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Bản tin Doanh nghiệp xây Dựng pháp luật là ấn phẩm của Phòng Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Mục hoạt động nổi bật nêu những bình luận/ góp ý chính sách lớn trong một số dự thảo văn bản
quy phạm pháp luật (VBQPPL) có tác động rất lớn tới cộng đồng doanh nghiệp và những kiến nghị
để giải quyết khó khăn của doanh nghiệp

Mục Đánh giá mức độ tiếp thu của cơ quan soạn thảo sẽ phân tích, đánh giá mức độ tiếp thu các ý
kiến góp ý của cộng đồng doanh nghiệp thông qua VCCI bằng cách đối chiếu giữa các văn bản được
ban hành với bản tổng hợp ý kiến VCCI đã gửi tới cơ quan soạn thảo

Mục Điểm tin sẽ cung cấp các thông tin sau:

n Các dự thảo VBQPPL mà VCCI đã có ý kiến chính thức bằng công văn và những ý kiến chính 
n Danh mục các dự thảo VBQPPL đang lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp
n Danh mục các dự thảo VBQPPL mà VCCI tham gia soạn thảo, thẩm định
n Sự kiện xây dựng pháp luật VCCI tổ chức hoặc phối hợp tổ chức
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mục lục 

hoạt Động nổi Bật 

Sửa đổi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Kiến nghị sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 
19/6/2014 quy định về hoạt động in

Góp ý Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh – 
ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Đánh giá ở 12 văn bản được ban hành từ tháng 7 đến tháng 10/2014 mà
VCCI đã có ý kiến góp ý

Các dự thảo VBQPPL mà VCCI đã có ý kiến 
chính thức bằng công văn và những ý kiến chính 

Danh mục các dự thảo VBQPPL đang lấy ý kiến
cộng đồng doanh nghiệp

Danh mục các dự thảo VBQPPL mà VCCI tham gia
soạn thảo, thẩm định

Sự kiện xây dựng pháp luật VCCI tổ chức 
hoặc phối hợp tổ chức

Sửa đổi Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật

12 văn bản trong nhiều lĩnh vực mà VCCI có ý kiến góp ý, 
từ tháng 7 đến tháng 10/2014
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Đánh giá mức Độ tiếp thu của cơ quan soạn thảo 

Điểm tin

Toàn văn các Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu liên quan, ý kiến góp ý và bình luận, các sự kiện
đã và sắp diễn ra được đăng tải tại trang web của VCCI tại địa chỉ www.vibonline.com.vn
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uật ban hành văn bản quy phạm pháp
luật (VBQPPL) (tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội

Khóa XIII được trình xem xét với tên Luật văn
bản pháp luật) được coi là “Luật của các luật”,
là nền tảng pháp lý cho việc hoàn thiện quy
trình xây dựng cũng như nâng cao chất lượng
của hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Luật hiện hành đã quy định tương đối toàn
diện về quy trình soạn thảo, thẩm định, thẩm
tra và thông qua văn bản, Luật cũng có các quy
định nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật,
nâng cao chất lượng VBQPPL, tăng cường
công khai, minh bạch, dễ tiếp cận và có tính
khả thi cao hơn.

Tuy nhiên, Luật đã bộc lộ nhiều bất cập, trong
đó quy định về bảo đảm dân chủ trong quá
trình xây dựng, thi hành VBQPPL còn hạn chế,
việc tham gia đóng góp ý kiến, phản biện xã hội
còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, làm giảm hiệu
quả của việc huy động trí tuệ của doanh nghiệp,
chuyên gia, người dân trong quá trình xây dựng
pháp luật, ảnh hưởng không nhỏ đến chất
lượng của hệ thống pháp luật và hiệu quả thực
thi pháp luật. Vì tầm ảnh hưởng quan trọng của
Luật này, VCCI đã chủ động tham gia hoàn
thiện bằng nhiều cách thức khác nhau:

Tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập;•

Khảo sát thực tiễn và nhu cầu tham gia xây•
dựng chính sách, pháp luật của doanh
nghiệp;

Đánh giá các quy định pháp luật về sự tham•
gia của người dân vào quá trình xây dựng
chính sách, pháp luật;

Phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ•
Tư pháp) tổ chức lấy ý kiến rộng rãi cộng
đồng doanh nghiệp bằng nhiều hình thức:
hội thảo, lấy ý kiến bằng văn bản, trên web-
site www.vibonline.com.vn;

Tham gia Hội đồng tư vấn thẩm định do Bộ•
Tư pháp chủ trì;

Tham gia họp thẩm tra do Ủy ban Pháp luật•
của Quốc hội chủ trì;

Tham gia một số đề tài liên quan.•

Sửa đổi Luật ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật 

“Luật văn bản pháp luật được coi là “Luật của các luật” nhưng đã bộc
lộ nhiều bất cập, trong đó quy định về bảo đảm dân chủ trong quá

trình xây dựng, thi hành VBQPPL còn hạn chế”

Hoạt động nổi bật hoạt động nổi bật 

L
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ể nắm bắt được thực trạng tham gia hoạt
động xây dựng pháp luật của các doanh

nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và siêu
nhỏ đồng thời nhận biết được nhu cầu của các
đối tượng này, qua đó đưa ra những kiến nghị
tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xây
dựng cơ chế tham vấn hiệu quả, VCCI đã tiến
hành khảo sát “thực tiễn và nhu cầu tham gia
xây dựng chính sách, pháp luật của cộng đồng
doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa,
nhỏ và siêu nhỏ”.

Đối tượng mà VCCI hướng tới là các doanh
nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, theo tiêu chí của Nghị
định 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Sở dĩ
VCCI lựa chọn đối tượng này bởi vì, đây là
nhóm đối tượng dễ bị tổn thương đối với bất kỳ
chính sách pháp luật nào, nhất là các chính sách
quản lý theo hướng chặt chẽ, áp đặt điều kiện
kinh doanh. Hơn nữa, đây là nhóm doanh
nghiệp khá đông đảo trong cộng đồng doanh
nghiệp Việt Nam hiện nay (chiếm tới hơn 90%)
và đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng
lao động cũng như đóng góp vào GDP của cả
nước. Do vậy, việc tham gia của doanh nghiệp
nhỏ, siêu nhỏ vào quy trình xây dựng VBQPPL
là hết sức quan trọng, có tính quyết định đến
tính khả thi, hiệu quả của các chính sách.

VCCI chỉ khảo sát doanh nghiệp trong 3 nhóm
nội dung:

tiếp cận thông tin: các câu hỏi để nhận biết•
về thực trạng tiếp cận thông tin pháp luật
của các doanh nghiệp (hình thức, thời
điểm);

tham gia góp ý: các câu hỏi để nhận biết về•
thực trạng tham gia vào quy trình xây dựng
văn bản pháp luật của các doanh nghiệp; 

mong muốn, nguyện vọng: các câu hỏi để•
nhận biết các khó khăn, vướng mắc và các
mong muốn của doanh nghiệp khi tham gia
vào quy trình xây dựng văn bản pháp luật. 

VCCI lựa chọn ngẫu nhiên khoảng 1000 doanh
nghiệp trên phạm vi toàn quốc, không giới hạn
về lĩnh vực, ngành nghề và đã nhận được 212
phiếu phản hồi, chiếm tỷ lệ là 21,2%. Các doanh
nghiệp phản hồi khá đa dạng về quy mô lao
động, quy mô vốn cũng như hoạt động trong
nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Có thể
xem, các ý kiến mà VCCI thu nhận được có tính
đại diện cho tiếng nói của nhóm doanh nghiệp
nhỏ và siêu nhỏ.

Kết quả của khảo sát cho thấy

tiếp cận thông tin

Nguồn thông tin về VBQPPL mà các doanh
nghiệp tiếp cận nhiều nhất vẫn ở Báo mạng,
truyền hình, website của cơ quan nhà nước.
Điều này cũng phù hợp với xu thế phát triển
công nghệ thông tin và việc sử dụng phổ biến
internet hiện nay. Kết quả này cũng đưa đến tín
hiệu đáng mừng về sự hiệu quả hoạt động công
khai thông tin pháp luật của các cơ quan nhà
nước qua website cũng như đưa đến “gợi ý”
cho các cơ quan soạn thảo văn bản trong việc
lấy ý kiến góp ý hay cung cấp thông tin pháp
luật cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ: đó
là thông qua internet (đăng tải lên website và
gửi công văn lấy ý kiến qua email).

www.vibonline.com.vn

Kết quả Khảo sát thực tiễn và nhu cầu tham gia xây Dựng
chính sách, pháp luật của cộng Đồng Doanh nghiệp, Đặc Biệt
là các Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ

Báo mạng

Thường xuyên Thỉnh thoảng

Truyền hình

Website của CQNN

Báo giấy

Đài phát thanh

Hội thảo của CQNN

Không bao giờ

29%

48%

58%

67%

60%

64% 32%

25%

17%

11%

70%

48%

31%

16%

15%

4%

Đ



Tuy nhiên, khi VCCI khảo sát về thời điểm tiếp
cận thông tin dựa vào vòng đời của một văn
bản pháp luật:

Thì kết quả đưa đến lại khá bất ngờ, khi một tỷ
lệ rất nhỏ các doanh nghiệp biết đến các văn
bản pháp luật ở dạng ý tưởng cũng như ở dạng
dự thảo. 

Điều này cho thấy, dường như quy trình xây
dựng VBQPPL mà các Bộ đang tiến hành là chưa
minh bạch, khi một tỷ lệ rất lớn các doanh nghiệp
chỉ biết đến văn bản khi đã được ban hành, có
hiệu lực, và triển khai trên thực tế. Đây cũng là
thông tin mà cơ quan nhà nước phải nhìn nhận
lại về tính hiệu quả và thực chất của quy trình
tham vấn ý kiến của công chúng hiện tại.

Bản tin Doanh nghiệp xây dựng pháp luật4

hoạt động nổi bật 

Ý tưởng Dự thảo Ban hành Có hiệu lực Thực hiện Phản ánh

Doanh nghiệp biết đến văn bản pháp luật 
vào thời điểm nào?

12%

28%

52%
48% 49%

37%

Kết quả khảo sát cũng chỉ ra thực trạng cũng như
mong muốn của các doanh nghiệp trong việc
tham gia vào quy định xây dựng văn bản pháp
luật, đó là: 

Phương thức lấy ý kiến hiệu quả nhất: gửi•
email/fax, gửi công văn là hai phương thức
được lựa chọn nhiều nhất. Điều này cũng
phù hợp trong bối cảnh phát triển công nghệ
thông tin và ứng dụng internet hiện nay. Bên
cạnh đó, kết quả khảo sát cũng cho thấy các
phương thức như: mời họp ban soạn thảo,
tổ biên tập; mời tham dự Hội thảo, tọa đàm;
qua website – những phương thức mà Bộ
thường lý giải về tính công khai, minh bạch
trong việc lấy ý kiến, được rất ít doanh
nghiệp biết đến. Đây cũng là cơ hội để nhìn
nhận lại các cách thức lấy ý kiến hiện tại và
đánh giá tính hiệu quả của nó;

Sự phân biệt đối xử trong việc lấy ý kiến và•
giải trình: Kết quả khảo sát chỉ ra rằng,

dường như có sự phân biệt đối xử trong việc
lấy ý kiến và giải trình giữa các doanh
nghiệp có quy mô vốn khác nhau khi cơ
quan nhà nước tiến hành lấy ý kiến doanh
nghiệp. Cụ thể, Bộ thường có xu hướng chỉ
lấy ý kiến một số đối tượng nhất định, có sẵn
mà không mở rộng ra các đối tượng khác,
điều này dẫn đến cơ hội để nhiều doanh
nghiệp biết đến dự thảo là không có. Và khi
giải trình các ý kiến tiếp thu hay không tiếp
thu thì các doanh nghiệp có quy mô vốn lớn
đều không cho rằng đây là một trở ngại hay
là sự quan tâm của họ, điều này có thể đưa
đến câu hỏi, phải chăng các cơ quan nhà
nước thường giải trình và công khai nó với
các doanh nghiệp lớn hơn là các doanh
nghiệp bé?

Những trở ngại khi tham gia góp ý của các•
doanh nghiệp: Các doanh nghiệp nhỏ, siêu
nhỏ có phản hồi cho biết: thiếu thông tin về
dự thảo, thời gian góp ý ngắn, thiếu phúc

tham gia vào quy trình 
xây Dựng văn Bản pháp luật

Ý tưởng Dự thảo Ban hành Có hiệu lực Thực hiện Phản ánh
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Qua những kết quả thu nhận được từ khảo sát,
VCCI đưa ra các kiến nghị để quy trình xây dựng
văn bản pháp luật thực chất và hiệu quả hơn, đó là:

Xác định chính xác đối tượng cần tham vấn:•
Có đến hơn 80% doanh nghiệp sẽ tham gia
đóng góp ý kiến, ít nhất ở phương diện nếu
các quy định gây trở ngại cho hoạt động của
họ. Như vậy, có thể thấy doanh nghiệp rất
mong muốn đóng góp ý kiến, vấn đề là cơ
quan nhà nước có tìm đến họ hay không?

Tuyên truyền rộng rãi các dự thảo văn bản•
pháp luật: Dự thảo văn bản cần được tuyên
truyền rộng rãi hơn được doanh nghiệp đánh
giá là lý do quan trọng nhất để thu hút doanh
nghiệp tham gia vào việc góp ý xây dựng
pháp luật. Tuy nhiên, không chỉ xem việc
đăng tải dự thảo lên website đã là tuyên
truyền, công khai dự thảo mà nên có động
thái nào đó (chẳng hạn như gửi email thông
báo, hoặc đăng lên các trang báo mạng) để các
đối tượng lấy ý kiến nhận biết được thông tin;

Tận dụng internet trong việc lấy ý kiến: Đây•
cũng là xu thế phát triển trong tương lai và
đã được khẳng định là hiệu quả trong kết
quả khảo sát mà VCCI thu nhận;

Thiết lập kênh lấy ý kiến qua tổ chức đại•
diện: Trở thành thành viên của các tổ chức
đại diện tạo điều kiện rất tốt cho các doanh
nghiệp khi tham gia xây dựng pháp luật và
bản thân các doanh nghiệp cũng đánh giá
cao vai trò của các hiệp hội mà mình tham
gia. Mặt khác, việc lấy ý kiến doanh nghiệp
thông qua hiệp hội giúp cho cơ quan nhà
nước giảm thiểu rất nhiều chi phí và thời
gian lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động
đối với văn bản pháp luật mà mình soạn
thảo và đây cũng là kênh được sử dụng
thường xuyên trong thời gian tới. Tuy nhiên
bản thân Hiệp hội cũng phải nỗ lực và tự
hoàn thiện để hoàn thành vai trò cầu nối của
mình. Và Nhà nước cũng cần có cơ chế để
đảm bảo tốt cho hiệp hội hoạt động.

đáp giải trình là một trong những trở ngại
lớn khiến cho họ ngần ngại và/hoặc gặp khó
khăn khi tham gia vào quy trình góp ý xây
dựng văn bản pháp luật. Đây gần như cũng
là thực tế chung hiện nay đối với tất cả các
đối tượng góp ý khác, không chỉ đối với các
doanh nghiệp. Và đây cũng là thực trạng mà
các đối tượng chịu sự tác động muốn cơ
quan nhà nước được biết nếu các cơ quan
này muốn xây dựng một quy trình tham vấn
hiệu quả và thực chất hơn;

Hiệp hội – kênh quan trọng kết nối giữa•
doanh nghiệp và cơ quan nhà nước: Kết quả
khảo sát cũng cho thấy việc tham gia vào
một tổ chức đại diện, doanh nghiệp sẽ giảm
thiểu được các khó khăn về tiếp cận thông
tin (họ sẽ có thêm một kênh cung cấp thông
tin và sẽ biết được các văn bản pháp luật ở
giai đoạn sớm hơn) và một tỷ lệ lớn các
doanh nghiệp tin tưởng việc góp ý thông
qua kênh hiệp hội, VCCI.

“Phương thức lấy ý kiến gửi email/fax, gửi công văn là hai
phương thức được lựa chọn nhiều nhất”

Kiến nghị
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Hoạt động nổi bật 

ua quá trình nghiên cứu và tổng hợp ý
kiến của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp

hội, chuyên gia, VCCI tổng hợp và gửi tới Ủy
ban Pháp luật của Quốc hội và Bộ Tư pháp, sau
đây là trích dẫn một số ý kiến cơ bản1 về sự
tham gia của người dân/ doanh nghiệp/ hiệp hội
vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật:

quy trình soạn thảo, ban hành vBqppl

Bước đột phá trong Dự luật so với quy định
hiện hành là việc phân tách quy trình xây dựng
VBQPPL thành hai giai đoạn: giai đoạn xây
dựng chính sách và giai đoạn soạn thảo
VBQPPL trên cơ sở các chính sách đã được
thông qua. Điều này là hợp lý, bởi sẽ làm cho
quy trình làm luật của nước ta trở nên chuyên
nghiệp, đỡ tốn kém và hiệu quả hơn. Tuy nhiên,
các quy định tại Dự luật còn chưa thể hiện rõ
ràng về hai giai đoạn này, đặc biệt là giai đoạn
xây dựng và thông qua chính sách. Do vậy,
VCCI kiến nghị cần phải xây dựng thể hiện rõ
về quy trình này.

vai trò của tổ chức đại diện doanh nghiệp
trong xây dựng và thi hành vBqppl

Một trong những điểm mới quan trọng của Dự
luật là quy định trực tiếp về vai trò và sự tham
gia của tổ chức đại diện cộng đồng doanh
nghiệp – VCCI, trong quá trình xây dựng và thi
hành VBQPPL theo đó, VCCI “chủ trì tổ chức
lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm
pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp”. Quy
định cho thấy Ban soạn thảo đã đánh giá và
nhìn nhận tầm quan trọng của các VBQPPL liên
quan đến doanh nghiệp, rộng hơn là phát triển
kinh tế, trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Bên
cạnh đó, Dự luật cũng đã ghi nhận vai trò tiếng
nói của cộng đồng doanh nghiệp – thông qua tổ
chức đại diện là VCCI trong quy trình hoạch
định chính sách, qua đó gắn trách nhiệm cho các
cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc tham vấn
các đối tượng này khi xây dựng VBQPPL.

VCCI đánh giá cao và hoan nghênh quy định
mới này, tuy nhiên cũng đưa ra đề xuất, cần xây
dựng cơ chế rõ ràng hơn để đảm bảo cho việc
thực hiện trách nhiệm này của VCCI có hiệu
quả như:

Cần quy định trách nhiệm của cơ quan tổ•
chức, đại biểu Quốc hội lập đề nghị xây
dựng luật, pháp lệnh có trách nhiệm lấy ý
kiến VCCI đối với các chính sách liên quan
đến doanh nghiệp, bởi vì đây là giai đoạn
quan trọng, nếu cộng đồng doanh nghiệp
không được tham gia vào giai đoạn này thì
những ý kiến tham gia ở giai đoạn sau cũng
ít ý nghĩa khi mọi quyết sách đã được thông
qua ở giai đoạn hoạch định chính sách;

Cần quy định rõ ràng về thời điểm các cơ•
quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm lấy ý
kiến VCCI để tránh việc trùng lặp trong lấy
ý kiến và tính hiệu quả trong việc tham vấn
đối tượng chịu sự tác động;

Cần ghi nhận vai trò của đại diện doanh•
nghiệp địa phương là các hiệp hội doanh
nghiệp trong quy trình xây dựng VBQPPL
cấp địa phương.

giải quyết những bất cập trong quy trình xây
dựng vBqppl

Quy trình xây dựng VBQPPL qua các năm được
cải tiến rất nhiều theo hướng minh bạch hơn.
Thực tế, trong thời gian qua, việc xây dựng các
VBQPPL đã được các cơ quan chủ trì soạn thảo
chú trọng, quy trình tham vấn đã quan tâm
nhiều hơn đến các đối tượng chịu sự tác động.
Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực đáng ghi
nhận trên thì quy trình xây dựng VBQPPL vẫn
bị các doanh nghiệp đánh giá là còn hình thức,
thiếu thực chất. Rất nhiều VBQPPL được ban
hành chất lượng còn hạn chế, điều này xuất

hoạt động nổi bật 

góp ý Dự thảo luật Ban hành văn Bản quy phạm pháp luật
(Dự thảo tháng 8/2014)

Q

5 Ý kiến đầy đủ xin vui lòng xem tại 
http://vibonline.com.vn/Forum/TopicDetail.aspx?TopicID=5434  
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phát từ sự thiếu minh bạch trong quy trình tham
vấn các đối tượng chịu sự tác động, đặc biệt
trong khâu công khai Dự thảo lấy ý kiến, trong
việc giải trình tiếp thu/không tiếp thu các ý kiến
đóng góp.

Các quy định tại Dự thảo vẫn chưa giải quyết
được những bất cập thực tế, do đó VCCI đề xuất
sửa đổi bổ sung các quy định để giải quyết các
vấn đề trên, chẳng hạn:

Cần phải lấy ý kiến đối với Báo cáo đánh giá•
tác động của dự án luật, pháp luật để đảm
bảo tính thuyết phục và phù hợp của các
chính sách dự kiến ban hành;

Cần phải đảm bảo Dự thảo VBQPPL đưa ra•
lấy ý kiến là Dự thảo cuối cùng trước khi ký
ban hành, tránh trường hợp cơ quan chủ trì
soạn thảo chỉ công khai một phiên bản Dự
thảo sau đó chỉnh sửa, thay đổi rất nhiều
nhưng các đối tượng được lấy ý kiến trước
đó hoàn toàn không biết, điều này sẽ khiến
cho việc lấy ý kiến trở thành hình thức;

Các thông tin cung cấp khi lấy ý kiến không•
nên chỉ giới hạn ở Dự thảo mà nên còn các
thông tin khác như Tờ trình, thuyết minh,
kinh nghiệm nghiên cứu của các nước, báo
cáo đánh giá tác động (nếu có) vì đây là các
nguồn thông tin quan trọng giúp cho các đối
tượng đóng góp ý kiến có đầy đủ thông tin
để đưa ra được các góp ý có chất lượng;

Cần quy định rõ các trường hợp được phép•
xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự,
rút gọn để đảm bảo quy trình xây dựng
VBQPPL luôn theo một quy trình minh bạch
và tránh hiện tượng các cơ quan soạn thảo
áp dụng “thường xuyên” quy trình này;

Cần quy định rõ các VBQPPL không được•
phép quy định về hiệu lực trở về trước hoặc
nếu có trường hợp ngoại lệ thì cần quy định
cụ thể các ngoại lệ theo hướng có lợi cho đối
tượng áp dụng;

Cần giới hạn quyền lập pháp của các Bộ bởi•
hiện nay rất việc xây dựng, ban hành
VBQPPL ở cấp Bộ khá nhiều và rất nhiều
quy định trong các dạng văn bản này chứa

đựng các điều khoản cản trở một cách bất
hợp lý đến hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp, trong khi quy trình để xây dựng các
văn bản này lỏng lẻo, không được kiểm soát
chặt chẽ như cấp Nghị định trở lên;

Cần quy định về trách nhiệm bồi thường•
Nhà nước đối với các cơ quan soạn thảo khi
ban hành các VBQPPL chậm, trái pháp luật
gây thiệt hại cho doanh nghiệp và người
dân, để nâng cao trách nhiệm của các cơ
quan soạn thảo cũng như chất lượng của
VBQPPL khi được ban hành;

Cần thiết lập một đầu mối thông tin về các•
chính sách/VBQPPL đang được soạn thảo
lấy ý kiến để tạo thuận lợi cho đối tượng
được lấy ý kiến;

Cần thiết lập một đầu mối tiếp nhận sáng•
kiến pháp luật của người dân.

“Dự luật quy định trực tiếp về vai trò và sự tham gia của tổ
chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp – VCCI, trong quá

trình xây dựng và thi hành VBQPPL”

www.vibonline.com.vn
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ghị định số 60/2014/NĐ-CP của Chính
phủ quy định về hoạt động in (sau đây gọi

tắt là Nghị định 60) được ký ban hành ngày
19/06/2014 và sẽ có hiệu lực vào ngày 01/11/2014.
Các chính sách quản lý đối với hoạt động in theo
Nghị định này có những thay đổi rất lớn so với
quy định hiện hành, theo hướng quản lý chặt
chẽ hơn đối với các doanh nghiệp hoạt động
trong ngành in, ví dụ như: trở lại hình thức quản
lý bằng cấp phép đối với hoạt động các cơ sở in;
hoạt động nhập khẩu thiết bị in; áp đặt thêm
một số thủ tục hành chính mà doanh nghiệp có
hoạt động in phải thực hiện…

Các chính sách quản lý hoạt động in mới trong
Nghị định 60 dự báo sẽ tác động lớn đến hoạt
động của các doanh nghiệp hoạt động in cũng
như các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu
thiết bị in, thậm chí là cả ngành in. Do đó, ngày
08/10/2014 vừa qua, Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Hiệp
hội In Việt Nam tổ chức Hội thảo “Doanh
nghiệp đóng góp hoàn thiện Chính sách đối với
hoạt động in” để tạo diễn đàn cho các doanh
nghiệp – đối tượng chịu sự tác động trực tiếp
của Nghị định 60, phản ánh những khó khăn,
vướng mắc và đưa ra các kiến nghị.

Hội thảo đã thu hút được đông đảo các doanh
nghiệp trong ngành in đến tham dự và tiếp nhận
được rất nhiều ý kiến có chất lượng. Và đây
được xem là tiếng nói từ cộng đồng doanh
nghiệp in đối với các chính sách ngành sắp được
áp dụng. Các ý kiến tập trung phản ánh những
vấn đề sau:

hình thức quản lý đối với hoạt động in theo
quy định tại nghị định 60 chặt chẽ quá mức
cần thiết

So với quy định hiện hành (Nghị định
105/2007/NĐ-CP) thì các hình thức quản lý đối
với hoạt động in trong Nghị định 60 chặt chẽ
hơn rất nhiều, đó là: 

Mở rộng hoạt động in phải được cấp phép;•

Hoạt động nhập khẩu thiết bị in phải có giấy•
phép.

Việc áp đặt giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị in là
bất hợp lý, bởi:

Không rõ về mục tiêu quản lý nhà nước;•

Gia tăng thủ tục hành chính gây ảnh hưởng•
đến hoạt động của doanh nghiệp;

Việc quản lý nhập khẩu thiết bị in bằng hình•
thức giấy phép là quá mức cần thiết trong
khi các thiết bị này chỉ là những hàng hóa
thông thường, việc sử dụng không tác động
đến các lợi ích công cộng.

một số quy định tại nghị định có tính chất can
thiệp hành chính vào yếu tố thị trường

Yêu cầu điều kiện của người đứng đầu cơ sở•
in phải có trình độ cao đẳng trở lên chuyên
ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền
thông cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng
nghiệp vụ quản lý hoạt động in. Thực tế, các
cơ sở in hiện nay vẫn hoạt động tốt trong khi
những người đứng đầu không có các bằng
cấp mà theo Nghị định yêu cầu. Mặt khác,
hiện nay những người quản lý doanh
nghiệp có thể được thuê nên tự bản thân các
doanh nghiệp phải đánh giá trình độ của
những người này vì tính hiệu quả trong hoạt
động của doanh nghiệp. Hơn nữa, hiện nay
nguồn cung cấp người có trình độ cao đẳng
trở lên về chuyên ngành in có nguy cơ là
không có khi cả nước chỉ có 2 trường đào
tạo, 1 trường đã đóng cửa và 1 trường hoạt
động cầm chừng.

Yêu cầu cơ sở in “không hợp tác với cơ sở in•
khác để thực hiện chế bản, in, gia công sau
in đối với sản phẩm do mình nhận hợp tác”,
“thực hiện đúng số lượng sản phẩm in ghi
trong hợp đồng” là sự can thiệp một cách bất
hợp lý vào hoạt động sản xuất, kinh doanh

Kiến nghị chính sách trong ngành in

N

hoạt động nổi bật 
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của doanh nghiệp bởi hoạt động này không
gây ảnh hưởng đến các lợi ích công cộng và
là hoạt động thường xuyên, từ trước đến nay
của doanh nghiệp, việc kiểm soát sẽ rất khó
khả thi vì nhà nước không đủ nguồn lực.

một số quy định tại nghị định 60 có tính chất
gia tăng thủ tục hành chính một cách bất hợp
lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp

Nghị định 60 bổ sung rất nhiều thủ tục hành
chính mới và phần lớn các thủ tục này là ít ý
nghĩa, gây khó khăn cho doanh nghiệp và là “cơ
hội” cho tình trạng nhũng nhiễu, cửa quyền từ
phía các cán bộ thực hiện thủ tục, chẳng hạn như:

Thủ tục đăng ký hoạt động cơ sở in: thủ tục•
này được thiết kế đơn giản nhưng rất dễ
biến tướng thành thủ tục xin – cho, cấp
phép, bởi vì theo Nghị định 60 thì vẫn có
trường hợp các cơ sở in bị từ chối/không
được xác nhận đăng ký. Mặt khác, mục tiêu
và ý nghĩa của thủ tục này là không rõ ràng,

vì nếu chỉ là việc thu thập thông tin để nhận
biết doanh nghiệp nào có hoạt động liên
quan đến in ấn thì cơ quan nhà nước có thể
thu thập qua cơ quan đăng ký kinh doanh
hoặc cơ quan thuế;

Ghi chép thông tin: Việc yêu cầu cơ sở in ghi•
chép quá nhiều thông tin như Chứng minh
nhân dân, ngày và nơi cấp, địa chỉ thường
trú, khổ, số trang, số lượng, hợp đồng số,
hóa đơn giao hàng, ngày giao hàng… sẽ tạo
gánh nặng về thủ tục giấy tờ cũng như mất
rất nhiều thời gian của doanh nghiệp;

Lưu giữ hồ sơ, giấy tờ: Nghị định 60 và Dự•
thảo Thông tư đang soạn thảo yêu cầu cơ sở
in lưu giữ rất nhiều hồ sơ, tài liệu ví dụ như:
bản mẫu của sản phẩm, các giấy tờ liên quan
đến sản phẩm in mà người đặt in phải cung
cấp… Đối với các cơ sở in có nhiều đơn
hàng, hợp đồng lớn trong tháng, năm thì với
số lượng hồ sơ phải lưu trữ như quy định thì
sẽ là một trở ngại không nhỏ, gây tốn kém
về chi phí cũng như thời gian thực hiện.

“Việc áp đặt giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị in là bất hợp lý, do không rõ về mục tiêu
quản lý nhà nước; gia tăng thủ tục hành chính gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh

nghiệp; việc quản lý nhập khẩu thiết bị in bằng hình thức giấy phép là quá mức cần thiết.”
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hình thức quản lý đối với cơ sở photocopy
trong nghị định 60 là quá mức cần thiết

Khai báo hoạt động cơ sở photocopy:
Theo quy định tại Nghị định 60 thì cơ sở dịch vụ
photocopy phải thực hiện khai báo với Ủy ban
nhân dân cấp huyện. Đây là thủ tục hoàn toàn
mới so với quy định tại Nghị định 105/2007/NĐ-
CP và dự báo sẽ tác động đáng kể tới hàng vạn
cơ sở dịch vụ photocopy trong cả nước. Đối
tượng chủ yếu cung cấp dịch vụ photocopy chủ
yếu là các hộ kinh doanh cá thể, thực hiện việc
đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật
hiện hành. Việc yêu cầu các cơ sở này phải thực
hiện thêm một thủ tục khai báo với Ủy ban nhân
dân cấp huyện sẽ làm gia tăng thêm thủ tục
hành chính, trong khi không rõ mục tiêu quản
lý nhà nước thông qua việc thu thập thông tin
này? Và hoạt động này có cần thiết phải kiểm
soát tương ứng như cơ sở in không trong khi
tính chất của hai hoạt động là khác nhau? 

Về việc sử dụng máy photocopy màu:
Nghị định 60 quy định “Máy photocopy màu chỉ
được sử dụng phục vụ công việc nội bộ của cơ
quan, tổ chức, không được sử dụng để kinh
doanh dưới mọi hình thức” sẽ tác động đáng kể
đến các cơ sở dịch vụ photocopy, chẳng hạn
như: 

Một số cửa hàng photocopy phải đóng cửa,•
người lao động mất việc làm và kèm theo
các khó khăn khác trong cuộc sống nếu như
không được sử dụng máy photocopy màu.
Không rõ cơ quan nhà nước đã tính tới hậu
quả này chưa?

Những máy photocopy màu của các đối•
tượng không được phép sử dụng sẽ được
giải quyết như thế nào? Tiêu hủy? Chuyển
nhượng? Quyền lợi hợp pháp của các cơ sở
này được giải quyết như thế nào trong khi
Luật đầu tư đã quy định rõ, khi có sự thay
đổi của pháp luật mà gây thiệt hại cho nhà
đầu tư thì Nhà nước phải có biện pháp hỗ
trợ hoặc bồi thường. Nghị định 60 không có
bất kỳ quy định nào được hướng dẫn để giải
quyết cho trường hợp này.

Một vấn đề cần đặt ra, tại sao lại kiểm soát quá
chặt chẽ việc sử dụng máy photocopy màu,
thậm chí là còn hơn cả thiết bị in, trong khi đây
là loại máy móc được sử dụng thông thường
trong suốt thời gian qua và chưa nhận được
phản ánh nào về những bất cập, gây tổn hại đến
những lợi ích công cộng nào từ việc sử dụng loại
máy này, để buộc phải xiết chặt quy định.  

Trong bối cảnh Chính phủ đang có những nỗ
lực mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính,
bãi bỏ các giấy phép không hợp lý, không cần
thiết, đơn giản hoá các điều kiện kinh doanh,
xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch,
thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc
gia, thì các chính sách quản lý hoạt động in quy
định tại Nghị định 60 theo đánh giá của nhiều
doanh nghiệp dường như đang đi ngược lại
tinh thần trên. 

“Các chính sách quản lý hoạt động in quy định tại Nghị định 60
theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp dường như đang đi

ngược lại tinh thần trên cải cách thủ tục hành chính, bãi bỏ các
giấy phép không hợp lý, không cần thiết, đơn giản hoá các điều
kiện kinh doanh, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch,

thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.”

hoạt động nổi bật 
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VCCI hoan nghênh kết quả rà soát và các nỗ lực
nhằm thống nhất, minh bạch hóa các Danh mục
cấm và Danh mục có điều kiện, từ đó hiện thực
hóa một trong những cải cách nổi bật nhất của Dự
thảo Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư (sửa đổi).

Để các Danh mục này đáp ứng được kỳ vọng và
thực sự góp phần minh bạch hóa môi trường
đầu tư kinh doanh cũng như hiện thực hóa
nguyên tắc về quyền tự do kinh doanh, nhiều
vấn đề cần được cân nhắc và điều chỉnh:

về các ngành nghề cấm/có điều kiện đã được
lược bỏ khỏi Danh mục

Từ góc độ quyền tự do kinh doanh của doanh
nghiệp, việc lược bớt đáng kể số các ngành nghề
thuộc diện cấm hoặc có điều kiện là rất có ý
nghĩa, đặc biệt là với những ngành nghề mà tại
thời điểm ban hành quy định về điều kiện đầu
tư kinh doanh/cấm đầu tư kinh doanh. 

Mặc dù vậy, trong nhiều trường hợp, việc kiểm
soát một ngành nghề đầu tư kinh doanh thông
qua các điều kiện hoặc cấm một ngành nghề đầu
tư kinh doanh lại là việc cần thiết nhằm đảm bảo
một cách tương đối các lợi ích công cộng liên
quan. Do đó việc lược bớt các ngành nghề cấm
hoặc có điều kiện đang áp dụng cũng cần phải
được xem xét thận trọng không kém gì so với
việc xem xét có đưa một ngành nghề vào nhóm
cấm hoặc có điều kiện không, trong đó ít nhất
phải chú ý 02 vấn đề:

Giải trình về (i) Lý do tại sao cần lược bớt các•
ngành nghề này? (ii) Những lợi ích công
cộng mà các điều kiện kinh doanh/quy định
cấm đầu tư được thiết kế để bảo vệ, nếu có,
sẽ được xử lý như thế nào khi bỏ các quy
định cấm/các điều kiện này?

Dự kiến cơ chế chuyển đổi (bởi suy đoán là•
các ngành nghề cấm hoặc có điều kiện hiện
đang được quy định trong một văn bản
pháp luật chuyên ngành cụ thể, vậy khi các

ngành nghề này được bỏ các điều kiện/bỏ
quy định cấm theo Luật đầu tư, Luật doanh
nghiệp thì các văn bản pháp luật nói trên sẽ
được xử lý như thế nào? Các doanh nghiệp
đang áp dụng các điều kiện theo quy định
của văn bản pháp luật chuyên ngành sẽ
được tự động không phải tuân thủ các điều
kiện hay thế nào?

n Vì vậy, đề nghị:

Công khai và lấy ý kiến cho cả (i) Danh mục•
các ngành nghề đầu tư kinh doanh hiện
đang cấm mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến
nghị lược bỏ; và (ii) Danh mục các ngành
nghề đầu tư kinh doanh mà Bộ Kế hoạch và
Đầu tư đề xuất lược bỏ;

Chú ý thực hiện 03 hoạt động như nêu ở trên•
đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh
dự kiến bỏ điều kiện hoặc bỏ quy định cấm.

Danh mục ngành, nghề cấm Đầu tư Kinh Doanh – ngành
nghề Đầu tư Kinh Doanh có Điều Kiện

“Việc lược bớt các ngành nghề cấm hoặc có điều kiện đang áp
dụng cũng cần phải được xem xét thận trọng không kém gì so

với việc xem xét có đưa một ngành nghề vào nhóm cấm hoặc có
điều kiện không.”
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về các hoạt động thương mại có điều kiện trong
Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có
điều kiện

n VCCI đề nghị:

Làm rõ khái niệm “ngành nghề kinh doanh•
có điều kiện”/”điều kiện kinh doanh”(để
phân biệt với hoạt động thương mại/điều
kiện đối với hoạt động thương mại) cho tất
cả các Bộ ngành để đảm bảo cách hiểu thống
nhất trong quá trình rà soát cho Danh mục
ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Rà soát lại toàn bộ Danh mục để đưa các•
trường hợp không phải ngành nghề kinh
doanh có điều kiện (mà chỉ là hoạt động
thương mại có điều kiện) ra khỏi Danh mục,
chẳng hạn như: mua bán hàng hóa qua Sở
giao dịch hàng hóa; nhượng quyền thương
mại; đăng ký sử dụng phụ gia không thông
dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng
dầu…

về việc phân biệt giữa “ngành nghề kinh doanh”
và “điều kiện kinh doanh” trong Danh mục
ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện

Danh mục đang xây dựng là Danh mục ngành
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (tức là phải
liệt kê theo loại ngành nghề, chứ không phải
theo loại điều kiện kinh doanh/loại giấy phép
kinh doanh). Tuy nhiên rà soát sơ bộ Dự thảo
Danh mục có điều kiện cho thấy có rất nhiều
mục là liệt kê điều kiện kinh doanh (thay vì liệt
kê ngành nghề), thậm chí nêu luôn tên Giấy
phép (Giấy phép cũng là điều kiện kinh doanh,
không phải ngành nghề kinh doanh). Cách thiết
kế này khiến cho các ngành nghề trong Danh

mục bị lộn xộn, không theo một tiêu chícụ thể
nào và nhiều trường hợp là chồng lấn.

VCCI đề nghị Cơ quan soạn thảo rà soát lại
Danh mục để đảm bảo rằng các nội dung trong
Danh mục là các ngành nghề kinh doanh chứ
không phải là các điều kiện/giấy phép kinh
doanh.

về cách thiết kế quy định về ngành nghề kinh
doanh

VCCI đề nghị Cơ quan soạn thảo rà soát để
thống nhất lại cách thiết kế cho toàn bộ các
ngành nghề kinh doanh trong Danh mục ngành
nghề có điều kiện, đảm bảo rằng:

Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện•
được liệt kê một cách chính xác, đầy đủ;

Chỉ các ngành nghề kinh doanh được liệt kê•
trong Danh mục;

Để đảm bảo tính thống nhất của toàn Danh•
mục (để mỗi ngành nghề kinh doanh chỉ liệt
kê một lần trong Danh mục và không bị
trùng lặp nhau), Cơ quan soạn thảo cần
thống nhất cách ghi ngành nghề chi tiết ở
cấp độ nào (mấy số) trong Danh mục này.

Ví dụ: thống nhất ghi ngành nghề trong Danh
mục theo cấp 6 số, 8 số hoặc 10 số theo Hệ thống
ngành kinh tế Việt Nam tại Quyết định
39/2010/QĐ-TTg – Chú ý là cấp càng nhiều số thì
càng chi tiết, minh bạch và rõ ràng hơn cho
doanh nghiệp.

ngoài ra vcci có một số nhận xét cụ thể đối với
một số ngành nghề trong Dự thảo Danh mục
ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.

hoạt động nổi bật 
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Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết•
thi hành một số điều của Luật phòng cháy và
chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

Nghị định 76/2014/NĐ-CP của Chính phủ•
ngày 29/7/2014 quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một
số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ
khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Nghị định 71/2014/NĐ-CP của Chính phủ•
ngày 21/7/2014 về xử lý vi phạm pháp luật
trong lĩnh vực cạnh tranh

Nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ•
ngày 10/9/2014 về kinh doanh và điều kiện
kinh doanh vận tải bằng xe ôtô

Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ•
ngày 3/9/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều
Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng
10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh
xăng dầu

Nghị định 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ•
ngày 17/10/2014 Quy định về thành lập và
quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Thông tư 23/2014/TT-BNNPTNT của Bộ•
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày
29/7/2014 hướng dẫn Nghị định 36/NĐ-CP về

nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra

Thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính•
ngày 6/8/2014 Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ
thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước
ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu
nhập tại Việt Nam

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của•
Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-
BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC,
08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-
BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản
thủ tục hành chính về thuế

Thông tư 18/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp•
ngày 8/9/2014 hướng dẫn việc bán đấu giá tài
sản bảo đảm quy định tại Nghị định số
53/2013/NĐ-CP ngày 18/05/2013 của Chính
phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của
Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín
dụng Việt Nam

Thông tư 04/2014/TT-TTCP của Thanh tra•
Chính phủ ngày 18/9/2014 Quy định tiêu chí
nhận định tình hình tham nhũng và nội dung
đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Thông tư 42/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao•
thông vận tải ngày 15/9/2014 quy định về
thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc và xe tải tham
gia giao thông đường bộ.

từ tháng 7 đến tháng 10/2014, có 12 văn bản trong nhiều lĩnh vực đã được
ban hành mà vcci có ý kiến góp ý, bao gồm các văn bản sau:

Đánh giá mức độ tiếp thu từ cơ quan soạn thảo
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Trong 12 văn bản, VCCI có tổng 92 ý kiến góp ý,
như vậy, trung bình mỗi văn bản VCCI có 7,7 đề
xuất, kiến nghị.

các ý kiến góp ý của vcci tập trung vào:

tính thống nhất: rà soát để xem xét các quy•
định trong văn bản có thống nhất với các
văn bản pháp luật liên quan cùng điều chỉnh
hay là có mâu thuẫn, chồng chéo với chính
các quy định trong cùng văn bản không?

tính minh bạch: các kiến nghị của VCCI chủ•
yếu liên quan đến tính minh bạch trong quy
trình thủ tục hành chính cũng như các khái
niệm được sử dụng trong văn bản, để đảm
bảo các thủ tục hành chính được thiết kế đơn
giản, rõ ràng, cụ thể; các khái niệm có cùng
cách hiểu giữa cơ quan nhà nước, doanh
nghiệp, hạn chế tối đa tình trạng nhũng
nhiễu, cửa quyền từ cán bộ thực thi xuất phát
từ sự thiếu rõ ràng trong các quy định.

tính hợp lý: VCCI xem xét, nhìn nhận các•
quy định, đặc biệt là các quy định liên quan
đến điều kiện kinh doanh, các biện pháp
quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp có phù hợp, khả
thi, cản trở một cách bất hợp lý đối với
quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp
không trong khi mục tiêu quản lý lại không
đạt được.

các đề xuất, kiến nghị của vcci chủ yếu liên
quan đến tính hợp lý và minh bạch. qua rà soát,
đối chiếu giữa văn bản góp ý với các văn bản
pháp luật đã được ban hành thì tỷ lệ tiếp thu
các ý kiến vcci chưa cao và vcci cũng chưa
nhận được ý kiến giải trình từ phía các cơ quan
soạn thảo về lý do của việc không tiếp thu này.

Tính minh bạch Tính hợp lÝ Tính thống nhất

Đánh giá phản hồi với tổng đề xuất theo tiêu chí 

Tiếp thu Không tiếp thu

23

16

24

3

23

3

Biểu đồ cho thấy, ý kiến về tính hợp lý chiếm
đến hơn nửa tổng số đề xuất của VCCI (51%) và
đây cũng là nhóm ý kiến duy nhất có tỷ lệ tiếp
thu cao hơn là không được tiếp thu. Đối với các
đề xuất về tính hợp lý, chủ yếu là các kiến nghị
loại bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý hay
là thay đổi các biện pháp quản lý đối với hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp quá mức
cần thiết, thì việc các ý kiến tiếp thu nhiều hơn
các ý kiến không tiếp thu là một điều đáng ghi
nhận. Điều này đồng nghĩa với việc, rất nhiều
các quy định chưa phù hợp, cản trở quyền tự do
kinh doanh của doanh nghiệp đã được xóa bỏ
xuất phát từ kiến nghị của VCCI.

Tính minh bạch là một trong những tiêu chí
hàng đầu được VCCI xem xét mỗi khi góp ý văn
bản pháp luật. Tuy nhiên, dường như các yêu
cầu về sự rõ ràng trong quy định, minh bạch
trong các thủ tục hành chính vẫn chưa được các
cơ quan nhà nước ghi nhận một cách thích đáng.
Chỉ có 41% (16/39) kiến nghị của VCCI về tính
minh bạch được tiếp thu.

Số kiến nghị về tính thống nhất so với hai tiêu
chí trên là ít hơn hẳn. Điều này cũng cho thấy,
các cơ quan soạn thảo đã quan tâm nhiều hơn
tới việc rà soát để đảm bảo tính thống nhất,
tránh mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản

Đánh giá mức độ tiếp thu từ cơ quan soạn thảo
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Tính minh bạch

Bộ Công an Bộ Công
Thương

Bộ Tài
chính

Bộ Giao
thông vận

tải

Thanh tra
Chính phủ

Bộ Tư 
pháp

Bộ Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn

Không tiếp thuTiếp thu

4 4
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2 2 2
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Tính hợp lÝ

Bộ Công an Bộ Công
Thương

Bộ Tài
chính

Bộ Giao
thông vận

tải

Thanh tra
Chính phủ

Bộ Tư 
pháp

Bộ Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn

Không tiếp thuTiếp thu
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3 3 3 3

1 00 0
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Tính thống nhất

Bộ Công an Bộ Công
Thương

Bộ Tài
chính

Bộ Giao
thông vận

tải

Thanh tra
Chính phủ

Bộ Tư 
pháp

Bộ Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn

Không tiếp thuTiếp thu

0 1 111
2

00 000 00 0

cùng điều chỉnh. Mặc dù, việc chỉ ra sự thiếu
nhất quán giữa các quy định là khá rõ ràng,
nhưng tỷ lệ tiếp thu của cơ quan soạn thảo vẫn
chỉ là 50%.

Nếu đánh giá phản hồi đối với tính minh bạch
– tiêu chí có số lượng tiếp thu thấp, thì thấy ở
mỗi Bộ cũng có sự khác nhau về mức độ ghi
nhận ý kiến, trong đó có 3/7 Bộ tiếp thu nhiều
hơn là không tiếp thu ý kiến góp ý của VCCI,
đặc biệt tỷ lệ này ở Bộ Tư pháp là 100%.

Các ý kiến về tính minh bạch của VCCI không
được tiếp thu tập trung chủ yếu ở các Bộ như:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài
chính, Bộ Giao thông vận tải và Thanh tra Chính
phủ, trong đó cứ trung bình cứ 3,4 ý kiến thì chỉ
1 ý kiến được ghi nhận.

Đối với tính hợp lý, phần lớn các Bộ tiếp thu ý
kiến của VCCI hơn là không tiếp thu. Chỉ có 2
Bộ là Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải có
tỷ lệ tiếp thu thấp hơn là không tiếp thu, tuy
nhiên tỷ lệ phản hồi này được đánh giá trên
tổng số văn bản của Bộ soạn thảo mà VCCI có ý
kiến và giữa những văn bản thì số lượng ý kiến
tiếp thu của các Bộ không giống nhau. Chẳng
hạn như Bộ Tài chính, đối với văn bản liên quan
đến cải cách hành chính về thuế thì tỷ lệ tiếp thu
là 100% ý kiến của VCCI, nhưng gộp chung với

các ý kiến góp ý văn bản khác thì đánh giá tỷ lệ
phản hồi ở Bộ này vẫn ở mức thấp.

Đây là tiêu chí mà số lượng ý kiến góp ý của
VCCI được ghi nhận tốt nhất so với các tiêu chí
khác, có đến 4/6 Bộ có tỷ lệ tiếp thu cao, trong
đó Bộ Tư pháp thì tiếp thu hoàn toàn ý kiến của
VCCI, ở Bộ Công an VCCI có số ý kiến tiếp thu
cao gấp đôi không tiếp thu.

Trong 7 Bộ có văn bản ban hành trong 4 tháng
qua, thì chỉ có 3 Bộ nhận được kiến nghị của
VCCI về tính thống nhất, trong đó Bộ Công
Thương tiếp thu 2/3 đề xuất của VCCI, Bộ Tư
pháp tỷ lệ này là 1/2, Bộ Giao thông vận tải
không tiếp thu một kiến nghị.
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Điểm tin

STT Loại văn bản Tên văn bản Cơ quan soạn thảo

Luật Bộ Kế hoạch và Đầu tưLuật doanh nghiệp (sửa đổi)

Luật Bộ Kế hoạch và Đầu tưLuật đầu tư (sửa đổi)

Luật Bộ Tư phápLuật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

1

Nghị định Bộ Giao thông vận tảiNghị định ban hành Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và 
luồng hàng hải

1

Nghị định Bộ Giao thông vận tảiNghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy 
nội địa

2

Nghị định Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn

Nghị định về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu 
quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

4

Nghị định Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Nghị định về quản lÝ casino6

Nghị định Nghị định về thủ tục hải quan, kiểm tra, 
giám sát, kiểm soát hải quan

5

Nghị định Bộ Tài nguyên và Môi trườngNghị định quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ7

Nghị định Bộ Tài nguyên và Môi trườngNghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 
trường 2014

8

Nghị định Bộ Tư phápNghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá 
sản về quản tài viên và hành nghề quản lÝ, thanh lÝ tài sản

9

Thông tư Bộ Công ThươngThông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường 
ống dẫn hơi và nước nóng nhà máy điện

2

Nghị định Bộ Thông tin và Truyền thôngNghị định về dịch vụ công nghệ thông tin10

Nghị định Bộ Giao thông vận tảiNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 
171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 
và đường sắt

3

Thông tư Bộ Công ThươngThông tư quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29/7/2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lÝ, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

1

2

3

LUẬT

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

THÔNG TƯ

Những văn bản VCCI đã góp ý kiến
Trong 4 tháng vừa qua (từ tháng 7 đến tháng 10/2014), VCCI đã có ý kiến góp ý đối với 38 văn bản2,
trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: tài chính, ngân hàng, tư pháp, vận tải, tài nguyên - khoáng
sản, môi trường, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, y tế, công nghệ thông tin…, đó là: 

2 Toàn văn các ý kiến này được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ www.vibnonline.com.vn
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STT Loại văn bản Tên văn bản Cơ quan soạn thảo

Thông tư Bộ Giao thông vận tảiThông tư quy định về thùng hàng của xe tự đổ, xe xi téc, xe 
tải tham gia giao thông

3

Thông tư Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn

Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng 
hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

4

Thông tư Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn

Thông tư hướng dẫn Nghị định 202/2013/NĐ-CP quy định về 
quản lÝ phân bón

5

Thông tư Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn

Thông tư đánh giá rủi ro thủy sản sống nhập khẩu vào 
Việt Nam

6

Thông tư Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn

Thông tư về quản lÝ thuốc bảo vệ thực vật8

Thông tư Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn

Thông tư hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP về hoạt 
động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lÝ 
mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Thông tư Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn

Thông tư hướng dẫn Nghị định 170/2004/NĐ-CP và Nghị 
định số 200/2004/NĐ-CP của Chính phủ về nuôi, chế biến 
và xuất khẩu sản phẩm cá tra

9

Thông tư Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bơm phun thuốc trừ sâu10

Thông tư Bộ Tài chínhThông tư quy định về hoạt động hỗ trợ pháp lÝ lĩnh vực 
hải quan 

11

Thông tư Bộ Tài chínhThông tư ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam 
số 1, 2, 3 và 4

12

Thông tư Bộ Tài chínhThông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lÝ sử 
dụng phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

13

Thông tư Bộ Tài chínhThông tư liên tịch hướng dẫn định giá kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng 
ngân sách nhà nước

15

Thông tư Bộ Tài chínhThông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư (Thông tư số 
156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 
219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-
BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 
17/06/2011 và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 
của Bộ Tài chính)

14

Thông tư Bộ Tài chínhThông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều Thông tư số 
105/2010/TT-BTC ngày 23/07/2010 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thi hành về thuế tài nguyên

16

Thông tư Bộ Tài chínhThông tư quy định áp dụng quản lÝ rủi ro trong quản lÝ thuế17

Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trườngQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi về nước thải công 
nghiệp chế biến cao su thiên nhiên, nước thải công nghiệp 
dệt nhuộm, nước thải công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy, 
chất lượng nước mặt, chất lượng nước ngầm và chất lượng 
nước biển

18

7

THÔNG TƯ
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STT Loại văn bản Tên văn bản Cơ quan soạn thảo

Thông tư  Bộ Tư phápThông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ 
tục công chứng, đăng kÝ quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 
với đất và thuế

19

Thông tư Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchThông tư hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với 
truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục 
của dân tộc

20

Thông tư Bộ Y tếThông tư hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực 
y tế

21

Thông tư Bộ Y tếThông tư quy định việc đăng kÝ thuốc22

Thông tư Ngân hàng Nhà nước Việt NamThông tư quy định phí dịch vụ tiền mặt và Dự thảo Thông tư 
quy định thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng 
vốn nhà nước 

23

Thông tư Ngân hàng Nhà nước Việt NamThông tư hướng dẫn xử lÝ việc sở hữu cổ phần vượt giới hạn 
quy định tại Luật các tổ chức tín dụng

24

Thông tư Thanh tra Chính phủThông tư quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng 
và nội dung đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

25

THÔNG TƯ



các ý kiến góp ý tập trung vào các kiến nghị sau:

Loại bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý;•

Loại bỏ một số biện pháp quản lý quá mức•
cần thiết;

Điều chỉnh một số quy định để đảm bảo•
thống nhất với các văn bản pháp luật có liên
quan;

Điều chỉnh một số quy định để đảm bảo tính•
minh bạch trong quy định: các khái niệm
phải rõ ràng, cụ thể, tạo cách hiểu thống
nhất; quy trình thủ tục hành chính rõ ràng,
đơn giản…

Các kiến nghị chính đối với từng nhóm lĩnh vực như sau:

vận tải

rong lĩnh vực này, trong 4 tháng vừa rồi có
các văn bản liên quan đến giao thông đường

thủy nội địa, đường biển và đường bộ được
soạn thảo, để sửa chữa, bổ sung một số quy định
đã có trong văn bản pháp luật hiện hành. Các
góp ý của VCCI tập trung chủ yếu đến tính minh
bạch và hợp lý trong quy định, cụ thể:

n về cảng biển và luồng hàng hải3:

Cần quy định rõ một số điểm trong nguyên•
tắc bảo vệ công trình cảng biển và luồng
hàng hải chẳng hạn như: xác định rõ các mức
độ được cho là ảnh hưởng đến an toàn công
trình, an toàn hàng hải? Cơ quan có thẩm
quyền xác định sự ảnh hưởng này cũng như
các tiêu chí để đánh giá, cho phép? Thủ tục,
trình tự, điều kiện để cơ quan có thẩm quyền
cấp phép cho các trường hợp này;

Quy định rõ ràng một số điểm trong vùng•
hạn chế xây dựng các công trình khác, ví dụ:
tiêu chí để cơ quan nhà nước thẩm định,
chấp thuận/từ chối việc xây dựng các công
trình trong phạm vi luồng hàng hải và khu
vực có các công trình hỗ trợ khai thác cảng
biển và luồng hàng hải? Trình tự, thủ tục
liên quan đến việc cấp phép này.

n xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
giao thông đường bộ và đường sắt4: 

Cần xem xét bỏ quy định bắt buộc niêm yết•
các thông tin như khối lượng hàng hóa được
phép chuyên chở trên xe ôtô đầu kéo vì
trùng lặp và không cần thiết vì đã có trong
Giấy chứng nhận đăng kiểm mà lái xe luôn
phải xuất trình khi được yêu cầu;

Bỏ quy định bổ sung tước quyền sử dụng•
Giấy phép lái xe 02 tháng đối với hành vi
“điều khiển xe không có phù hiệu hoặc có
nhưng đã hết hạn đối với loại xe quy định
phải có phù hiệu” bởi vì mức độ nguy hiểm
của hành vi này không tương đương với các
hành vi trong cùng khung (chở người trên
thùng xe trái quy định; để người ngồi trên
mui xe, đu bám bên ngoài xe khi đang
chạy…) và việc xe có gắn phù hiệu hay
không thuộc về trách nhiệm của chủ
phương tiện vận tải hoặc doanh nghiệp kinh
doanh vận tải chứ không phải là lái xe.

n Điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy
nội địa5: 

Cần quy định chi tiết các điều kiện đặc thù•
đối với vận tải hàng hóa đặc biệt như: vận
tải hàng hóa nguy hiểm, vận tải hàng hóa
siêu trường siêu trọng… hoặc dẫn chiếu tới
các văn bản pháp luật có quy định;
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3 Dự thảo Nghị định ban hành Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng
hàng hải
4 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 171/2013/NĐ-
CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
5 Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa



Rà soát các điều kiện kinh doanh vận tải•
thủy nội địa hiện có trong Luật và các văn
bản hướng dẫn để đưa vào quy định điều
kiện chung kinh doanh vận tải đường thủy
nội địa để đảm bảo tính thống nhất cũng
như rõ ràng, cụ thể của quy định;

Quy định cụ thể về trình tự, thủ tục đối với•
thủ tục “đăng ký với cơ quan quản lý giao
thông vận tải có thẩm quyền về tuyến hoạt
động và phương án kinh doanh đối với hình
thức vận tải theo tuyến cố định hoặc về khu
vực hoạt động đối với hình thức vận tải
không theo tuyến cố định”;

Quy định rõ về “bến đón, trả khách” của•
kinh doanh vận tải hành khách ngang sông
vì trong Luật giao thông đường thủy nội địa
không có các khái niệm này và quy định rõ
việc cấp phép hoạt động đối với các loại bến
này được cấp cho việc kinh doanh vận tải
khách ngang sông hay cấp phép cho bến
đón, trả và thủ tục cấp phép như thế nào?

Xem xét bỏ quy định tổ chức, cá nhân kinh•
doanh vận tải có điều kiện phải “thực hiện
đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo thống kê”
bởi vì không thống nhất với Luật giao thông
đường thủy nội địa;

Cần kéo dài thời gian chuyển tiếp của quy•
định để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
có thời gian chuẩn bị áp dụng.

n thùng hàng của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải 
tham gia giao thông6:

Cần quy định nguyên tắc áp dụng trong•
trường hợp có sự khác nhau trong các quy
định của Thông tư với Điều ước quốc tế mà
Việt Nam có tham gia có liên quan đến các
quy định;

Quy định về điều kiện chuyển tiếp theo•
hướng: các xe có thùng hàng không thỏa
mãn điều kiện quy định tại Thông tư phải
chuyển đổi theo lộ trình, nếu quá thời điểm
mà không chuyển đổi thì Giấy chứng nhận
không có giá trị, được áp dụng chung cho tất
cả các loại xe. Quy định thời điểm (hạn chót)

cho việc chuyển đổi dài, phù hợp với thực tế
và phù hợp với các quy định khác trong Phụ
lục Dự thảo.

Đồng thời, VCCI chuyển các góp ý của các
doanh nghiệp phản hồi các đề nghị góp ý tới các
cơ quan chủ trì soạn thảo.

thuế, phí, hải quan và quản lý giá

rong các lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ Tài
chính, từ tháng 7 đến nay, có các văn bản

liên quan đến hải quan, thuế, phí được soạn thảo.
Các quy định này có tính chất sửa đổi, bổ sung
một số quy định trong các văn bản pháp luật
hiện hành với mục tiêu cải cách thủ tục hành
chính, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hay là
chuẩn hóa các tiêu chuẩn. Các ý kiến góp ý của
VCCI cũng chủ yếu liên quan đến tính minh
bạch và hợp lý trong các quy định, cụ thể là:

n Kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan7:

Để nghị bỏ quy định về Danh mục hàng hóa•
phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
bởi vì quy định này chưa thống nhất với tinh
thần của Luật hải quan (không giới hạn về
địa điểm làm thủ tục hải quan cũng như
những hàng hóa bắt buộc phải làm thủ tục
hải quan tại cửa khẩu nhập) vừa chưa hợp
lý, không cần thiết bởi hiện tại đã có cơ chế
để kiểm soát các hành vi vi phạm (chế tài xử
phạt) và việc duy trì cơ chế đặc thù này sẽ
tạo sự bất ổn và thiếu nhất quán trong chính
sách, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp;

Về kiểm tra thực tế hải quan: cần bổ sung•
thêm nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến
chất lượng hàng hóa khi kiểm tra. Giảm thời
gian kiểm tra hàng hóa chuyên ngành xuống
còn 7 ngày trừ khi pháp luật về kiểm tra
chuyên ngành có quy định khác và nếu hết
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6 Dự thảo Thông tư quy định về thùng hàng của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải tham
gia giao thông
7 Dự thảo Nghị định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan



thời gian trên mà chưa có kết luận kiểm tra
thì coi như hàng hóa đã đạt tiêu chuẩn và
được tiến hành thông quan;

Bổ sung nội dung kiểm tra sau thông quan•
tại trụ sở cơ quan hải quan chỉ bao gồm tài
liệu, hồ sơ các Chi cục hải quan làm thủ tục
cung cấp;

Cần giải trình rõ hơn về quy định một số loại•
hàng hóa không được phép gửi ở kho ngoại
quan và cân nhắc việc bỏ quy định này để
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp;

Rà soát và điều chỉnh một số thuật ngữ để•
đảm bảo tính minh bạch của quy định cũng
như thể hiện đúng tính thần của các quy
định, chẳng hạn: quy định về kiểm tra ngẫu
nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật hay
là việc xác định trước mã số, xuất xứ và trị
giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập
khẩu…

n hỗ trợ pháp lý trong lĩnh vực hải quan8: 

VCCI đánh giá cao các nội dung tại Dự thảo với
các hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
rõ ràng và phù hợp với nhu cầu của doanh
nghiệp. Tuy nhiên, để các hoạt động hỗ trợ này
hiện thực và hiệu quả trên thực tế, mang lại lợi
ích thực chất cho doanh nghiệp, cần thiết kế cơ
chế hỗ trợ hợp lý, đơn giản và thuận tiện cho
doanh nghiệp và loại bỏ các trở ngại thực tế có
thể khiến cho doanh nghiệp buộc phải từ chối
hỗ trợ, chẳng hạn:

Bỏ quy định về việc cơ quan hải quan có•
quyền yêu cầu doanh nghiệp cung cấp đầy
đủ thông tin liên quan hoặc nếu vẫn giữ quy
định này, cần quy định theo hướng cơ quan
hải quan có quyền yêu cầu doanh nghiệp làm
rõ về các yêu cầu/đề nghị về hỗ trợ pháp lý;

Bổ sung nội dung hỗ trợ pháp lý là quy trình•
khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động hải
quan để tạo điều kiện cho doanh nghiệp
trong việc hiểu rõ quyền của mình cũng
như thể hiện tinh thần nghiêm túc, cầu thị
từ phía cơ quan nhà nước trong thực hiện
các nhiệm vụ, quyền hạn;

Giải đáp vướng mắc thực hiện pháp luật•
bằng văn bản: quy định nên đi theo hướng,
doanh nghiệp chỉ phải gửi đề nghị giải đáp
vướng mắc (mà không cần phải gửi kèm
theo bất kỳ tài liệu nào) tới cơ quan nhà
nước. Tất nhiên, Dự thảo có thể quy định rõ
về các yêu cầu nội dung cần phải có trong
một đề nghị vướng mắc để các đề nghị này
thể hiện được rõ ràng bối cảnh, vấn đề và
nội dung yêu cầu), và trong thời hạn 15 ngày
kể từ thời điểm nhận đề nghị giải đáp vướng
mắc của doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà
nước phải có trách nhiệm trả lời;

Giải đáp vướng mắc thực hiện pháp luật•
thông qua mạng điện tử: nên quy định một
cách rõ ràng, phù hợp với tính chất của môi
trường điện tử: các hoạt động gửi, tiếp
nhận, phản hồi trên môi trường điện tử;

Giải đáp vướng mắc thực hiện pháp luật•
thông qua đối thoại thường xuyên: cần quy
định rõ thời hạn giải đáp và thời hạn này
phải ngắn (ví dụ 1-3 ngày). Trường hợp
vướng mắc phức tạp, đòi hỏi thời hạn giải
quyết lâu (15 ngày như hỗ trợ pháp lý bằng
văn bản) thì cần quy định quy trình để cán
bộ tiếp nhận hướng dẫn doanh nghiệp làm
đề nghị hỗ trợ pháp lý để được hỗ trợ theo
các hình thức hỗ trợ khác phù hợp;

Thực hiện hỗ trợ pháp lý trước, trong và sau•
khi làm thủ tục hải quan: cần quy định cụ
thể về các thời hạn để giải đáp các vướng
mắc của doanh nghiệp như thế nào: cơ quan
hải quan tiếp nhận các đề nghị giải đáp
vướng mắc như thế nào? Trong thời hạn
bao lâu kể từ khi nhận được đề nghị thì cơ
quan hải quan phải có trách nhiệm trả lời
cho doanh nghiệp;

Hỗ trợ pháp lý qua điều tra, khảo sát: cần•
quy định rõ ràng hơn về các nội dung điều
tra, khảo sát; phạm vi điều tra khảo sát; việc
sử dụng kết quả khảo sát như thế nào để
phục vụ cho hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.
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n sửa đổi các quy định về thuế9: 

VCCI đồng tình với các quy định về thủ tục
hành chính theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa
thủ tục, tuy nhiên đề nghị xem xét các cải cách
này không tạo ra những thủ tục mới (hoặc đòi
hỏi mới đối với doanh nghiệp).

n tiêu chuẩn thẩm định giá việt nam10: 

Điều chỉnh nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn•
thẩm định giá để đảm bảo nguyên tắc áp
dụng cho thời điểm bắt đầu sự việc/hoạt
động chứ không thể xác định sau khi sự
việc/hoạt động đó kết thúc;

Quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá: •
— Bỏ các quy tắc áp dụng cho khách hàng
sử dụng dịch vụ thẩm định giá hoặc bên thứ
ba sử dụng kết quả thẩm định giá bởi không
thuộc phạm vi áp dụng của Tiêu chuẩn;
— Bỏ các quy định về trách nhiệm giữa các
cá nhân (ai chịu trách nhiệm trước ai) và quy
định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp thẩm
định giá trong trường hợp kết quả thẩm
định giá không chính xác, khách quan trước
khách hàng trong quy định về tính chịu
trách nhiệm của thẩm định viên;
— Nguyên tắc “độc lập”: sửa đổi quy định
theo hướng trong trường hợp không khắc
phục được sự hạn chế về tính độc lập và sự
hạn chế này ảnh hưởng đến kết quả thẩm
định thì thẩm định viên, doanh nghiệp thẩm
định giá phải từ chối tiến hành thẩm định
giá và cần quy định cụ thể hoặc dẫn chiếu
tới quy định về các trường hợp được cho là
có sự hạn chế đến tính độc lập của thẩm
định viên, doanh nghiệp thẩm định giá;
— Nguyên tắc “chính trực”: Quy định rõ
trường hợp thẩm định viên có quyền/nghĩa
vụ phải từ chối thực hiện thẩm định giá nếu
xét thấy không đủ trình độ chuyên môn để
thực hiện – điều này cũng thể hiện rõ khía
cạnh trung thực về trình độ chuyên môn và
đảm bảo được chất lượng của kết quả thẩm
định. Quy định rõ những ràng buộc có thể
chi phối làm sai lệch kết quả thẩm định giá;
— Nguyên tắc “khách quan”: Cần quy định
theo hướng các hành vi bị cấm của thẩm

định viên, doanh nghiệp thẩm định giá
(thuộc phạm trù đạo đức) liên quan đến giá
dịch vụ thẩm định giá.

n thuế tài nguyên11:

Xác định chính xác về người nộp thuế tài•
nguyên để đảm bảo không có sự trùng lặp
vừa phù hợp với các thuật ngữ được sử
dụng trong các văn bản pháp luật khác,
chẳng hạn “các doanh nghiệp theo Luật
doanh nghiệp, các hợp tác xã, các tổ chức, hộ
gia đình và cá nhân …”;

Về xác định sản lượng tài nguyên tính thuế:•
cần quy định rõ việc phân cấp, chất lượng,
giá trị thương mại của sản phẩm chi tiết tới
đâu? Ngoài ra thời điểm xác định sản phẩm
này là khi khai thác hay khi bán lại hay khi
đưa vào sản xuất?

Cần quy định rõ cơ quan nào có thẩm quyền•
thẩm định và ấn định sản lượng tài nguyên
khai thác chịu thuế;

Cần xác định lại cơ quan chủ trì xây dựng,•
điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên để trình
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định để
đảm bảo tính thống nhất với các văn bản
pháp luật khác, đặc biệt là Nghị định
203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp
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9 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư (Thông tư số
156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày
31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số
85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày
31/03/2014 của Bộ Tài chính
10 Dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 1, 2, 3 và 4
11 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều Thông tư số 105/2010/TT-BTC
ngày 23/07/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế tài nguyên



tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác
khoáng sản.

n quản lý rủi ro trong quản lý thuế12:

Bổ sung các nguyên tắc áp dụng quản lý rủi•
ro trong quản lý thuế như: Việc thu thập, xử
lý và chia sẻ thông tin về quản lý rủi ro trong
quản lý thuế phải đảm bảo phù hợp với
pháp luật về bí mật nhà nước và bảo vệ
quyền bí mật đời tư của cá nhân, tổ chức;
Phương pháp thu thập, xử lý, tiêu chí quản
lý rủi ro phải được công khai; Việc áp dụng
các biện pháp kiểm tra, thanh tra và các biện
pháp nghiệp vụ khác chỉ được dựa trên kết
quả quản lý rủi ro. Nghiêm cấm việc áp
dụng các biện pháp kiểm tra, thanh tra và
các biện pháp nghiệp vụ khác vượt quá mức
rủi ro tương ứng của người nộp thuế; Đảm
bảo công bằng trong việc thu thập, xử lý
thông tin giữa những người nộp thuế;

Trình tự áp dụng quản lý rủi ro: Cơ quan•
quản lý thuế cần xây dựng bộ tiêu chí trước
rồi mới tiến hành thu thập thông tin và xử
lý dữ liệu phù hợp với bộ tiêu chí đó;

Thu thập, xử lý thông tin: Việc thu thập•
thông tin cần được quy định theo hướng
đảm bảo sự công bằng giữa những người
nộp thuế. Ngoài ra, theo đánh giá của một
số chuyên gia, với số lượng người nộp thuế
lên đến hàng chục triệu thì lượng thông tin
mà cơ quan thuế phải thu thập sẽ rất lớn và
nguồn lực để thực hiện việc này không hề
nhỏ. Do đó, bước đầu chỉ nên thu thập
những thông tin liên quan trực tiếp đến lĩnh
vực thuế, không nên mở quá rộng;

Cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin: cần bổ•
sung quy định về việc thu thập thông tin từ
các cá nhân, tổ chức ngoài nhà nước để giúp
cơ quan thuế có thêm cơ chế khi cần thu
thập thông tin từ các tổ chức, cá nhân khác
trong trường hợp cần thiết;

Đánh giá tuân thủ pháp luật thuế đối với•
người nộp thuế: Cần quy định rõ việc công
khai kết quả đánh giá cho từng người nộp
thuế để các đối tượng này nhận biết được

hiện trạng của doanh nghiệp ở mức độ nào.
Đồng thời, cần quy định về việc sử dụng kết
quả đánh giá (sử dụng kết quả đánh giá để
làm gì);

Áp dụng quản lý rủi ro: cần bổ sung vào các•
hoạt động nghiệp vụ về quản lý rủi ro quy
định sau: “Việc áp dụng biện pháp kiểm tra
hồ sơ đăng ký thuế/kiểm tra hồ sơ khai
thuế/giải quyết hồ sơ hoàn thuế/kiểm tra,
thanh tra tại trụ sở người nộp thuế/xử lý nợ
thuế, cưỡng chế nợ thuế/quản lý việc in,
phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn chỉ
được dựa trên kết quả quản lý rủi ro.
Nghiêm cấm việc áp dụng biện pháp này
vượt quá mức rủi ro tương ứng của người
nộp thuế”.

n phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 
thẩm định giá13:

Mức thu phí: đề nghị quy định mức phí•
thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm
định giá riêng với mức phí thẩm định cấp
lại, trong đó với thủ tục cấp lại thì mức phí
thấp hơn, xuất phát từ số lượng tài liệu trong
hồ sơ, tính chất phức tạp của hai hồ sơ, thủ
tục là khác nhau;

Mức phí thẩm định: Xem xét hạ mức phí•
thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm
định giá xuống bằng với mức thu phí quy
định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư
77/2012/TT_BTC vì đây là hoạt động tương
tự các hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh
của Thông tư này;

Quản lý sử dụng: Điều chỉnh lại mức phí giữ•
lại của cơ quan thu phí để đảm bảo phù hợp
với các quy định tại các văn bản pháp luật
khác cùng điều chỉnh.
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12 Dự thảo Thông tư quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế
13 Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí
thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ
thẩm định giá



n Định giá kết quả nghiên cứu khoa học và
phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử
dụng ngân sách nhà nước14:

Cần cân nhắc sự cần thiết ban hành văn bản•
quy định về vấn đề này và điều chỉnh theo
hướng:
— Nếu thống nhất rằng hoạt động định giá
tài sản trí tuệ, kết quả nghiên cứu khoa học –
công nghệ từ ngân sách Nhà nước thực chất
cũng tương tự như định giá các tài sản nói
chung thì Dự thảo (với tính chất là văn bản
hướng dẫn, bắt buộc phải có theo quy định
của Nghị định 08/2014 NĐ-CP) chỉ cần dẫn
chiếu tới các văn bản liên quan là đủ;
— Nếu giải trình được rằng việc định giá các
tài sản này có những đặc điểm riêng, khác
biệt và không thể sử dụng quy trình định giá
chung đã có thì cần thiết kế các quy định
riêng, tương ứng với các đặc điểm riêng của
hoạt động định giá các tài sản này, đối với các
vấn đề chung liên quan dẫn chiếu tới văn bản
có quy định.

Bỏ hình thức “tự định giá” do chủ thể có•
thẩm quyền định giá không đủ chuyên môn
để định giá;

Phương pháp định giá: Quy định định giá kết•
quả nghiên cứu khoa học và phát triển công
nghệ, tài sản trí tuệ theo hướng Định giá quy
định tại Luật giá mà không phải là Thẩm
định giá và Quy định cụ thể hơn phương
pháp định giá và điều chỉnh lại các căn cứ
định giá chưa hợp lý;

Đề xuất phương án cho trường hợp thuê dịch•
vụ định giá theo hướng là dịch vụ định giá
của các doanh nghiệp thẩm định giá theo quy
định của pháp luật về giá.

n quản lý casino15: 

Với đặc thù của ngành nghề kinh doanh này•
(có khả năng ảnh hưởng bất lợi đến an ninh
trật tự, một số lợi ích công cộng khác), việc
quản lý hoạt động kinh doanh casino trên
quan điểm chặt, hạn chế là hoàn toàn hợp lý.
Tuy nhiên, một số biện pháp quản lý lại quá
mức cần thiết, đề nghị xem xét bỏ, chẳng hạn:

— Yêu cầu doanh nghiệp xây dựng và ban
hành Quy chế quản lý nội bộ và kiểm soát
nội bộ;
— Xác định giá tối đa của phí thuê quản lý
casino.

Cân nhắc chuyển tất cả các điều kiện liên•
quan vào thành điều kiện cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh casino (kể cả
các điều kiện về mối liên hệ giữa hoạt động
kinh doanh casino với hoạt động kinh
doanh tổng hợp liên quan) và Quy định
thống nhất 01 thủ tục cấp Giấy này;

Cân nhắc một số quy định chưa đảm bảo•
tính hợp lý về điều kiện kinh doanh cụ thể
như:
— Xác định nhà sản xuất, cung cấp và tổ
chức kiểm định độc lập máy trò chơi, bàn
trò chơi trên cơ sở những nhà sản xuất, cung
cấp và tổ chức kiểm định được phép hoạt
động tại thị trường Macao và đã được công
bố trên trang website: www.dicj.gov.mo;
— Yêu cầu kinh nghiệm của chủ đầu tư bởi
vì quy định này hạn chế đáng kể các nhà
đầu tư tham gia vào lĩnh vực kinh doanh
này, đặc biệt là các nhà đầu tư trong nước
có tiềm lực tài chính.

Mặc dù việc quản lý ngành nghề kinh•
doanh này cần được tiếp cận theo hướng
chặt chẽ hơn so với các loại hình kinh doanh
khác, mức độ “chặt chẽ” này cần được thể
hiện thông qua các điều kiện kinh doanh,
còn các thủ tục hành chính thì luôn phải
đảm bảo yêu cầu minh bạch, rõ ràng, giảm
thiểu tình trạng tham nhũng, nhũng nhiễu.
Một số quy định tại Dự thảo thiếu minh
bạch như: một số khái niệm chung chung,
trao quá nhiều quyền mang tính chất suy
đoán cho cán bộ thực thi; một số thủ tục
thiếu rõ ràng;

Điều chỉnh một số quy định để đảm bảo•
thống nhất với các văn bản pháp luật khác
có liên quan, ví dụ: quy định tái xuất và tiêu
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14 Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn định giá kết quả nghiên cứu khoa học
và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước
15 Dự thảo Nghị định về kinh doanh casino



hủy máy trò chơi, bàn trò chơi, đồng tiền
quy ước và các thiết bị có liên quan trong
trường hợp doanh nghiệp phá sản là chưa
tương thích với Luật phá sản; các quy định
về điều kiện đầu tư đang chưa thống nhất
với Luật đầu tư đang được soạn thảo;

Xem xét lại một số quy định chưa bảo vệ•
quyền lợi của khách hàng, ví dụ: tạm ngừng
hoạt động kinh doanh nhưng không quy
định doanh nghiệp phải có nghĩa vụ thông
báo cho khách hàng; tạm ngừng sử dụng
đồng tiền quy ước nhưng không quy định
doanh nghiệp phải có nghĩa vụ thông báo
cho khách hàng.

y tế

rong các lĩnh vực do Bộ Y tế quản lý, trong
4 tháng vừa qua có các văn bản về đăng ký

thuốc và quảng cáo trong lĩnh vực y tế được
soạn thảo. Các quy định tại hai văn bản này chủ
yếu liên quan đến các thủ tục hành chính, nên
góp ý của VCCI tập trung vào tính minh bạch
trong quy trình cũng như các khái niệm có trong
các Dự thảo, cụ thể:

n Đăng ký thuốc16: 

Quy định rõ về các chủ thể có quyền đăng•
ký thuốc;

Trách nhiệm cơ sở đăng ký thuốc: Dự thảo•
quy định về trách nhiệm giải trình của cơ sở
đăng ký thuốc trong trường hợp thuốc đã
đăng ký nhưng không được sản xuất, tuy
nhiên lại không quy định mục tiêu và ý
nghĩa của việc giải trình này? Dự thảo cũng
quy định cơ sở đăng ký thuốc có trách
nhiệm thay đổi cơ sở đăng ký thuốc đối với
thuốc do cơ sở đứng tên trong thời hạn tối
đa kể từ khi ngừng hoạt động hoặc cơ quan
có thẩm quyền chấm dứt hoạt động. Đây là
quy định thiếu tính khả thi trong bối cảnh
cơ sở đã chấm dứt hoạt động thì không thể
thực hiện đăng ký thay đổi cơ sở khác và
không xác định được chủ thể chịu trách
nhiệm nếu muốn áp dụng chế tài (lúc đó cơ
sở này đã chấm dứt hoạt động rồi);

Rà soát và quy định một cách rõ ràng, cụ thể•
về các vấn đề liên quan đến:
— Các trường hợp cơ quan nhà nước có
thẩm quyền sẽ tiến hành đánh giá kiểm tra
cơ sở sản xuất rước hoặc sau khi cấp số đăng
ký lưu hành;
— Thứ tự ưu tiên khi cơ sở đăng ký cung
cấp Giấy chứng nhận CPP;
— Căn cứ của Hội đồng tư vấn cấp số đăng
ký;
— Chủ thể có quyền yêu cầu về an toàn, hiệu
quả của thuốc;
— Các nguyên tắc chung liên quan tới sở
hữu trí tuệ…

n quảng cáo trong lĩnh vực y tế17: 

Phạm vi các loại sản phẩm phải xác nhận nội•
dung khi quảng cáo: Cần làm rõ ý nghĩa của
các quy định về phương tiện quảng cáo (đây
là quy định giới hạn về loại phương tiện
được phép quảng cáo sản phẩm liên quan
hay là giới hạn loại phương tiện quảng cáo
mà nếu quảng cáo trên đó thì phải xác nhận
nội dung còn quảng cáo trên các phương
tiện khác thì không phải xác nhận nội dung);

Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo:•
Cần loại bỏ một số tài liệu trong hồ sơ là: 
— Các tài liệu về kịch bản/nội dung dự kiến
quảng cáo (kịch bản quảng cáo – đối với
quảng cáo mỹ phẩm; nội dung quảng cáo dự
kiên trong đĩa hình, đĩa âm thanh, đĩa mềm
kèm theo 02 kịch bản đối với quảng cáo trên
truyền hình, điện ảnh, phát thanh; bản
maket nội dung dự kiến quảng cáo đối với
quảng cáo trên báo viết, tờ rơi, poster, áp
phích hoặc in ấn trên vật dụng khác, quảng
cáo trên báo điện tử, cổng thông tin điện tử
của doanh nghiệp, cổng thong tin điện tử
của đơn vị làm dịch vụ quảng cáo, internet
– đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực
phẩm, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ);
— Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh thuốc vì trong Hồ sơ đã phải cung
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16 Dự thảo Thông tư quy định việc đăng ký thuốc
17 Dự thảo Thông tư hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế



cấp Giấy phép lưu hành sản phẩm do Cục
Quản lý dược cung cấp, tức là đã phải có
giấy chứng nhận này rồi;
— Tài liệu kỹ thuật mô tả sản phẩm trang
thiết bị y tế vì trong Hồ sơ đã phải cung cấp
Giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy nhận đăng
ký lưu hành, tức là đã có các loại giấy xác
nhận về kỹ thuật cho các sản phẩm liên
quan.

Thủ tục cấp, cấp lại Giấy xác nhận nội dung•
quảng cáo:
— Đề nghị rút ngắn thời gian cấp giấy xác
nhận nội dung quảng cáo;
— Quy định rõ tài liệu trong Hồ sơ xin cấp
lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Hiệu lực của Thông tư: cần quy định rõ các•
văn bản nào sẽ hết hiệu lực khi Thông tư này
được ban hành và phát sinh hiệu lực.

nông nghiệp, lâm nghiệp và
thủy sản

rong lĩnh vực của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn quản lý, từ tháng 7 đến nay

có khá nhiều văn bản liên quan đến hầu hết các
lĩnh vực Bộ quản lý được soạn thảo. Các ý kiến
của VCCI đối với mỗi lĩnh vực như sau:

n công ty nông, lâm nghiệp18:

Cần ghi nhận nguyên tắc bảo đảm hài hòa•
lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và
người dân là một trong những nguyên tắc
sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu
quả hoạt động của công ty nông, lâm
nghiệp;

Rà soát hình thức chuyển đổi và chỉ nên duy•
trì hai loại doanh nghiệp: loại công ty TNHH
nhà nước nắm giữ 100% vốn và loại hình
công ty cổ phần không bắt buộc nhà nước
nắm giữ cổ phần chi phối, nếu có duy trì
hình thức công ty cổ phần nhà nước nắm
vốn chi phối thì cũng rất hạn chế;

Bổ sung các quy định cụ thể hơn về cơ chế•
tham gia, liên kết của các doanh nghiệp
thuộc thành phần kinh tế khác.

n an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn
gốc thực vật nhập khẩu19:

Bỏ quy định chỉ có những hàng hóa nhập•
khẩu xuất phát từ những nước đã đăng ký
với Việt Nam mới được phép nhập khẩu.
Trong trường hợp vẫn giữ quy định về
Danh mục nước xuất khẩu có đăng ký thì chỉ
nên xem đó là một cơ chế ưu tiên, hàng hóa
xuất phát từ nước đã đăng ký sẽ áp dụng
phương thức kiểm tra thông thường, còn
đến từ những nước chưa đăng ký thì sẽ áp
dụng phương thức kiểm tra chặt;

Thời hạn lấy mẫu, gửi mẫu, kiểm nghiệm và•
trả lời kết quả: Đề nghị quy định về thời hạn
từ lúc hàng đến cảng tới khi lấy mẫu. Đối
với nhóm hàng hóa dễ bị hư hỏng, các thời
hạn ngắn bằng một phần ba hoặc một nửa
so với thời hạn thông thường;

Rà soát và điều chỉnh lại một số quy định để•
đảm bảo tính minh bạch, như:
— Quy định một số khái niệm có thể định
lượng được, “vi phạm nghiêm trọng”, “ảnh
hưởng xấu đến sức khỏe”;
— Trình tự thủ tục đăng ký của nước xuất
khẩu: cần quy định rõ về thời hạn giải quyết
thủ tục, tiêu chí để xét duyệt hồ sơ (bình
luận này được xem xét dưới góc độ tính
minh bạch không làm thay đổi về đề xuất về
bỏ danh mục các nước được phép xuất khẩu
vào Việt Nam).

Lưu giữ hàng hóa trước khi thông quan: Đề•
nghị quy định việc bắt buộc phải lưu giữ
hàng hóa tại cửa khẩu, nơi tập kết hoặc kho
bảo quản trong thời gian chờ đợi kết quả
phân tích cho tất cả các trường hợp và có
biện pháp phối với cơ quan để đảm bảo rằng
các trường hợp này không được phép thông
quan trước khi có kết quả kiểm tra (hoặc
trước khi hết thời hạn kiểm tra mà cơ quan
có thẩm quyền không phát hành được kết
quả kiểm tra).
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động của công ty nông, lâm nghiệp
19 Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có
nguồn gốc thực vật nhập khẩu
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n quản lý phân bón20: 

Bỏ điều kiện về công suất sản xuất phân bón•
hữu cơ, phân bón khác vì chưa phù hợp với
tinh thần của Nghị định 202/2013/NĐ-CP về
quản lý phân bón và việc dẫn chiếu tới Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia là điều kiện về quy
mô mà doanh nghiệp phải đáp ứng là chưa
hợp lý vì QCVN không bao gồm quy định
về quy mô và công suất tối thiểu bắt buộc
mà mọi doanh nghiệp phải đáp ứng nếu
muốn thực hiện sản xuất phân bón mà chỉ là
tiêu chuẩn cho từng loại sản phẩm;

Để đơn giản hóa thủ tục, tài liệu hồ sơ, đề•
nghị bỏ Bản sao Quyết định thẩm quyền về
phòng, chống cháy nổ do cơ quan cảnh sát
phòng cháy chữa cháy có thẩm quyền cấp;
Bản sao Văn bản phân định trách nhiệm
công tác an toàn – vệ sinh lao động; Bản sao
Kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động, Bản sao
kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động trong
Hồ sơ cấp Giấy phép sản xuất phân bón;

Thủ tục cấp lại, điều chỉnh Giấy phép sản•
xuất phân bón hữu cơ, phân bón khác: Rút
ngắn thời gian xem xét hồ sơ hợp lệ hay
không; thời hạn để xem xét cấp lại hay
không cấp bởi hồ sơ của thủ tục này rất đơn
giản;

Bỏ quy định “địa điểm kinh doanh, nơi bày•
bán phải đúng nơi đăng ký tại Giấy chứng
nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh” vì trái quy định tại Luật doanh
nghiệp;

Bỏ quy định doanh nghiệp xuất khẩu phải•
xuất trình “Phiếu kết quả thử nghiệm chất

lượng lô phân bón xuất khẩu phù hợp với
quy định của hợp đồng xuất khẩu do Phòng
thử nghiệm phân bón được chỉ định cấp
hoặc Phiếu kết quả thử nghiệm/Giấy chứng
nhận do một tổ chức thử nghiệm hoặc tổ
chức chứng nhận phân bón của nước ký kết
Hiệp định/Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau
với Việt Nam cấp”;

Giấy tờ, tài liệu để nhập khẩu phân bón hữu•
cơ, phân bón khác: Đề nghị quy định theo
hướng Phiếu kết quả thử nghiêm/Giấy
chứng nhận do một tổ chức thử nghiệm
hoặc tổ chức chứng nhận phân bón được
thành lập hợp pháp ở nước xuất khẩu.

n mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt 
động đại lý, mua, bán gia công và quá 
cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh
vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản21

Điều chỉnh một số quy định sau để đảm bảo•
thống nhất với quy định của các văn bản
khác có liên quan:
— Xuất khẩu cây, gỗ và sản phẩm gỗ; củi,
than làm từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ
rừng tự nhiên trong nước;
— Các nghĩa vụ thông báo trong xuất khẩu,
nhập khẩu giống cây trồng;
— Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi;
— Xuất khẩu, nhập khẩu phân bón hữu cơ
và phân bón khác.

Điều chỉnh một số quy định tại Dự thảo để•
đảm bảo rõ ràng, cụ thể, tạo cách hiểu thống
nhất giữa các đối tượng áp dụng, như:
— Quy định về tài liệu trong Hồ sơ thực
hiện thủ tục hành chính;
— Các “giấy phép con” thiếu về tiêu chí,
trình tự thủ tục để được cấp;
— Thiếu một số quy định về thời hạn thực
hiện thủ tục hành chính.
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20 Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP
ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón
21 Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số
187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật
Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý,
mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông
nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản



n thuốc bảo vệ thực vật22:
Thuốc bảo vệ thực vật là loại hàng hóa cần phải
kiểm soát chặt chẽ vì việc sử dụng sản phẩm này
có tác động đến sức khỏe, tính mạng con người
cũng như ảnh hưởng đáng kể đến môi trường.
Tuy nhiên các biện pháp quản lý cần phải đảm
bảo tính hợp lý, không cản trở đến hoạt động
sản xuất, kinh doanh hợp pháp của doanh
nghiệp, mở rộng hơn là sự phát triển của cả
ngành sản xuất này. Các kiến nghị của VCCI tập
trung vào việc đề xuất loại bỏ các quy định
không thống nhất với Luật bảo vệ và kiểm dịch
thực vật; bỏ các quy định thiếu hợp lý, quản lý
quá mức cần thiết, chẳng hạn:

Bỏ các quy định áp đặt về số lượng tối thiểu•
nhân lực đối với tổ chức thực hiện khảo
nghiệm thuốc bảo vệ thực vật, cơ sở sản xuất
thuốc bảo vệ thực vật; quy định về số lượng
tối thiểu trang thiết bị vật chất mà tổ chức
khảo nghiệm thuốc bảo vệ phải đáp ứng;
diện tích tối thiểu của cơ sở kinh doanh
thuốc bảo vệ thực vật; nghĩa vụ báo cáo của
các tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu;

Bỏ một số quy định chưa hợp lý, chưa phù•
hợp với thực tế như:
— “Chỉ được đăng ký 01 hàm lượng hoạt
chất cho mỗi dạng thành phẩm của thuốc
bảo vệ thực vật”;
— Phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất
đối với trường hợp ủy quyền đứng tên đăng
ký mới được cấp Giấy phép khảo nghiệm để
đăng ký chính thức;
— “Thuốc bảo vệ thực vật là hỗn hợp của
các hoạt chất hóa học với sinh học” không
được phép đăng ký ở Việt Nam;
— “Thuốc bảo vệ thực vật có cùng hoạt chất
hoặc cùng thành phần hỗn hợp các hoạt chất
với các thuốc trong Danh mục được ban
hành trước khi Thông tư này có hiệu lực đã
có 10 tên thương phẩm trở lên…” không
được phép đăng ký ở Việt Nam;
— “Mỗi Giấy phép khảo nghiệm được cấp
tối đa 03 cây trồng, mỗi cây trồng không quá
03 đối tượng sinh vật gây hại”;
— Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự đối với các
loại giấy chứng nhận nước ngoài.

Quy định rõ về điều kiện, trình tự của một•
số thủ tục như:
— Xác nhận của Chủ tịch UBND cấp huyện
về phù hợp với quy hoạch;
— Thời hạn Đoàn đánh giá thực hiện đánh
giá tại doanh nghiệp.

ngân hàng

n phí dịch vụ tiền mặt23: 

Bỏ quy định về việc cho phép ấn định mức•
phí nộp tiền mặt bởi vì đi ngược lại mục tiêu
hạn chế giao dịch tiền mặt trên thị trường và
chưa có giải trình hợp lý về mức phí mới
này;

Bỏ quy định tổ chức tín dụng có nghĩa vụ•
gửi biểu phí dịch vụ tiền mặt cho Ngân hàng
Nhà nước vì trái với quy định của Nghị định
222/2013/NĐ-CP.

n thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức
sử dụng vốn nhà nước:

Xem xét bỏ quy định nguồn vốn được cho là•
vốn đầu tư của Nhà nước là “Nguồn Quỹ
Đầu tư phát triển tại doanh nghiệp”, “công
ty liên kết với doanh nghiệp sử dụng vốn
nhà nước”;

Xem xét bỏ quy định tổ chức tín dụng có•
trách nhiệm “theo dõi và triển khai thực hiện
việc rút tiền mặt từ tài khoản thanh toán của
tổ chức sử dụng vốn nhà nước mở tại ngân
hàng của mình”. 

n xử lý việc sở hữu cổ phần của tổ chức tín 
dụng vượt quá giới hạn quy định tại luật 
các tổ chức tín dụng24:

Trách nhiệm của các tổ chức tín dụng•
(TCTD) trong việc xử lý việc sở hữu cổ phần
vượt quá giới hạn:
— Đề nghị quy định nghĩa vụ lập Kế hoạch
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xử lý việc sở hữu cổ phần vượt giới hạn cho
cả các TCTD và các cổ đông, và từng chủ thể
sẽ phải cam kết về các biện pháp xử lý có
liên quan đến mình;
— Đề nghị chỉ quy định nghĩa vụ báo cáo
định kỳ về danh sách cổ đông của các TCTD
không phải là công ty đại chúng.

Quy định cụ thể hơn về việc xác định giá cổ•
phiếu trong trường hợp chuyển nhượng cổ
phần theo quyết định của Ngân hàng Nhà
nước;

Xem xét quy định thời điểm bắt đầu áp•
dụng các biện pháp cưỡng chế cho phù hợp,
tức là đến hết thời hạn cam kết trong Kế
hoạch của các cổ đông và TCTD;

Đối với những trường hợp sở hữu cổ phần•
vượt giới hạn phát sinh sau ngày Luật có
hiệu lực, nhưng trước ngày Thông tư này
(hoặc Nghị định xử lý vi phạm hành chính
đang soạn thảo) có hiệu lực thì áp dụng thời
hạn xử lý đến ngày 31/03/2015;

Đối với những trường hợp sở hữu cổ phần•
vượt giới hạn phát sinh sau ngày Thông tư
này (hoặc Nghị định xử lý vi phạm hành
chính) có hiệu lực thì thời hạn xử lý số cổ
phần vượt giới hạn sẽ được quy định luôn
trong Quyết định xử lý vi phạm hành chính
(với tư cách một biện pháp khắc phục hậu
quả trong Luật xử lý vi phạm hành chính).

môi trường

hời gian qua, Bộ Tài nguyên và môi trường
có soạn thảo các văn bản trong lĩnh vực

mình quản lý là Nghị định hướng dẫn chi tiết
Luật bảo vệ môi trường, Nghị định về đo đạc và
bản đồ, các ý kiến của VCCI cụ thể:

n hướng dẫn chi tiết luật bảo vệ môi 
trường 25:

Đề nghị không quy định về vấn đề bảo vệ•
môi trường đối với nhập khẩu, phá dỡ tàu
biển đã qua sử dụng tại Nghị định này, mà
chuyển toàn bộ các quy định đó sang Nghị
định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua
sử dụng mà Bộ Giao thông vận tải đang xây
dựng. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối
hợp với Bộ Giao thông vận tải để đảm bảo
các quy định về bảo vệ môi trường tại Nghị
định về nhập khẩu, phá dữ tàu biển đã qua
sử dụng đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà
nước về môi trường;

Đề nghị chuyển toàn bộ các quy định về xử•
lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng sang Nghị định xử lý vi phạm hành
chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Toàn bộ chương III của Dự thảo (đặc biệt là•
Điều 12) hiện đang quy định nghĩa vụ kiểm
soát ô nhiễm môi trường đất cho “các cơ sở
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ”. Tuy nhiên,
VCCI cho rằng quy định như vậy là chưa
hợp lý, bởi có rất nhiều trường hợp người sử
dụng đất không phải là các cơ sở sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ nhưng vẫn có nguy cơ
gây tác động xấu đến môi trường. Ví dụ,
một kho xăng dầu, hóa chất của Bộ Quốc
phòng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
đất rất cao, nhưng đây lại không phải là một
“cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ”; 

Hơn nữa, Dự thảo quy định nghĩa vụ kiểm•
soát ô nhiễm môi trường đất cho mọi cơ sở
sản xuất kinh doanh dịch vụ. Điều này là
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24 Dự thảo Thông tư hướng dẫn xử lý việc sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng
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bất hợp lý và không cần thiết, bởi có
nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
không có nguy cơ gây ô nhiễm môi
trường đất. 

Do đó, các quy định tại chương III cần điều
chỉnh lại để xác định chính xác chủ thể có
nghĩa vụ kiểm soát ô nhiễm môi trường đất.

Cần xác định rõ các trường hợp chuyển•
mục đích sử dụng đất phải thực hiện
nghĩa vụ kiểm soát ô nhiễm môi trường
đất (có thể quy định trong phụ lục);

Đề nghị, thay thời điểm giao đất, cho thuê•
đất thành thời điểm thu hồi đất nhằm quy
trách nhiệm cho người sử dụng đất trước
đó;

Về hệ thống quản lý môi trường (HQM):•
— Trong giai đoạn hiện nay, chưa nên áp
dụng HQM đại trà mà chỉ nên làm thí
điểm ở phạm vi khoảng 50 cơ sở phát
sinh chất thải trọng điểm. Việc mở rộng
phạm vi doanh nghiệp phải thực hiện
HQM sẽ được thực hiện sau khoảng 3-5
năm tới bằng việc sửa đổi Nghị định này;
— Trong thời gian thí điểm, có thể áp
dụng cơ chế Bộ Tài nguyên và Môi trường
tổ chức kiểm tra và xác nhận HQM cho
doanh nghiệp, đồng thời xây dựng quy
chế và tiêu chuẩn nghề nghiệp. Sau giai
đoạn thí điểm nên cho phép xã hội hóa
việc kiểm tra HQM thông qua các doanh
nghiệp kinh doanh dịch vụ độc lập;
— Ngoài các quy định về nội dung HQM
tại Điều 30, cần bổ sung thêm các tiêu chí
để xác định một HQM là đạt hay không
đạt;
— Đối với những cơ sở đã có giấy chứng
nhận ISO 14000 thì sẽ được miễn việc lập
và xác nhận HQM.

Bảo hiểm thiệt hại về môi trường: đề nghị•
cho phép doanh nghiệp sử dụng phương
án trích lập dự phòng rủi ro thay cho việc
phải mua bảo hiểm bắt buộc.

n Đo đạc và bản đồ26: 

VCCI cho rằng Hoạt động đo đạc và bản đồ là
hoạt động kỹ thuật, kinh tế quan trọng, phát triển
nhanh cùng với sự phát triển của khoa học kỹ
thuật, nhu cầu kinh tế và yêu cầu an ninh quốc
phòng. Việc xây dựng một văn bản pháp luật có
hiệu lực pháp lý cao, tạo khung khổ pháp lý cơ
bản để điều chỉnh tổng thể và thống nhất hoạt
động này là rất cần thiết.

Vì vậy, về mặt hình thức, lý tưởng nhất có lẽ là
cần xây dựng một luật riêng về đo đạc và bản đồ.
Bối cảnh hiện nay cùng với các kết quả và bài học
kinh nghiệm (cả tích cực lẫn hạn chế) trong quá
trình thực thi Nghị định 12/2002/NĐ-CP có lẽ đã
đủ chín muồi để chúng ta hoàn thiện, cập nhật,
nâng cấp các quy định hiện đang đặt tại Nghị
định hiện tại thành một luật về vấn đề này.

Về mặt nội dung, một văn bản có hiệu lực pháp
lý cao nhất về lĩnh vực đo đạc và bản đồ trong bối
cảnh hiện tại cần đáp ứng ít nhất các yêu cầu sau:

Phân biệt rõ các hoạt động đo đạc và bản đồ•
thực hiện trong khuôn khổ hành chính, quản
lý nhà nước (phục vụ mục tiêu quản lý) và
các hoạt động đo đạc và bản đồ kinh tế - dân
sự (phục vụ mục tiêu kinh doanh, tiêu dùng);

Có cơ chế quản lý riêng (cả về việc đầu tư,•
thực hiện cũng như sử dụng các kết quả đo
đạc và bản đồ) cho mỗi nhóm hoạt động đo
đạc và bản đồ phù hợp vào tính chất và mức
độ quản lý cần thiết của mỗi nhóm (nhóm
kinh doanh phải quản lý khác, nhóm Nhà
nước phải quản lý khác);

Các quy định cần được thiết kế rõ ràng, minh•
bạch, khả thi, đảm bảo các yêu cầu về cải cách
thủ tục hành chính, không cản trở bất hợp lý
các quyền tự do kinh doanh và phù hợp với
các văn bản pháp luật khác liên quan (ví dụ
Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư…).

Trên cơ sở các nguyên tắc trên, đề nghị rà soát
toàn bộ Dự thảo để đảm bảo các yêu cầu trên27.
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công nghệ thông tin

ộ Thông tin và Truyền thông đang soạn
thảo Dự thảo Nghị định về dịch vụ công

nghệ thông tin, trong đó có áp đặt khá nhiều
điều kiện kinh doanh, giấy phép cũng như nhiều
thủ tục hành chính đối với hoạt động kinh
doanh về dịch vụ công nghệ thông tin. Đây là
những biện pháp quản lý chặt chẽ, quá mức cần
thiết, cản trở một cách bất hợp lý hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một số
quy định tại Dự thảo thiếu tính khả thi và chưa
phù hợp với thực tế. VCCI đã có nhiều kiến nghị
theo hướng loại bỏ các điều kiện kinh doanh
giấy phép bất hợp lý, loại bỏ các thủ tục hành
chính gây phiền phức cho doanh nghiệp trong
khi mục tiêu quản lý lại ít đạt được, các yếu tố
minh bạch trong quy định, cụ thể như sau28: 

Cần giả trình rõ các lý do cần kiểm soát bằng•
giấy phép đối với dịch vụ làm mới các sản
phẩm phần cứng quy mô công nghiệp. Nếu
không thể giải trình thì đề nghị bỏ Giấy
phép này. Nếu giải trình được đầy đủ lý do
cần thiết phải kiểm soát hoạt động này bằng
Giấy phép thì cần điều chỉnh lại các quy
định để giải quyết các bất cập về:
— Các điều kiện cấp phép còn chung chung,
chưa làm nổi bật được mục tiêu quản lý đối
với hoạt động này;
— Trình tự thủ tục cấp phép chưa đảm bảo
rõ ràng, thiếu minh bạch.

Bỏ quy định về chứng chỉ hành nghề đối với•
các dịch vụ tư vấn dịch vụ công nghệ thông
tin bởi việc áp đặt điều kiện về chứng chỉ đối
với hoạt động này là không cần thiết;

Trong trường hợp giải trình được việc cấp•
chứng chỉ hành nghề thì cần phải làm rõ về:
— Điều kiện cấp chứng chỉ;
— Công nhận chứng chỉ được cấp ở nước ngoài;
— Đơn giản hóa thủ tục cấp chứng chỉ theo
hướng hoặc là Bộ cấp hoặc là Hiệp hội cấp.

Bỏ thủ tục đăng ký đối với các loại dịch vụ•
công nghệ thông tin bởi thủ tục này ít ý
nghĩa về mặt quản lý và gây phiền phức về
thủ tục cho doanh nghiệp;

Bỏ thủ tục cấp mã số quản lý sản phẩm đặc•
thù bởi không rõ về mục tiêu quản lý và
thiếu tính khả thi cũng như không phù hợp
với thực tế;

Bỏ thủ tục đăng ký dịch vụ trung tâm dữ•
liệu, trong trường hợp có giải trình hợp lý về
việc giữ loại thủ tục này thì cần gọi tên chính
xác thủ tục này là Giấy phép chứ không phải
là Bản xác nhận và điều chỉnh lại các quy
định về điều kiện, thủ tục cấp phép;

Quy định rõ ràng đối với một số biện pháp•
quản lý đối với dịch vụ công nghệ thông tin
xuyên biên giới như:
— Như thế nào được cho là “số lượng lớn”,
“có số lượng lớn truy cập từ Việt Nam”;
— Trình tự thủ tục mà các nhà cung cấp dịch
vụ xuyên biên giới thông báo với Bộ Thông
tin và Truyền thông về các thông tin như
tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc…

các lĩnh vực thuộc phạm vi
quản lý của Bộ tư pháp

ộ Tư pháp trong 4 tháng vừa qua có soạn
thảo 2 văn bản về hướng dẫn Luật phá sản

về quản tài viên và đề án liên thông các thủ tục
công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản
gắn liền với đất và thuế. Các quy định chủ yếu
quy định về các thủ tục hành chính, theo hướng
đơn giản, thuận tiện. Chính vì vậy, các góp ý, đề
xuất của VCCI tập trung vào tính minh bạch
trong các quy định, cụ thể:

n quản tài viên29:

Bỏ thủ tục đăng ký hành nghề quản lý,•
thanh lý tài sản với tư cách cá nhân; 

Bỏ quy định cấm quản tài viên “làm việc cho•
từ hai doanh nghiệp hành nghề quản lý,
thanh lý tài sản trở lên trong cùng một thời
gian hoặc vừa hành nghề với tư cách cá
nhân vừa hành nghề trong doanh nghiệp
quản lý, thanh lý tài sản” (điểm d khoản 1
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27 Các góp ý cụ thể thể hiện trong văn bản góp ý chi tiết về Dự thảo này.
28 Dự thảo Nghị định về dịch vụ công nghệ thông tin
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về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản



Điều 3) (bởi quy định này cũng không có ý
nghĩa gì về mặt quản lý chuyên môn hay
tính độc lập của Quản tài viên);

Rút ngắn thời gian cấp mới, cấp lại chứng•
chỉ hành nghề quản tài viên;

Quy định về thời hạn tạm đình chỉ hành•
nghề đối với quản tài viên, doanh nghiệp
quản lý, thanh lý tài sản;

Cần quy định về điều khoản chuyển tiếp•
ngay tại Nghị định để đảm bảo có thể thi
hành được ngay khi ban hành;

Về thu hồi Chứng chỉ hành nghề quản tài•
viên: cần thiết kế theo hướng các đề nghị thu
hồi Chứng chỉ hành nghề, Bộ Tư pháp phải
có trách nhiệm xác minh và các cơ quan có
liên quan có trách nhiệm phối hợp, đồng
thời có chế tài đối với những đối tượng đề
nghị không chính xác, với mục đích không
tốt;

Chi phí quản tài viên, doanh nghiệp quản lý•
thanh lý tài sản: Cần quy định phương pháp
tính chi phí bám sát thị trường hơn (ví dụ:
theo % giá trị tài sản) cho vấn đề chi phí/thù
lao Quản tài viên.

n liên thông các thủ tục công chứng, đăng
ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với
đất và thuế30:

VCCI đánh giá cao tinh thần của Đề án và các
quy định tại Dự thảo Thông tư trong việc tinh
giản các loại hồ sơ tài liệu; phối hợp giữa các tổ
chức, cơ quan có liên quan trong việc thực hiện
thủ tục; rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục,
giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp và xã
hội. Tuy nhiên, để các quy định tại Thông tư
“thực sự đi vào cuộc sống”, thể hiện được tính
chất đơn giản hóa thủ tục hành chính, VCCI đề
xuất các ý kiến góp ý sau:

Trong quy trình giải quyết tại văn phòng•
đăng ký đất đai: kết quả sẽ được trả về tổ
chức hành nghề công chứng;

Trong quy trình giải quyết tại cơ quan thuế:•
kết quả sẽ được trả về văn phòng đăng ký

đất đai và đây là một trong những kết quả
mà văn phòng đăng ký đất đai gửi trả lại cho
tổ chức hành nghề công chứng;

Trong giai đoạn giải quyết tại cơ quan thu•
tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính: cần thiết
kế theo hướng ủy quyền cho văn phòng
đăng ký đất đai thu tiền và khi nhận được
tiền nộp từ các đối tượng thì văn phòng
đăng ký sẽ lập tức cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, để tránh trường hợp các
bên phải sang cơ quan khác và phải quay trở
lại văn phòng đăng ký đất đai để nhận giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất;

Đề xuất điều chỉnh một số quy định để đảm•
bảo tính thống nhất với các văn bản pháp
luật khác cùng điều chỉnh như: quy định
thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức trong
việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế là
“Kho bạc Nhà nước cấp huyện”; “Văn
phòng đăng ký đất đai”; “Ngân hàng
Thương mại” là chưa thống nhất với Luật xử
lý vi phạm hành chính năm 2013; thời hạn
giải quyết thủ tục tại văn phòng đăng ký đất
đai đối với thủ tục thế chấp, đăng ký thay
đổi thế chấp, đăng ký thế chấp nhà ở hình
thành trong tương lai và thủ tục đăng ký
thay đổi thế chấp nhà ở hình thành trong
tương lai trong “tối đa 03 ngày làm việc” là
chưa thống nhất với quy định tại Thông tư
liên tịch 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT;

Điều chỉnh một số quy định để đảm bảo tính•
minh bạch như: nêu cụ thể giấy tờ chứng
minh quan hệ giữa người để lại di sản và
người được hưởng di sản là những giấy tờ
gì; quy định quy trình giải quyết đăng ký thế
chấp tài sản gắn liền với đất hình thành
trong tương lai (không phải là nhà ở).
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một số lĩnh vực Khác

n văn bản hướng dẫn của Bộ văn hóa, thể 
thao và Du lịch về đặt tên doanh nghiệp31:

VCCI có ý kiến đối với một số nội dung sau:

Về sử dụng tên danh nhân để đặt tên doanh•
nghiệp: Đề nghị liệt kê tên 15 danh nhân là
anh hùng dân tộc thuộc diện cấm đặt tên
doanh nghiệp để đảm bảo thuận lợi trong
quá trình áp dụng;

Về tên doanh nghiệp vi phạm văn hóa, đạo•
đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc: Đề
duất chỉ nên cấm đặt tên nếu tên đó: mang
ý nghĩa dung tục, khiêu dâm, bạo lực quá
mức, tội ác, tệ nạn xã hội; thể hiện hoặc ám
chỉ sự đe dọa, xúc phạm, phỉ báng, lăng mạ,
bôi nhọ, khiếm nhã đối với cá nhân, tổ chức
khác; thể hiện hoặc ám chỉ sự phân biệt, kỳ
thị vùng miền, dân tộc, tôn giáo, chủng tộc.
Và Ban soạn thảo cần rà soát toàn bộ Dự
thảo để đảm bảo quy định cấm đặt tên phù
hợp với các mục tiêu trên.

n nhận định tình hình tham nhũng32: 

Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã xác
định phòng chống tham nhũng (PCTN) là công
tác quan trọng. Cho tới nay, công tác PCTN đã
được đã được triển khai khá đồng bộ trên các
mặt; tuy nhiên, công tác phòng ngừa, phát hiện
và xử lý tham nhũng vẫn còn hạn chế khi tình
hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, chưa
có dấu hiệu giảm. 

VCCI cho rằng hiệu quả của công tác PCTN sẽ
gia tăng nếu có hệ thống các chỉ tiêu giám sát
đánh giá khách quan phù hợp. Hệ thống các chỉ
tiêu này nếu xây dựng được sẽ giúp bổ sung
thông tin cho hệ thống dữ liệu chung về phòng,
chống tham nhũng mà Thanh tra Chính phủ có
trách nhiệm xây dựng, quản lý, đồng thời góp
phần phản ánh kịp thời thực trạng công tác
PCTN, từ đó giúp các cơ quan chức năng có thể
xác định những khâu, lĩnh vực cần cải thiện
trong thời gian tới. Đồng thời, những thông tin,

dữ liệu thu thập được theo hệ thống chỉ tiêu này
cũng cần được công bố công khai, minh bạch kịp
thời nhằm bảo đảm tăng cường lòng tin của
người dân và doanh nghiệp về những nỗ lực
PCTN của các cơ quan nhà nước tại Việt Nam.
Do đó, VCCI đề xuất:

Cần xác lập hệ thống chỉ tiêu rõ ràng, với các•
biểu mẫu chi tiết tại phần phụ lục, để phục
vụ việc báo cáo các thông tin cần thu thập
liên quan tới các chỉ tiêu đã xác định;

Để phản ánh đầy đủ hơn thiệt hại của tham•
nhũng không chỉ với ngân sách nhà nước
mà còn với chính các doanh nghiệp và nền
kinh tế, thuận lợi hơn trong điều tra doanh
nghiệp, nên điều chỉnh là “so với tổng số
doanh thu của doanh nghiệp”;

Cần mở rộng tham vấn ý kiến của cá nhân,•
tổ chức có trách nhiệm giám sát đối với hoạt
động của cơ quan nhà nước;

Cần thăm dò ý kiến người dân, doanh•
nghiệp đối với hiệu quả hoạt động của các
cơ quan thực hiện công tác PCTN.

n ngoài ra vcci có chuyển đến cơ quan 
chủ trì soạn thảo các ý kiến của doanh 
nghiệp đối với các tiêu chuẩn kỹ thuật kỹ
thuật quốc gia như: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi về•
nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên
nhiên, nước thải công nghiệp dệt nhuộm,
nước thải công nghiệp sản xuất giấy và bột
giấy, chất lượng mặt, chất lượng nước ngầm
và chất lượng nước biển;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường ống•
dẫn hơi và nước nóng nhà máy điện;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bơm phun•
thuốc trừ sâu.
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31 Dự thảo Thông tư hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp
32 Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và nội
dung đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
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Điểm tin

Các Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đang lấy ý kiến

Tham gia soạn thảo

STT

1 Thông tư Bộ Tài chính 16/12/2014Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lÝ và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh 
thương mại cá tra

2 Nghị định Bộ Tài chính 18/12/2014Nghị định về chứng khoán phái sinh và thị trường 
chứng khoán phái sinh

3 Thông tư Bộ Y tế 24/12/2014Thông tư quy định việc nhập khẩu trang thiết bị 
y tế

4 Thông tư Bộ Tài chính 24/12/2014Thông tư liên lịch hướng dẫn cơ chế phối hợp và 
xử lÝ trong việc kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ 
tại các cửa khẩu

5 Thông tư Bộ Tài chính 26/12/2014Thông tư hướng dẫn nội dung về thuế giá trị gia 
tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, hóa đơn, thuế tài 
nguyên và quản lÝ thuế theo Nghị định số 
.../2014/NĐ-CP ngày ...tháng 12 năm 2014 của 
Chính phủ hướng dẫn Luật số .../2014/QH13 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

Loại văn bản Tên văn bản Hạn góp ÝCơ quan soạn thảo

n Luật doanh nghiệp (sửa đổi)
n Luật đầu tư (sửa đổi)
n Bộ luật dân sự (sửa đổi)
n Luật thi hành án dân sự (sửa đổi)
n Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
n Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi)
n Luật phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia
n Luật ban hành quyết định hành chính
n Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp
n Nghị định về hòa giải thương mại
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n Bộ luật dân sự (sửa đổi)
n Luật sửa đổi một số luật về thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, giá trị gia 

tăng, thuế tài nguyên, thuế môn bài và quản lý thuế)
n Nghị định thay thế Nghị định 05/2006/NĐ-CP ngày 9/1/2006 về việc thành lập và quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh
n Nghị định quản lý sử dụng đất trồng lúa
n Nghị định quy định về khung giá đất
n Các Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường: (1) Nghị định quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường, (2) Nghị định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, 
đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, 
(3) Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu

n Nghị định về kinh doanh casino
n Nghị định về niên hạn sử dụng của phương tiện được phép nhập khẩu đối với phương tiện 

giao thông thủy nội địa
n Nghị định quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
n Nghị định về hợp tác phòng chống buôn lậu trong hoạt động hải quan
n Nghị định về công nghiệp hỗ trợ
n Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách ưu tiên, khuyến khích phát triển 

vận tải hành khách công cộng

n Hội thảo “Vai trò của doanh nghiệp trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật” 
(Hà Nội 13/8/2014, Đà Nẵng 19/8/2014, Tp. Hồ Chí Minh 20/8/2014)

n Hội thảo “Chính sách hỗ trợ xuất khẩu cho các doanh nghiệp trong quá trình Việt Nam 
tham gia đàm phán, thực thi các hiệp định thương mại tự do” (Đà Nẵng, 19/9/2014)

n Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường: (Hà Nội, 26/9/2014)
(1) Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường, 
(2) Nghị định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác
động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, (3) Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu 

n Hội thảo góp ý Dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi) (Đà Nẵng 02/10/2014, Cần Thơ 15/10/2014)
n Hội thảo góp ý Dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật đầu tư (sửa đổi) (Hà Nội, 07/10/2014)
n Hội thảo “Doanh nghiệp đóng góp hoàn thiện Chính sách đối với hoạt động in” 

(Tp. Hồ Chí Minh, 08/10/2014)
n Hội thảo góp ý Dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi) (Tp. Hồ Chí Minh, 14/10/2014)
n Hội thảo “Kỹ năng sử dụng phương thức Hòa giải để giải quyết tranh chấp trong 

kinh doanh và thương mại quốc tế” (Hà Nội, 16/10/2014)

Tham gia thẩm định

Các sự kiện xây dựng pháp luật mà VCCI đã tổ chức/ phối hợp
tổ chức



Nghị định 24/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện
pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Điều 27. lấy ý kiến trong quá trình soạn thảo (trích)
1. Trong quá trình soạn thảo, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến của
đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và của các cơ quan, tổ chức, cá nhân bằng
các phương thức quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
4. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi dự án, dự thảo đến các bộ, cơ quan ngang
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để lấy ý kiến về nội dung của dự án, dự thảo.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm giao
đơn vị được phân công phụ trách lĩnh vực có liên quan đến nội dung dự án, dự thảo chủ trì,
phối hợp với tổ chức pháp chế và các đơn vị khác chuẩn bị ý kiến tham gia.
Văn bản tham gia ý kiến phải được gửi cơ quan chủ trì soạn thảo trong thời hạn chậm nhất
là 20 (hai mươi) ngày lam̀ viêc̣, kể từ ngày nhận được dự án, dự thảo. 
Đối với những dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa
vụ của doanh nghiệp, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
được giao chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi tới Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam để lấy ý kiến của các doanh nghiệp.
Trong thời hạn là 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự án, dự thảo văn
bản quy phạm pháp luật, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phải tổ chức lấy ý
kiến của các doanh nghiệp; tổng hợp ý kiến và gửi đến Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ,
các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được phân công chủ trì 
soạn thảo.

Quyết định 06/2012/QĐ-TTg về tham vấn doanh nghiệp liên quan tới các hiệp định mở cửa
thương mại

Điều 7. quyền hạn và trách nhiệm đầu mối tập hợp ý kiến doanh nghiệp của phòng
thương mại và công nghiệp việt nam trong giai đoạn đàm phán
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được làm đầu mối tập hợp và phản ánh ý
kiến của cộng đồng doanh nghiệp. Khi thực thi vai trò đầu mối, Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam có quyền hạn và trách nhiệm sau:
1. Phổ biến các tài liệu mà cơ quan chủ trì đàm phán đã cung cấp tới cộng đồng 
doanh nghiệp.
2. Tổ chức nghiên cứu, đề xuất nội dung, phương án đàm phán, bao gồm cả các yêu cầu cần
phải đặt ra cho đối tác đàm phán, hướng dẫn các doanh nghiệp xem xét, lưu ý các vấn đề
quan trọng trong đàm phán để giúp doanh nghiệp tham gia ý kiến hiệu quả hơn cho cơ
quan chủ trì đàm phán.
3. Tổ chức các hoạt động phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp.
4. Đôn đốc, thu thập và tổng hợp phản hồi của doanh nghiệp và chuyển cho cơ quan chủ trì
đàm phán.

Chức năng nhiệm vụ của VCCI trong tham vấn
doanh nghiệp xây dựng pháp luật và các hiệp định

mở cửa thương mại:




