có giải pháp phù hợp, đỡ gây phiền phức
cho DN trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và tuân thủ không thanh tra,
kiểm tra DN quá một lần trong năm. Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến
và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) Nguyễn Hoài Nam cũng cho
rằng, trong thực tế, công tác chỉ đạo hành chính, quy định hành chính
chưa phù hợp, không chỉ gây thiệt hại về thời gian, tiền bạc mà còn làm
mất cơ hội, thời cơ làm ăn của DN nhưng không ai chịu trách nhiệm.
Ðặc biệt, tư duy trong cắt giảm TTHC, điều kiện kinh doanh chưa thống
nhất, không đồng đều giữa nhiều bộ, ngành, địa phương, khiến tỷ lệ cắt
giảm dù khá cao, nhưng chỉ tập trung vào một số ngành. Riêng vấn đề
giấy xác nhận an toàn thực phẩm, mỗi năm DN thủy sản phải chuẩn bị
vài chục nghìn tờ.
Theo các chuyên gia, dư địa cải cách để Việt Nam nâng cao vị trí trong
Báo cáo NLCT của WB còn rất lớn. Bởi hiện nay, việc triển khai thực
hiện chưa đồng đều ở các bộ, ngành, địa phương, vẫn còn tình trạng
trên “nóng”, dưới “lạnh tanh”. Trong thời gian tới, cần sự vào cuộc rộng
rãi, mạnh mẽ, đồng đều và thực chất hơn nữa của Chính phủ, các bộ,
ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải thiện MTKD, nâng cao
NLCT quốc gia và sự hài lòng của cộng đồng DN sẽ là thước đo quan
trọng nhất của kết quả thực hiện. Ðể thực hiện tốt hơn nhiệm vụ Chính
phủ giao tại NQ 19 và NQ 35, các đơn vị cần tìm hiểu rõ phương pháp
và các biện pháp để cải thiện chỉ số; lập kế hoạch tốt, có đầu mối thống
nhất, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; ứng dụng công nghệ thông tin
cần làm thực chất, tránh hình thức. Cần gắn chặt việc thực hiện nhiệm
vụ này với công tác cán bộ, nhấn mạnh đến vai trò của người đứng đầu
trong việc ra quyết định và phối hợp với cơ quan khác. Kết quả đầu ra
phải đo lường được một cách khách quan và có phản hồi của DN.
Mặc dù có nhiều thách thức nhưng mục tiêu đạt một triệu DN hoạt động
vào năm 2020 vẫn có thể trở thành hiện thực nếu có sự vào cuộc mạnh
mẽ, quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương trong việc gỡ bỏ các rào

cản. Cũng như nhiều quốc gia khác, 97% số DN Việt Nam có quy mô
nhỏ và vừa nhưng khác biệt là ở chỗ DN siêu nhỏ chiếm tỷ lệ cao. Chính
phủ đang giao Bộ Tài chính xây dựng quy định về chế độ kế toán đơn
giản để tạo thuận lợi cho các hộ kinh doanh chuyển lên DN; đề xuất giải
pháp đại lý thuế được phép hành nghề kế toán cho các DN siêu nhỏ.
Ðồng thời xây dựng quy định về hóa đơn điện tử và thanh toán không
dùng tiền mặt làm cơ sở tính thuế thay cho hình thức thuế khoán đang
áp dụng nhằm thúc đẩy các hộ kinh doanh chuyển đổi lên DN.
Theo nhandan.com.vn

3. Cải cách hành chính Thuế: Chặng đường còn lắm
chông gai
Cải cách thủ tục hành chính, điện tử hóa trong quản lý thuế tạo
thuận lợi cho người nộp thuế, nhưng không phải địa phương nào
khi triển khai chính sách này cũng gặp thuận lợi.

Ngành Thuế tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện kê khai cho người
nộp thuế. Ảnh:TTXVN
Với nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính trong kê khai thuế, nộp thuế
điện tử, hóa đơn điện tử, thời gian qua, ngành thuế đã góp phần tạo

thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, tại một
số địa phương vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện.
*Hỗ trợ tối đa doanh nghiệp
Chủ tịch Hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên Phạm Văn Quang
đánh giá, ngành thuế đã có nhiều chuyển biến tích cực, có thể nói “lột
xác” trong quản lý, trở thành người bạn thân thiện với doanh nghiệp nhờ
thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người nộp thuế.
“Phong cách ngành thuế rất chuyên nghiệp. Cán bộ ngành thuế không
có việc sẽ không xuống doanh nghiệp; xuống doanh nghiệp phải là công
việc chính đáng và đều đeo biển giới thiệu. Đây là sự đổi mới đáng ghi
nhận về phong cách làm việc của ngành thuế”, ông Quang nói.
Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Cao Ngạn
(Thái Nguyên) đánh giá chưa bao giờ chất lượng dịch vụ thuế lại tốt như
bây giờ! Tất cả những hoạt động như kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế
đã được điện tử hóa, tạo điều kiện rất thuận lợi cho doanh nghiệp. Hóa
đơn điện tử đảm bảo tính minh bạch, khoa học, chuyên nghiệp, tiết kiệm
thời gian, đặc biệt không phải in hóa đơn.
Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên cho biết,
tính đến nay, 100% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thái
Nguyên đã thực hiện kê khai thuế qua mạng. Không những thế, Cục
Thuế tỉnh cũng sẽ tiếp tục tăng cường kê khai thuế qua mạng Internet
cho các tổ chức khác và các đơn vị hành chính sự nghiệp...
Về kết quả kê khai thuế điện tử, tính đến tháng 10/2018, tỷ lệ đăng ký
nộp thuế điện tử của tỉnh Thái Nguyên trên tổng số chứng từ nộp thuế
đạt 95,3%. Tỷ lệ số tiền nộp ngân sách nhà nước qua hình thức điện tử
đạt tới 98,42%.
Không chỉ doanh nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên, các doanh nghiệp tại tỉnh
miền núi còn nhiều khó khăn như Cao Bằng cũng có những phản hồi
tích cực về sự đổi mới của ngành thuế.
Ông Trần Văn Hà, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Đình Văn (doanh
nghiệp đóng trên địa bàn huyện Trùng Khánh - Cao Bằng) cho biết,
ngành thuế hiện đã có nhiều cải cách theo hướng tạo điều kiện thuận lợi
cho doanh nghiệp. Việc kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử đã tiết
kiệm được thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Khi có vướng mắc,

doanh nghiệp chỉ cần gọi điện là được cán bộ thuế giải thích cặn kẽ,
nhiệt tình.
Tại tỉnh Cao Bằng, toàn bộ doanh nghiệp trên địa bàn đã chuyển sang
sử dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử. Đến 15/11/2018, tỷ lệ doanh
nghiệp khai thuế điện tử tại địa phương này đạt 100%, doanh nghiệp
đăng ký nộp thuế điện tử đạt 100%, tỷ lệ chứng từ nộp thuế điện tử trên
tổng chứng từ nộp thuế đạt trên 91%; hoàn thuế điện tử đạt 100%...
Theo bà Nguyễn Thanh Mẫn, Trưởng phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ
người nộp thuế (Cục Thuế Cao Bằng): “Chúng tôi đã công khai thiết lập
đường dây nóng của Cục trưởng, Chi cục trưởng trên cổng thông tin
điện tử Cục thuế, cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng để
tiếp nhận những vướng mắc, phản ánh của người nộp thuế về chính
sách pháp luật thuế, hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ
thuế.”
* Nỗ lực tháo gỡ
Cải cách thủ tục hành chính, điện tử hóa trong quản lý thuế giúp xây
dựng ngành thuế hiện đại, hiệu lực và hiệu quả, tạo thuận lợi cho người
nộp thuế, nhưng không phải địa phương nào khi triển khai chính sách
này cũng gặp thuận lợi.
Ông Nguyễn Duy Thể, Cục trưởng Cục Thuế Bắc Kạn cho biết, việc kê
khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử thực sự là giải pháp cải cách
hành chính hiệu quả, đem lại nhiều tiện ích cho cán bộ thuế và cả những
người nộp thuế. Tính đến ngày 31/10/2018, tổng số doanh nghiệp thông
báo phát hành hóa đơn điện tử là 18 đơn vị.
Tuy nhiên, theo đại diện Cục Thuế Bắc Kạn, hiện Nghị định
119/2018/NĐ- CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn
điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ có hiệu lực từ ngày
01/11/2018, nhưng hiện tại chưa có Thông tư hướng dẫn cụ thể nên
việc triển khai gặp nhiều khó khăn. Các văn bản hướng dẫn về hóa đơn
và hóa đơn điện tử còn mâu thuẫn trong quá trình thực hiện, dẫn đến
tình trạng các doanh nghiệp chưa biết thực hiện như thế nào.
Cục Thuế Bắc Kạn kiến nghị Tổng Cục Thuế sớm có văn bản hướng
dẫn để bộ phận ấn chỉ ngành thuế hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng
quy định.

Theo Cục trưởng Cục Thuế Bắc Kạn Nguyễn Duy Thể, do đặc thù là tỉnh
miền núi, điều kiện giao thông đi lại khó khăn, nhận thức của người dân
nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng về nghĩa vụ thuế có
phần hạn chế. Vì thế, ngành thuế tỉnh thường xuyên tuyên truyền về cải
cách thủ tục hành chính, tập trung vào các nội dung giảm thủ tục hành
chính, giảm thời gian nộp thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; hỗ trợ
đến những doanh nghiệp mới thành lập về kê khai, nộp thuế điện tử;
tuyên truyền về dịch vụ thuế điện tử đến tất cả các doanh nghiệp…

Người nộp thuế đươc hỗ trợ tư vấn, giải đáp chính sách thuế.
Ông Vũ Anh Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Ba Bể (Bắc Kạn)
tâm sự, mặc dù cơ quan thuế đã rất nỗ lực đưa dịch vụ công trực tuyến
vào áp dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, nhưng trong
quá trình triển khai vẫn không nhận được sự hưởng ứng của người nộp
thuế do phương tiện máy móc, ứng dụng công nghệ thông tin của doanh
nghiệp cũng như của người dân còn hạn chế.
“Người dân ở đây họ vẫn quen với hình thức giao dịch trực tiếp tại bộ
phận một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính. Ngay cả việc nộp thuế
điện tử cũng vậy, nhiều người sợ không an toàn nên dù được cơ quan

thuế tuyên truyền, hỗ trợ rất tích cực, nhưng họ vẫn muốn đến kê khai
và nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế” - ông Lợi nói.
Theo Tổng cục Thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế trong thời gian
qua đã đạt kết quả tích cực. Để tiếp tục cắt giảm chi phí thủ tục hành
chính thuế, ngành thuế tiếp tục rà soát, đánh giá các công việc, các thủ
tục vẫn còn có thể cải cách nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh
nghiệp.
Ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, Tổng
cục Thuế đã trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2369/QĐ – BTC
ngày 16/11/2017, bãi bỏ 2 thủ tục chuyển đổi áp dụng các phương pháp
tính thuế giá trị gia tăng tại cấp Cục và Chi cục thuế. Đồng thời, Tổng
cục Thuế cũng thực thi phương án đơn giản hóa 16 thủ tục hành chính
theo Quyết định số 2707/ QĐ – BTC ngày 19/12/2017 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Thuế cũng đã rà soát đơn giản hóa 30 thủ tục hành chính theo
kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ – TCT ngày
25/01/2018 và thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính để đáp
ứng dịch vụ công trực tuyến theo cấp độ 3 và cấp độ 4.
Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông
tin, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện kê khai
thuế qua mạng, nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của
cơ quan thuế điện tử.
Đến nay, hệ thống thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành
phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Tính đến ngày 20/7/2018, có tới
hơn 670.000 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kê khai thuế điện tử, đạt
99,96% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước.
Ngành thuế cũng đã phối hợp với 49 ngân hàng thương mại để kết nối
nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp đăng ký tham
gia sử dụng dịch vụ. Việc hoàn thuế điện tử cũng được triển khai rộng
rãi tới tất cả các tỉnh, thành trên cả nước... ./.
Theo bnews.vn

4. Bộ Y tế cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện
kinh doanh

Ông Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y
tế cho biết, theo Luật Đầu tư năm 2016, lĩnh vực y tế hiện có
16 ngành nghề với 1.871 điều kiện đầu tư, kinh doanh. Các điều
kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực y tế đang được quy định tại
6 Luật, 14 Nghị định, 9 Thông tư và 1 Quyết định.

Liên quan đến thủ tục công bố sản phẩm và kiểm tra nhà nước đối với
thực phẩm nhập khẩu, Nghị định 15/2018/NĐ-CP tiết kiệm được hơn
7,75 triệu ngày công/năm, với chi phí 3.107,5 tỷ đồng/năm.
Tính đến tháng 11/2018, sau khi rà soát các điều kiện đầu tư, kinh
doanh, thủ tục hành chính, Bộ Y tế đã cắt giảm, đơn giản hóa
1.363/1.871 điều kiện đầu tư, kinh doanh (cắt giảm 72,85%); 169/234
thủ tục hành chính (cắt giảm 72,22%).
Trong đó, việc cắt giảm, đơn giản hóa danh mục hàng hóa kiểm tra
chuyên ngành đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã phối hợp
với Tổng cục Hải quan xây dựng, ban hành Thông tư 05/2018/TT-BYT
gồm 815 dòng hàng được chi tiết từ 5 mặt hàng được phân công quản
lý. Theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ, số
dòng hàng được miễn thủ tục là 5 dòng hàng.

Các dòng hàng còn lại (810 dòng hàng) thuộc nhóm sản phẩm tự công
bố và được áp dụng kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu theo
phương thức kiểm tra giảm. Tối thiểu 95% số lô hàng của 810 dòng
hàng này sẽ không phải kiểm tra chuyên ngành.
Như vậy, khoảng 98% các lô hàng thực phẩm nhập khẩu thuộc đối
tượng quản lý của Bộ Y tế thuộc 5 mặt hàng của 815 dòng hàng sẽ
không phải qua kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu.
Đối với các sản phẩm hàng hóa khác thuộc danh mục sản phẩm, hàng
hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản
lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BYT ngày 25/7/2017,
Bộ Y tế đã quy định không kiểm tra chuyên ngành khi thông quan tại cửa
khẩu các mặt hàng này gồm: thuốc, nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả
dược liệu); mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, chế phẩm diệt côn trùng, diệt
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, mặt hàng phương tiện tránh
thai và thiết bị y học cổ truyền.
Ông Trần Quý Tường cho biết, thông qua cắt giảm thủ tục hành chính,
điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý
của Bộ Y tế, sẽ tiết kiệm được cho doanh nghiệp và người dân hơn 8,5
triệu ngày công/năm, với khoảng 3.332,5 tỷ đồng/ năm (chưa tính các lợi
ích khác từ cơ hội kinh doanh).
Cụ thể, riêng theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, việc cắt giảm các thủ
tục về công bố đối với sản phẩm, ước tính số sản phẩm tự công bố
chiếm khoảng 90%, tức là cắt giảm 90% số lượng sản phẩm cần có giấy
tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu
quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), thời gian cần thiết để thực hiện việc
công bố sản phẩm trước đây là 5.400.000 ngày công/năm, chi phí
khoảng 675 tỷ đồng. Như vậy, với Nghị định này tiết kiệm được 4,86
triệu ngày công/năm, với chi phí 607,5 tỷ đồng/năm.
Cũng theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP, trên 95% các lô hàng thực phẩm
nhập khẩu thuộc đối tượng quản lý của Bộ Y tế sẽ không phải qua kiểm
tra chuyên ngành tại cửa khẩu. Ước tính tối thiểu, với Nghị định này tiết
kiệm được gần 2,9 triệu ngày công/năm, với chi phí khoảng 2.500 tỷ
đồng/năm.
Tựu chung, liên quan đến thủ tục công bố sản phẩm và kiểm tra nhà
nước đối với thực phẩm nhập khẩu, Nghị định 15/2018/NĐ-CP tiết kiệm
được hơn 7,75 triệu ngày công/năm, với chi phí 3.107,5 tỷ đồng/năm.

Theo baochinhphu.vn

5. Không xử được nhà thuốc 'chui' vì 'lờn thuốc'
Nhiều nhà thuốc vẫn ngang nhiên hoạt động dù chưa có giấy phép,
trong khi cơ quan quản lý cho biết không đủ nhân lực để nắm hết
các nhà thuốc trên địa bàn, chưa kể các biện pháp chế tài không
nghiêm nên các nhà thuốc “lờn thuốc”.

Nhà thuốc trái phép trên đường Linh Đông, Q.Thủ Đức
Chỉ cần thuê được mặt bằng, "nhà thuốc" có thể trưng sản phẩm ra bán
mà chẳng cần niêm yết giấy phép của nhà thuốc, thậm chí những "nhà
thuốc" vốn là địa chỉ bán thực phẩm chức năng, những tủ thuốc di động
"tối đem ra, sáng cất vào" vẫn ngang nhiên hoạt động mà chưa bị cơ
quan chức năng xử lý.
Bán thuốc trước, xin phép sau!
Một sáng cuối tháng 11 vừa qua, chúng tôi đến nhà thuốc tây TA 2 (quốc
lộ 13, khu phố 6, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM). Bên ngoài
bảng hiệu nhà thuốc ghi chuyên bán sỉ và lẻ thuốc nội ngoại nhập đạt
chuẩn GPP, thậm chí còn treo cả bảng ghi điểm bán thuốc bình ổn.
Từ ngoài nhìn vào nhà thuốc này rộng chưa tới 10m2. Một người đàn
ông chừng hơn 30 tuổi mặc đồ ở nhà đang ôm con nhỏ nằm trên võng,
khi biết có người đến mua thuốc kháng sinh A..., anh ta liền đứng dậy
bán thuốc.

Sau khi hỏi chuyện, người đàn ông này cho biết nhà thuốc TA 2 chưa có
giấy phép hoạt động và hiện đang nhờ một "cò" xin giấy phép ở Sở Y tế.
"Sao chưa có giấy phép mà đã bán thuốc? Anh có biết điều này là vi
phạm pháp luật không?", người đàn ông này trả lời "có biết" nhưng thực
tế là vẫn bán thuốc.
Cách đó không xa, nhà thuốc HN dù chưa có giấy phép hoạt động vẫn
treo biển nhà thuốc và vô tư bán thuốc. Người bán thuốc của tiệm thuốc
này là một phụ nữ mặc đồ ở nhà, cũng vừa trông con vừa bán thuốc.
Tại nhà thuốc HM (đường 36, khu phố 8, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức), khi
được hỏi chuyện, anh M. kể anh mới sang lại nhà thuốc này được vài
ngày. Nhà thuốc này chưa có giấy phép hoạt động nên anh đang nhờ
"dịch vụ" làm giấy tờ.
Trước đây nhà thuốc này chỉ có giấy phép bán thực phẩm chức năng
nhưng vẫn vô tư bán thuốc. Cũng giống như hai nhà thuốc trước đó, anh
M. cũng mặc đồ bình thường khi bán thuốc.
"Tủ thuốc di động" không phép
Khi chúng tôi phản ánh về tình trạng nhiều nhà thuốc tại Q.Thủ Đức
không có giấy phép nhưng vẫn công khai hoạt động, ông Nguyễn Văn
Khuôn - trưởng phòng Y tế Q.Thủ Đức - giải thích việc cấp phép hoạt
động của nhà thuốc do Sở Y tế TP.HCM cấp.
Mỗi quý Sở Y tế mới chuyển danh sách các nhà thuốc được cấp phép
đủ điều kiện hoạt động cho Phòng Y tế của quận. Phòng Y tế quận sẽ
chỉ biết các nhà thuốc không phép qua kiểm tra địa bàn, hoặc kết hợp
cùng với các phường đi kiểm tra, chỉ đạo cho các phường kiểm tra.
Theo ông Khuôn, Phòng Y tế Q.Thủ Đức đang quản lý khoảng 270 nhà
thuốc, mỗi phường quản lý 25-30 nhà thuốc. Ngoài việc quản lý hành
nghề y dược tư nhân, phòng còn quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm,
dân số, phòng chống dịch... và tham mưu các công tác khác.
Nhân lực của phòng y tế cũng hạn chế khi chỉ có một trưởng phòng và
thêm một người quản lý hành nghề y dược tư nhân.
"Cái khó khăn nhất hiện nay của phòng y tế là không có biện pháp chế
tài hữu hiệu. Pháp luật chưa có khung nào để bắt cơ sở đóng cửa. Cơ
sở có đóng cửa hay không thì không có biện pháp chế tài", ông Khuôn
nói.

Cũng theo ông Khuôn, ngoài những nhà thuốc hoạt động không phép,
trên địa bàn còn có mô hình "tủ thuốc di động" đang phát triển. Người
bán thuốc không trưng biển bán thuốc. Tối tối khi công nhân về mới
mang tủ thuốc ra bán, khi ngủ thì kéo vô. Còn có một số nơi chỉ đăng ký
bán thực phẩm chức năng, nhưng bên trong bán thuốc tây.
Phòng Y tế quận đang kết hợp với ban quản lý thị trường xử lý kiểm tra
các cơ sở thực phẩm chức năng nhưng vẫn bán thuốc tây, chỉ phòng y
tế xử phạt họ không sợ vì mức phạt cao nhất là 7,5 triệu đồng với những
nhà thuốc không có giấy phép hoạt động. Ngoài ra, cũng không có điều
khoản nào quy định đóng cửa cũng như tịch thu thuốc.
"Q.Thủ Đức đang rà soát ở tất cả các phường xem có bao nhiêu cơ sở
có 'tủ thuốc di động', sau đó sẽ lên kế hoạch đi kiểm tra vào ban đêm,
hoặc thứ bảy, chủ nhật", ông Khuôn cho biết thêm.
Trả lời câu hỏi vì sao những nhà thuốc này hoạt động nhiều tháng mà
vẫn không được phát hiện, ông Khuôn cho rằng "cũng khó nói lắm vì
không phải anh em lúc nào cũng đi kiểm tra được", đồng thời cam kết sẽ
quản lý địa bàn chặt thông qua cảnh sát khu vực, hoặc từng khu phố
báo cáo.
Buộc các nhà thuốc không phép ngưng hoạt động
Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ của Phòng Y tế Q.Thủ Đức cho biết
trong 3 cơ sở báo Tuổi Trẻ phản ánh, Phòng đã đi kiểm tra 2 nhà thuốc,
còn một nhà thuốc tiếp tục sẽ đi kiểm tra trong thời gian tới.
Theo Phòng Y tế Q.Thủ Đức, cả hai nhà thuốc TA 2 và HN đều chưa có
giấy phép. Sau khi kiểm tra, Phòng đã yêu cầu nhà thuốc ngưng hoạt
động và mời về Phòng để xử lý nhưng cả hai nhà thuốc này đều chưa
đến.
Theo vị cán bộ này, ngoài xử phạt hành chính, các nhà thuốc nêu trên
sẽ bị ngưng hoạt động đến khi nào được Sở Y tế cấp giấy phép.
Theo tuoitre.vn

6. Người dân TP HCM phải tìm người “chạy” thủ tục
giấy tờ

Sáng nay (2/12), HĐND TPHCM phối hợp với Đài Truyền hình thành
phố tổ chức chương trình Lắng nghe vào trao đổi tháng 12 với chủ
đề “Công dân TPHCM – Tự hào và trách nhiệm”.
9 tháng năm 2018, TPHCM có thêm gần 400 dịch vụ công trực tuyến
cấp độ 3 và 60 dịch vụ cấp độ 4 so với năm 2017.

Diện mạo TP HCM khang trang, đời sống người dân ngày càng được
nâng lên
Tại thành phố, dân số mỗi năm tăng thêm 1 triệu người, trong khi yêu
cầu về chất lượng dịch vụ công của người dân ngày một tăng lên, đây là
áp lực lớn buộc các nhà quản lý phải có biện pháp cải cách hành chính
hiệu quả.
Tại chương trình, ông Trương Lâm Danh, trưởng Ban Pháp chế, HĐND
TPHCM cho rằng, một điển hình của việc cải cách thủ tục hành chính là
trong lĩnh vực xây dựng, việc cấp giấy phép xây dựng được rút ngắn từ
hơn 100 ngày còn 40 ngày đã thể hiện rõ quyết tâm của lãnh đạo thành
phố.
Một vấn đề còn tồn tại, theo ông Danh là việc công khai, minh bạch thủ
tục hành chính: ”Hiện nay ở cấp quận, huyện đều có kiốt điện tử, nhưng
các phường, xã nơi người dân trực tiếp hàng ngày chỉ có những tấm

bảng cũ, không đầy đủ, thiếu người hướng dẫn. Người dân phải tìm
người “chạy” thủ tục giấy tờ vì không đủ thông tin”.
Ông Nguyễn Trung Sơn, Chủ tịch UBND phường 4, quận Tân Bình cho
biết, tại địa phương mình có khoảng 6.500 cơ sở, doanh nghiệp, do đó
công chức phải thực hiện thủ tục hành chính nhanh, đáp ứng được yêu
cầu. Liên quan đến việc tiếp cận thông tin, các phường trong quận Tân
Bình đã được áp dụng dịch vụ công trực tuyến nhưng công tác truyền
thông chưa được quan tâm đầy đủ, cần phải làm tốt hơn để vận động
được các thành phần trong xã hội tham gia xây dựng chính quyền.
Phát biểu tại chương trình, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND
TPHCM cho biết, về cải cách thủ tục hành chính, trong năm 2017 thành
phố phải giải quyết khoảng 14 triệu hồ sơ, trung bình một ngày giải quyết
45.000 hồ sơ, cao hơn số lượng hồ sơ của một tỉnh. Điều này gây áp lực
lớn cho đội ngũ cán bộ công chức, trong bối cảnh tinh giản biên chế như
hiện nay thì yêu cầu bắt buộc là phải ứng dụng công nghệ thông tin.
“Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin là vấn đề cốt lõi. Chính quyền thành phố mong muốn
giảm dần sự tiếp xúc giữa cán bộ với người dân, từ đó giảm phiền hà
tiêu cực và có thể giám sát được từ xa”-ông Tuyến nói./.
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7. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi khi xảy ra tình trạng
chậm, muộn
UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về nâng cao chất
lượng giải quyết thủ tục hành chính trong cơ quan, đơn vị thuộc TP
Hà Nội.
Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng
ban, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và người đứng đầu các
tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khẩn trương triển khai
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục
hành chính...
Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ bộ
phận một cửa; nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ
chức về quy định thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng quá hạn trong

giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ
chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn. Kết quả giải quyết thủ tục hành
chính là một trong những tiêu chí cơ bản để xem xét, đánh giá công
chức trên cơ sở vị trí, chức năng, nhiệm vụ được giao…
Theo hanoimoi.com.vn

8. Quyết tâm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh

Người dân làm thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Sở KH-ĐT
Việc triển khai và công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban,
ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Phú Yên 2018 thể hiện thái độ
lắng nghe và chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp của chính quyền
tỉnh trong giai đoạn phát triển mới. Nhóm nghiên cứu của Công ty
Indochinasurvey đã hỗ trợ Phú Yên trong việc thực hiện và đánh
giá kết quả Chỉ số DDCI tỉnh năm 2018 vừa qua. Báo Phú Yên trao
đổi với TS Nguyễn Đức Nhật, Trưởng nhóm nghiên cứu xoay quanh
nội dung này.
* Ông có thể cho biết mục đích, tầm quan trọng của Chỉ số DDCI Phú
Yên, cũng như sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong việc đẩy mạnh cải

cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng
cao sức cạnh tranh của tỉnh?
- Chỉ số DDCI Phú Yên 2018 cung cấp cho các nhà đầu tư, doanh
nghiệp và công chúng những thông tin và phân tích khoa học, khách
quan giúp hiểu rõ về môi trường kinh doanh ở Phú Yên, bên cạnh chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) - là hành động cụ thể chia sẻ quan
điểm cởi mở và thái độ lắng nghe, cầu thị của hệ thống chính quyền Phú
Yên; trao quyền cho cộng đồng doanh nghiệp, lấy sự hài lòng và phát
triển bền vững của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng điều hành
kinh tế của tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh thể hiện quyết tâm mạnh mẽ khi công khai toàn bộ kết quả
xếp hạng và đánh giá của các doanh nghiệp với 17 sở, ban ngành và
toàn bộ các địa phương trong tỉnh ngay trong năm đầu tiên thực hiện
DDCI, với mục đích để cộng đồng doanh nghiệp, các bên cùng hiểu và
giám sát tốc độ, chất lượng cải thiện dịch vụ hành chính của từng đơn vị.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tham gia từ đầu các hội nghị
quan trọng, bao gồm hội nghị xây dựng DDCI và hội nghị công bố DDCI
thể hiện quan điểm lấy cạnh tranh làm động lực cải cách; ghi nhận, đánh
giá của doanh nghiệp làm thước đo sự thay đổi.
Trong quá trình triển khai, Phú Yên đã dành sự quan tâm và tham gia
tích cực với tổ công tác trong các khâu chuẩn bị cơ sở dữ liệu, xây dựng
câu hỏi và công cụ nghiên cứu, khảo sát và thu thập đánh giá ý kiến của
doanh nghiệp. Phú Yên là trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước thực
hiện và triển khai thành công DDCI. Đây là kết quả đáng ghi nhận của
lãnh đạo và tập thể cán bộ tỉnh.
Ngay sau hội nghị công bố, Chủ tịch UBND tỉnh chính thức có văn bản
đề nghị tổ công tác và các đơn vị tiến hành các hoạt động phân tích sâu,
tập huấn để tổ chức và doanh nghiệp hiểu sâu hơn về DDCI. Đây là
bước đi có hệ thống, thể hiện tầm nhìn và cam kết của lãnh đạo tỉnh,
phát đi thông điệp cải cách mạnh mẽ, trách nhiệm với những đánh giá
và yêu cầu ngày càng cao hơn của cộng đồng doanh nghiệp.

TS Nguyễn Đức Nhật
* Qua kết quả khảo sát, ông đánh giá như thế nào về chất lượng thực tế
điều hành của cấp huyện và cấp sở, ban ngành của tỉnh?
- Báo cáo DDCI Phú Yên năm 2018 và những thông tin phân tích đã chỉ
rõ những điểm mạnh cũng như hạn chế của chất lượng điều hành kinh
tế trong tỉnh. Các sở, ban ngành và địa phương có nhiều nỗ lực trong
công tác điều hành; từng đơn vị có sự quan tâm đến việc giải quyết
những nút thắt, xây dựng phương hướng hành động và kế hoạch triển
khai đột phá, cải cách thực sự.
Hầu hết các lĩnh vực đã có cải thiện trong năm qua. Tuy nhiên, vẫn còn
thiếu sự đồng bộ trong cải cách, sự khác biệt về chất lượng điều hành
kinh tế; chất lượng và cách thức thông tin, tương tác với cộng đồng
doanh nghiệp chưa thực sự hiệu quả và liên tục...
Chính vì vậy, cải thiện DDCI giống như cải thiện tất cả các bộ phận trong
một cỗ máy lớn, không những cải thiện bền vững mà còn thay đổi căn
bản nề nếp và chất lượng công vụ, dịch vụ công khi phục vụ tổ chức, cá
nhân.
* Theo ông, đâu là những vấn đề Phú Yên cần chú ý trong thời gian tới?
- Tăng cường tính minh bạch và tiếp cận thông tin là giải pháp căn cơ
nhất trong thời gian tới. Cải thiện chỉ số thành phần này ở từng đơn vị
trực tiếp cải thiện chỉ số PCI cấp tỉnh và thu hút đầu tư vào tỉnh, khi các
nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mối quan hệ cùng chiều giữa cải thiện
minh bạch hóa và tăng đầu tư tư nhân.

Ngoài ra, cải thiện chỉ số minh bạch và tiếp cận thông tin là nền tảng cắt
giảm các chi phí cho doanh nghiệp, bao gồm cả thời gian và tài chính.
Chính quyền cần chủ động đẩy mạnh và đa dạng hóa các kênh thông tin
đến cộng đồng doanh nghiệp, yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị có
trách nhiệm giải trình ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp.
Phú Yên cần chú trọng các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp thực chất.
Bản chất doanh nghiệp là những đơn vị tối ưu của xã hội trong các
ngành/lĩnh vực hoạt động, nên các hoạt động hỗ trợ của Nhà nước cần
tập trung và các nhóm doanh nghiệp đang chuyển đổi (quy mô, ngành
nghề); tạo lập tính tiên đoán của hệ thống hành chính, giúp họ ra các
quyết định đầu tư và kinh doanh hiệu quả.
Những vấn đề tồn đọng kéo dài cần được ưu tiên giải quyết dứt điểm,
những vấn đề phát triển mang tính chiến lược cần được thảo luận rộng
rãi, lắng nghe, tiếp thu và triển khai với sự ủng hộ của cộng đồng doanh
nghiệp.
Bên cạnh đó, Phú Yên cần hỗ trợ Hội Doanh nghiệp tỉnh phát triển vững
bền theo cả khía cạnh phát triển hội viên và xác lập uy tín trong tỉnh
thông qua đại diện các nhóm doanh nghiệp khác nhau; chủ động trong
các lịch trình đối thoại nhằm chia sẻ, hỗ trợ giữa các doanh nghiệp với
nhau.
* Xin cảm ơn ông!
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9. Kinh doanh dịch vụ ở phố cổ Hà Nội: Dân kêu,
phường đề nghị đóng cửa
Hoạt động kinh doanh dịch vụ đến 2 giờ của các nhà hàng, quán
bar trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vào các đêm cuối tuần
đang lộ rõ nhiều bất cập.

Phố cổ Tạ Hiện nhộn nhịp về đêm. Ảnh: TTXVN
Dù đã đạt được mục tiêu tăng thêm không gian vui chơi, đáp ứng nhu
cầu giải trí, tìm hiểu cuộc sống Hà Nội về đêm của khách du lịch, tăng
thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách, song hoạt động kinh
doanh dịch vụ đến 2 giờ của các nhà hàng, quán bar trên địa bàn quận
Hoàn Kiếm (Hà Nội) vào các đêm cuối tuần đang lộ rõ nhiều bất cập.
Điều đó đặt ra câu hỏi cho công tác quản lý của chính quyền địa phương
đối với hoạt động này.
* Mở cửa vượt giới hạn thời gian
Địa bàn quận Hoàn Kiếm, đặc biệt là khu vực phố cổ vốn là nơi tập trung
khách du lịch, trong đó có rất nhiều khách du lịch nước ngoài. Từ khi
thành phố Hà Nội cho phép thí điểm mở rộng giới hạn thời gian kinh
doanh của các quán bar, nhà hàng đến 2 giờ, có lẽ không ai mừng hơn
là chủ các quán bar, nhà hàng.
Số lượng 58 cơ sở được cấp phép kinh doanh đến khung thời gian này,
trong đó 28 nhà hàng sử dụng âm nhạc, 17 cơ sở kinh doanh karaoke,
13 cơ sở kinh doanh ăn uống, được đánh giá là còn ít so với số lượng
quán bar, nhà hàng hiện có trên địa bàn quận.
Dù số lượng còn ít, nhưng qua hai năm thực hiện thí điểm kinh doanh
đến 2 giờ các đêm cuối tuần đã nảy sinh nhiều bất cập, trong đó đối

tượng “chịu trận” đầu tiên chính là các hộ dân xung quanh những cơ sở
này.
Các tuyến phố Mã Mây, Đào Duy Từ, Đinh Liệt, Tạ Hiện, Lương Ngọc
Quyến… trong khu bảo tồn cấp I khu phố cổ Hà Nội vốn là tâm điểm của
khách du lịch tham quan, lưu trú, hoạt động kinh doanh dịch vụ càng sôi
động hơn. Quy định các quán bar, nhà hàng chỉ được phép mở cửa đến
2 giờ vào các ngày từ thứ 6 đến Chủ nhật, nhưng thực tế lại hoàn toàn
khác.
Nhiều quán bar mở cửa đến 3 – 4 giờ, thậm chí muộn hơn; nhiều cơ sở
lợi dụng việc tổ chức thí điểm hoạt động kinh doanh đến 2 giờ, tiếp tục
kinh doanh quá giờ quy định vào các ngày khác trong tuần. Điều này
được quận Hoàn Kiếm thừa nhận là có. Trong khi đó, hoạt động của các
cơ sở này ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân xung
quanh do nhiều quán bar, nhà hàng mở nhạc âm thanh công suất lớn,
khách ra vào ồn ào.
Một người dân trên phố Mã Mây tỏ ra bức xúc khi được hỏi về hoạt động
của các quán bar, nhà hàng tại tuyến phố. Bà cho rằng đã có thời gian
bà phải nằm viện vì chứng bệnh đau đầu khi nhà bà ở gần quán Ballbar,
âm thanh ầm ĩ cả đêm khiến bà không sao ngủ được. Không chỉ có bà
mà hàng xóm xung quanh cũng rất bức xúc.
Dù thành phố chỉ cho phép mở cửa đến 2 giờ các ngày cuối tuần, nhưng
quán bar này thường xuyên mở muộn hơn, có khi tới 3 giờ mới đóng
cửa, kéo dài hầu hết các ngày trong tuần. Bà cho rằng thành phố cho
phép thì các cơ sở kinh doanh vẫn được hoạt động, nhưng cần có giới
hạn, không được ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.
Phố Tạ Hiện về đêm sôi động với các cửa hàng, quán bar đông nghẹt
khách. Khi màn đêm buông xuống, nhiều hộ gia đình trong tuyến phố
này lại vô cùng bức bối bởi âm thanh hỗn tạp từ tiếng cười nói của
khách và tiếng nhạc của các quán bar.
Trong đó, quán bar 1900 tại số 8B Tạ Hiện được coi là điểm “nóng” tại
đây. Một hộ dân gần đó kể lại, nhạc họ mở mạnh tới mức cánh cửa các
hộ dân lân cận rung lên theo nhạc, khổ sở nhất là người già. Người này
cũng cho biết, khách đến quán bar rất đông và địa điểm này thường
xuyên mở cửa tới gần sáng.
* Phường đề nghị đóng cửa

Không chỉ mở nhạc công suất lớn, các nhà hàng, quán bar trên địa bàn
quận Hoàn Kiếm còn nảy sinh nhiều bất cập khác. Chính ông Đoàn
Quang Cường, Phó Trưởng phòng Kinh tế thuộc UBND quận Hoàn
Kiếm thừa nhận, hoạt động kinh doanh dịch vụ đến 2 giờ là thời điểm dễ
phát sinh các tệ nạn xã hội, say rượu, gây rối trật tự công cộng, một số
đối tượng hình sự, ma túy lợi dụng để hoạt động tội phạm như trộm cắp,
sử dụng trái phép chất ma túy, bóng cười…
Mới đây, Phòng Kinh tế quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với các đơn vị
trong quận tổ chức làm việc với các cơ sở kinh doanh để rà soát lại các
điều kiện tổ chức thí điểm. Trong số này có 6 cơ sở ngừng kinh doanh, 6
cơ sở không đến làm việc.
Với 46 cơ sở đến làm việc, các phòng, ban, đơn vị quận Hoàn Kiếm đề
xuất dừng hoạt động của 2 cơ sở kinh doanh nhà hàng sử dụng âm
nhạc tại 57 Cửa Nam và 41 Hai Bà Trưng vì chưa đáp ứng điều kiện về
phòng cháy chữa cháy; dừng hoạt động 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ
karaoke tại 405 Bạch Đằng, 28 Yết Kiêu do chưa đáp ứng yêu cầu về
phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự.
Trước những bất cập từ việc thí điểm các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt
động đến 2 giờ, mới đây Chủ tịch UBND phường Lý Thái Tổ Nguyễn
Trung Thủy đã có văn bản đề nghị quận Hoàn Kiếm không để kinh
doanh dịch vụ đến 2 giờ, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa phù hợp với
nguyện vọng của nhân dân.
Lý do phường đưa ra, ngoài kinh doanh quá muộn, mở nhạc to ảnh
hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của các hộ dân xung quanh, các cơ
sở không thực hiện nghiêm túc việc kinh doanh theo giấy phép, thậm chí
có hành vi vi phạm như kinh doanh bóng cười, shisha, kinh doanh quá
giờ quy định.
Hiện việc tổ chức thí điểm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ đến 2 giờ
trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã thực hiện được hai năm. Trước những
hiệu quả và bất cập của việc triển khai, nhất là sự ảnh hưởng đến sinh
hoạt của các hộ dân, chính quyền các phường, quận Hoàn Kiếm cần có
những điều chỉnh phù hợp đối với hoạt động này, bởi lợi ích kinh tế
không thể "đánh đổi" sự ổn định cuộc sống người dân và trật tự an toàn
xã hội./.
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