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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:
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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.

Thiết kế: thaidung@gmail.com
in ấn tại: Công ty CP In Truyền Thông Việt Nam.
giấy phép xuất bản: Số 54/GP-XBBT ngày 08/8/2014
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mục lục 

hoạT ĐộNg Nổi BậT 
Sửa đổi Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư

Sửa đổi Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Kiến nghị liên quan tới sự cố quá khích tại 
Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh

ĐáNh giá mứC Độ TiếP Thu Của Cơ
QuaN soạN Thảo 

Đánh giá ở 12 văn bản được ban hành trong 6 
tháng đầu năm 2014 mà VCCI đã góp ý, cụ thể 
theo Tính hợp lý, Tính minh bạch, Tính thống 
nhất của các quy định

Điểm TiN
Các dự thảo VBQPPL mà VCCI đã có ý kiến 
chính thức bằng công văn và tóm tắt 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 thuế tiêu thụ đặc biệt Đánh giá ở 12 văn bản được ban hành trong 6 tháng đầu năm 2014 mà VCCI đã góp ý
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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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Đây là hai đạo luật quan trọng,
có ý nghĩa đặc biệt đối với vai
trò khung khổ pháp luật cơ
bản về doanh nghiệp và đầu tư
tại Việt Nam đang được Bộ Kế
hoạch và Đầu tư đang chủ trì
sửa đổi Vì tầm ảnh hưởng
quan trọng của các dự Luật
này, VCCI đã chủ động tham
gia hoàn thiện bằng nhiều
cách thức khác nhau:

Tham gia Ban soạn thảo, Tổ•
biên tập;
Phối hợp với cơ quan chủ trì•
soạn thảo và một số các cơ
quan hữu quan khác tổ chứ-
clấy ý kiến rộng rãi cộng
đồng doanh nghiệp bằng
nhiều hình thức:hội thảo, tọa
đàm chuyên gia, lấy ý kiến
bằng văn bản, trên website
www.vibonline.com.vn;
Tham gia họp thẩm tra do•
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
chủ trì.

Bước đầu, các ý kiến của VCCI
tập trung vào các định hướng
lớn sửa đổi Luật doanh nghiệp
và Luật đầu tư nhằm tạo môi
trường kinh doanh thuận lợi và
bình đẳng:

Đối với Luật doanh nghiệp
n Về áp dụng Luật doanh nghiệp
và các luật có liên quan: Đề nghị
thực hiện rà soát các luật chuyên
ngành hiện đang có quy định
riêng, khác biệt so với quy định
của Luật doanh nghiệp để xem
xét xem các khác biệt đó có thực
sự cần thiết không. Nếu không
cần thiết thì bỏ, bắt buộc áp
dụng Luật doanh nghiệp; nếu
cần thiết thì liệt kê luôn trong
Điều 3 Luật doanh nghiệp, ví dụ
theo hướng “Liên quan tới
thành lập, tổ chức quản lý và
giải thể doanh nghiệp, Luật này
được ưu tiên áp dụng so với tất
cả các luật chuyên ngành trừ luật
chuyên ngành trong các lĩnh vực

a,b,c (liệt kê rõ)” để hạn chế
được tình trạng nguyên tắc tự do
kinh doanh trong Luật doanh
nghiệp bị biến dạng, thậm chí
triệt tiêu qua các quy định của
pháp luật chuyên ngành.

n Về thành lập doanh nghiệp:
VCCI ủng hộ định hướng tiếp
tục đơn giản hóa thủ tục thành
lập doanh nghiệp trong Luật
doanh nghiệp sửa đổi nhưng
Luật cần quy định về hậu kiểm
đối với doanh nghiệp, ít nhất là
những lĩnh vực chung thuộc
phạm vi của Luật này và cần
chú ý đến sự phối hợp chặt chẽ
và thông tin hai chiều giữa cơ
quan đăng ký kinh doanh với
cơ quan thẩm quyền, đặc biệt là
cơ quan thuế để tránh tình
trạng gây khó cho doanh
nghiệp từ việc phải chịu hậu
kiểm chồng chéo cho những
vấn đề tương tự nhau bởi nhiều
cơ quan khác nhau.

Sửa đổi Luật doanh nghiệp
và Luật đầu tư

Hoạt động nổi bật hoạt động nổi bật 
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n Về việc ghi và mã hóa ngành
nghề kinh doanh khi đăng ký kinh
doanh: VCCI ủng hộ chủ
trương bỏ việc ghi mã ngành
nghề kinh doanh khi đăng ký
doanh nghiệp và quy định
theo hướng: Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh không ghi
ngành nghề kinh doanh và cần
ghi tuyên bố in sẵn “Doanh
nghiệp có quyền kinh doanh trong
tất cả các ngành nghề trừ các
ngành nghề mà pháp luật cấm
theo Phụ lục 1 kèm theo và được
cập nhật trên website của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư.

Đối với các ngành nghề kinh
doanh có điều kiện được liệt kê
trong Danh mục tại Phụ lục 2
kèm theo và được cập nhật trên
website của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư, doanh nghiệp chỉ được tiến
hành hoạt động kinh doanh khi
đáp ứng đủ các điều kiện theo quy
định. Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh này không có ý nghĩa
thay thế các điều kiện và/hoặc giấy
phép kinh doanh cụ thể trong các
ngành nghề kinh doanh có điều
kiện” và ban hành kèm theo 2
Phụ lục này.

n Về khái niệm nhà đầu tư 
nước ngoài:
+ Cần xóa bỏ toàn bộ các phân
biệt đối xử về thủ tục giữa nhà
đầu tư trong nước và nhà đầu
tư nước ngoài, chỉ duy trì các
cơ chế đối xử khác biệt liên
quan đến tới quyền kinh
doanh (được quy định theo
các căn cứ hợp lý, phù hợp với
cam kết quốc tế và thực hiện
bởi cơ quan quản lý chuyên
ngành trong từng lĩnh vực);
+ Xác định rõ khái niệm nhà
đầu tư nước ngoài theo

hướng: mọi chủ thể có vốn
đầu tư nước ngoài chiếm trên
50% là nhà đầu tư nước ngoài.
Về trường hợp chủ thể có vốn
đầu tư nước ngoài thế hệ thứ 2
trở đi, nếu một chủ thể đã
được xác định là nhà đầu tư
nước ngoài (có trên 50% vốn
nước ngoài) thì toàn bộ các
hành vi sau đó của chủ thể này
sẽ được xem là hành vi của nhà
đầu tư nước ngoài thuần túy.

Đối với Luật đầu tư
n Về thủ tục đăng ký đầu tư: 
Đề nghị bỏ thủ tục đăng ký
đầu tư (và Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư) đối với tất cả
các dự án trừ:
+ Dự án sử dụng nguồn lực từ
Nhà nước (đất đai, tài nguyên,
tín dụng …) hoặc ảnh hưởng
đáng kể tới các nguồn lực
không sẵn có/khan hiếm;
+ Dự án đầu tư quan trọng
quốc gia, hoặc cần Thủ tướng
phê duyệt (với điều kiện phải
làm rõ nội dung nhóm này).

n Các vấn đề trong thực hiện dự
án đầu tư: 
+ Đối với nhóm các quy định
liên quan tới hoạt động của
nhà đầu tư trong quá trình
thực hiện dự án đầu tư: Đề
nghị bỏ tất cả các quy định liên
quan tới các quyền của nhà
đầu tư trong quá trình thực
hiện dự án đầu tư này. Quyền
của họ đã và đang được thừa
nhận trong các văn bản khác
(Luật doanh nghiệp, Luật hợp
tác xã thương mại, Luật
thương mại…). Và nếu cần thì
dự Luật chỉ nêu một điều
khoản ghi nhận quyền tự
quyết của nhà đầu tư trong

mọi vấn đề liên quan tới triển
khai dự án đầu tư theo quy
định của pháp luật liên quan;
+ Đối với nhóm các quy định
về thủ tục điều chỉnh Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư
(Giấy ĐKĐT): Dự thảo nên
thiết kế theo hướng chỉ khi dự
án đầu tư thay đổi ở các nội
dung đã được ghi trong Giấy
ĐKĐT thì mới phải làm thủ tục
thay đổi Giấy ĐKĐT và thủ tục
này sẽ được Cơ quan quản lý
đầu tư thực hiện theo cách
thức nhanh nhất, như là ghi
nhận thay đổi mà thôi, và chỉ
tiến hành thẩm định với
những nội dung thay đổi mà
trước đó khi ĐKĐT ban đầu đã
phải trải qua thẩm định.

Đối với hai đạo luật này,
hầu hết các phiên bản Dự
thảo, VCCI đều có ý kiến đóng
góp và truyền tải ý kiến theo
nhiều kênh khác nhau như:
gửi Công văn góp ý trực tiếp
tới cơ quan chủ trì soạn thảo
(Bộ Kế hoạch và Đầu tư); phát
biểu tại các cuộc họp thẩm tra
của Ủy ban Kinh tế Quốc hội;
trao đổi tại buổi thảo luận
nhóm đại biểu Quốc hội; phát
biểu tại phiên thảo luận tại
Quốc hội; đối thoại trực tiếp
với bộ phận soạn thảo Luật
đầu tư…. (Những ý kiến góp
ý ở trên là ý kiến góp ý mới
nhất, các ý kiến đóng góp cho
các phiên bản Dự thảo được
đăng tải đầy đủ tại website
của VCCI tại địa chỉ 
www.vibonline.com.vn). 

Hoạt động xây dựng hai
luật này vẫn được VCCI tiếp
tục theo dõi và tham gia tích
cực vào việc hoàn thiện.

www.vibonline.com.vn



VCCI đã tiến hành lấy ý kiến rộng rãi doanh
nghiệp, hiệp hội trong phạm vi cả nước đối với
Dự thảo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi)
thông qua hình thức văn bản, phối hợp với Văn
phòng Chính phủ tổ chức Hội thảo tại thành
phố Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Phúc. Trên cơ sở
các ý kiến phản hồi, VCCI bước đầu gửi tới Ban
soạn thảo và các cơ quan hữu quan một số ý
kiến đối với Dự thảo luật, đặc biệt liên quan đến
3 đối tượng chịu thuế là: nước ngọt có ga không
cồn; thuốc lá; bia.

NướC NgọT Có ga KHôNg CồN:
VCCI cho rằng việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc

biệt (TTĐB) đối với nước ngọt có ga không cồn chỉ
là hợp lý nếu Ban soạn thảo:

Có giải trình đầy đủ, chặt chẽ và thuyết phục•
hơn về các tác động nguy hại của riêng nước
ngọt có ga đối với sức khỏe con người (chứ
không phải là các tác động nguy hại nói chung
của nước ngọt);
Có phân tích cụ thể và có căn cứ đầy đủ hơn•
về các tác hại của các chất có riêng trong đồ
uống có ga (như CO2, Natri…) cũng như các
tác động cộng gộp của chúng khi đưa vào
cùng một sản phẩm hoặc khi được sử dụng
với tần suất cao hơn nhiều so với các sản phẩm
khác có chứa chất tương tự để giải trình được
các lập luận của các doanh nghiệp liên quan.

Trường hợp Ban soạn thảo nhận thấy bản thân
nước ngọt không ga cũng gây hại tới sức khỏe con
người nếu lạm dụng nhưng nước ngọt có ga gây
tác hại lớn hơn đối với sức khỏe (do tác động cộng
hưởng từ các chất riêng của nước có ga) thì cũng
cần có giải trình đầy đủ về lộ trình (trước mắt áp
dụng thuế TTĐB đối với nước ngọt có ga do mức
độ nguy hại cao hơn – trong lâu dài sẽ có biện
pháp đối với cả nước ngọt không ga nếu thống kê
cho thấy mức độ sử dụng, lạm dụng cao gây nguy
cơ lớn tương tự nước ngọt có ga hiện tại).

Ban soạn thảo cũng cần có giải trình cẩn trọng
và đầy đủ đối với ý kiến trên thị trường nước ngọt
có ga không cồn chiếm thị phần lớn chủ yếu thuộc
sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài, trong khi
nước ngọt không có ga không cồn lại chủ yếu
thuộc sở hữu của các nhà đầu tư trong nước, để
tránh trường hợp khi quy định được áp dụng,
Việt Nam có thể phải đối mặt với các cáo buộc
phân biệt đối xử từ các đối tác theo các quy định
của WTO.

ThuốC Lá:
Về cơ bản, việc đánh thuế cao đối với thuốc lá

là cần thiết, nhằm hạn chế tiêu dùng sản phẩm
gây hại cho sức khỏe này. Tuy nhiên, các chính
sách đưa ra cần tính đến tất cả các đối tượng liên
quan, nhằm cân bằng và đảm bảo lợi ích hợp
pháp của các đối tượng chịu tác động, trong đó
có các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc
lá. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét giãn thời điểm
tăng thuế bởi các lý do:

Chính sách áp đặt đối với thuốc lá khá ngặt•
nghèo: phải in cảnh báo sức khỏe hình ảnh
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Sửa đổi Luật thuế
tiêu thụ đặc biệt
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Hoạt động nổi bật 

chiếm 50%; đóng góp vào Quỹ phòng, chống
tác hại của thuốc lá (từ 01/05/2013 là 1% trên
giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt, tăng lên 1,5%
vào tháng 05/2016 và đạt mức 2% vào tháng
05/2019); cấm quảng cáo và khuyến mãi dưới
mọi hình thức; quản lý hoạt động sản xuất
kinh doanh bằng giấy phép (từ việc sản xuất,
bán buôn đến cơ sở bán lẻ); quy định nhiều
không gian cấp hút thuốc lá; áp đặt thuế tiêu
thụ đặc biệt cao đối với mặt hàng thuốc lá,
mục tiêu sản lượng theo quy định tại Nghị
định 67/2013/NĐ-CP…
Tình trạng buôn lậu thuốc lá gia tăng, đặc biệt•
là các năm tăng thuế tiêu thụ đặc biệt và công
tác phòng chống buôn lậu thuốc lá chưa phát
huy hiệu quả. Điều này sẽ gây tác động lớn
đến các hoạt động kinh doanh hợp pháp là
các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc
lá; tạo sự cạnh tranh bất bình đẳng giữa các
thuốc lá được sản xuất hợp pháp với thuốc lá
buôn lậu; ảnh hưởng đến nguồn thu của ngân
sách nhà nước (giảm nguồn thu từ các công
ty sản xuất thuốc lá do nguồn cung giảm trên
thị trường và thất thu nguồn thuế do không
thu được từ hoạt động buôn lậu thuốc).

Bia:
Mức tăng thuế suất đối với mặt hàng bia

trong Dự thảo là khá cao, đề nghị Ban soạn thảo
xem xét lại bởi:

Mâu thuẫn trong các chính sách đối với phát•
triển ngành bia: Đánh TTĐB cao đối với sản
phẩm bia nhằm mục đích hạn chế tiêu dùng
cũng như giảm sản lượng đối với ngành bia.
Tuy nhiên, hiện nay, ngành bia đang phát
triển theo quy hoạch đã được duyệt, theo đó
sản lượng bia tăng theo từng năm và mức
tăng hiện nay là hoàn toàn phù hợp với quy
hoạch này;
Tác hại của bia đối với sự ổn định xã hội:•
Ban soạn thảo cần phân tách tác hại của bia
và tác hại của rượu vì nồng độ cồn của hai
loại đồ uống nay là khác nhau, do đó tác
động đến sức khỏe của hai loại này là khác
nhau.

VCCI sẽ tiếp tục triển khai lấy ý kiến cộng đồng
doanh nghiệp đối với Dự thảo Luật thuế tiêu thụ
đặc biệt (sửa đổi) và sẽ tiếp tục gửi ý kiến góp ý
tới cơ quan chủ trì soạn thảo cũng như các cơ
quan hữu quan.
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Kiến nghị liên quan tới sự cố quá khích tại 
Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh

Trung tuần tháng 5/2014, lợi dụng các hoạt động
tuần hành biểu thị lòng yêu nước của người dân
trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn
khoan dầu khí Hải Dương 981 tại vùng đặc quyền
kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, trong hai
ngày 13 và 14/5/2014, tại Bình Dương, Đồng Nai
và Hà Tĩnh, một số đối tượng quá khích đã có
những hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tới
trật tự an ninh xã hội, gây thiệt hại cho nhiều
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), đặc
biệt các doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan… Sự
việc đáng tiếc này ảnh hưởng tiêu cực đến hình
ảnh đất nước và môi trường đầu tư, kinh doanh
của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư quốc tế.  

Hoạt động nổi bật 
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Trước sự việc này, ngày 19/5/2014, Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ
chức cuộc gặp với các Hiệp hội doanh nghiệp
nước ngoài tại Việt Nam nhằm tìm hiểu kỹ hơn
tình hình và các kiến nghị của doanh nghiệp để
đề xuất các biện pháp thích hợp lên Chính phủ. 
Tại cuộc gặp, đại diện các doanh nghiệp đã kiến
nghị Chính phủ:

Có biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ doanh•
nghiệp giải quyết ngay vấn đề lương cho
người lao động cho thời gian doanh nghiệp
bị ngừng sản xuất do sự cố;
Xem xét nới lỏng các quy định về Giấy phép•
lao động đối với người nước ngoài cho riêng
các trường hợp doanh nghiệp phải tìm kiếm
và cử cán bộ, chuyên gia nước ngoài khác
sang thay thế cho các cán bộ, chuyên gia đã
về nước do sự cố và không sẵn sàng quay
trở lại Việt Nam;
Xây dựng một Bộ quy trình và hướng dẫn•
các công ty bảo hiểm đẩy nhanh các thủ tục
xác nhận tình trạng tổn thất của doanh
nghiệp để kịp thời trả bảo hiểm nhằm giúp
các doanh nghiệp có nguồn lực nhanh chóng
khôi phục sản xuất.

Trong trường hợp thủ tục xác nhận tổn
thất chậm trễ, mong Chính phủ có biện pháp
hỗ trợ tạm thời.
Chỉ đạo các cơ quan hải quan ưu tiên đẩy•
nhanh các thủ tục hải quan trong xuất nhập

khẩu hàng hóa riêng đối với các trường hợp
doanh nghiệp bị thiệt hại từ sự cố để giúp
doanh nghiệp đảm bảo tiến độ thực hiện các
thời hạn đơn hàng bị ảnh hưởng do sự cố;
Có biện pháp xử lý kiên quyết với các đối•
tượng vi phạm pháp luật trong sự cố;
Có biện pháp tìm kiếm lại các tài sản của•
doanh nghiệp bị lấy mất trong quá trình xảy
ra sự cố.

Sau cuộc gặp, VCCI đã tổng hợp các kiến nghị của
doanh nghiệp gửi Chính phủ đồng thời đề xuất với
Thủ tướng Chính phủ:

Chỉ đạo các cơ quan chức năng có các hành•
động ngay lập tức, quyết liệt, triệt để, cụ thể
trong việc khắc phục, xử lý hậu quả. Những
hành động này cũng như các kết quả ban đầu
cần được thông báo một cách cập nhật, chi tiết, rộng
rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các
doanh nghiệp, công chúng và quốc tế được biết.
Chỉ đạo các bộ ngành và địa phương thành lập•
một Tổ chuyên trách tại mỗi tỉnh xảy ra sự cố,
và một Tổ chuyên trách trực thuộc tại mỗi Khu
Công nghiệp/Kinh tế nơi xảy ra sự cố để có
đầu mối xử lý hiệu quả, kịp thời, thống nhất
tất cả các vấn đề phát sinh từ sự cố của doanh
nghiệp.
Chỉ đạo các bộ ngành tập trung xem xét cho•
phép áp dụng linh hoạt một số quy định pháp
luật cho các trường hợp bị ảnh hưởng trực tiếp
từ sự cố.

hoạt động nổi bật 
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Đánh giá mức độ tiếp thu từ cơ quan soạn thảo

n Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/1/2014
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
n Nghị định số 30/2014/NĐ-CP ngày 14/4/2014
của Chính phủ  quy định về điều kiện kinh doanh
vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển
n Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014
của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa
cấp
n Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014
của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản
phẩm cá tra
n Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014
của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
n Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ ngày 07/4/2014 về cơ cấu biểu giá bán
lẻ điện
n Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/2/2014
của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá
chung đối với hàng hóa, dịch vụ
n Thông tư số 13/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính
ngày 24/1/2014 hướng dẫn về thủ tục hải quan đối

với hàng hóa gia công với thương nhân nước
ngoài
n Thông tư số 38/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính
ngày 28/3/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị
định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật giá về thẩm định giá
n Thông tư số 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính
ngày 28/4/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số
177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật giá
n Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư ngày 9/1/2014 hướng dẫn thực hiện một
số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày
23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng
nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và
nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
n Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính
ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số
218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ
quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu
nhập doanh nghiệp

Trong số các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) mà VCCi đã góp ý, có 12 văn bản
được ban hành trong 6 tháng đầu năm 2014, gồm: 5 Nghị định, 1 Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ, 6 Thông tư do 5 Bộ chủ trì soạn thảo (Bộ Công Thương, Bộ giao thông vận tải, Bộ
Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính). Cụ thể:
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Trong quá trình soạn thảo 12 văn bản nói trên,
VCCI đã có 141 ý kiến đề xuất góp ý cho các dự
thảo, tính trung bình gần 12 đề xuất góp ý cho mỗi
văn bản. Các góp ý của VCCI tập trung vào các
tiêu chí sau:

n Tính hợp lý của quy định: 
Loại bỏ một số điều kiện kinh doanh bất hợp•
lý, tạo gánh nặng cho doanh nghiệp trong khi
mục tiêu quản lý nhà nước lại ít ý nghĩa;
Loại bỏ một số trình tự thủ tục hành chính tạo•
gánh nặng một cách bất hợp lý cho doanh
nghiệp;
Điều chỉnh các quy định để đảm bảo xác định•
chính xác đối tượng được hưởng trong các
mục tiêu, chính sách của ngành;
Loại bỏ hoặc điều chỉnh các quy định chưa•
phù hợp với thực tế...

n Tính minh bạch của quy định:
Xác định rõ các khái niệm để tạo cách hiểu•
thống nhất giữa các đối tượng áp dụng;
Quy định rõ các trình tự, thủ tục xin cấp các•
loại giấy phép để hạn chế tình trạng nhũng
nhiễu từ các cán bộ cơ quan quản lý nhà nước
gây khó khăn cho doanh nghiệp;
Điều chỉnh các quy định thiếu rõ ràng khác.•

n Tính thống nhất:
Đề nghị điều chỉnh các quy định thống nhất•
với các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Qua rà soát các quy định với góp ý dựa trên các
tiêu chí của VCCI cho thấy, các góp ý liên quan
đến tính hợp lý và tính thống nhất có tỷ lệ tiếp
thu cao hơn hẳn so với tỷ lệ không tiếp thu, thậm
chí góp ý về tính thống nhất có số lượng tiếp thu
cao gấp đôi số góp ý không được tiếp thu. Tuy
nhiên, các góp ý về tính minh bạch lại được tiếp
thu ở mức hạn chế. 

Nếu đánh giá phản hồi theo lĩnh vực mà Bộ
phụ trách, có thể thấy, các ý kiến góp ý của VCCI
trong các lĩnh vực do Bộ Giao thông vận tải, Bộ
Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn quản lý được tiếp thu nhiều hơn
là không tiếp thu. Các Bộ còn lại, mặc dù tỷ lệ
không tiếp thu cao hơn nhưng mức chênh lệch
lại không đáng kể (ví dụ: như Bộ Tài chính, Bộ
Khoa học và Công nghệ).

Xét theo từng tiêu chí cụ thể, các biểu đồ cho
thấy, phần lớn ý kiến của VCCI về tính hợp lý và
tính thống nhất đều được tiếp thu, đặc biệt là tính
thống nhất, tất cả các Bộ đều tiếp thu nhiều hơn
là không tiếp thu các góp ý của VCCI về tính
tương thích của các quy định trong văn bản Bộ
soạn thảo với hệ thống pháp luật liên quan. Riêng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỷ lệ
này là 100%.

Đánh giá mức độ tiếp thu từ cơ quan soạn thảo

Tính minh bạch

Tiếp thu

Tính hợp lÝ Tính thống nhất

Không tiếp thu

Đánh giá phản hồi 
đối với số đề xuất của VCCI

41

23

30

37 3
7

Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn

Bộ Giao thông vận tải

Tiếp thu Không tiếp thu

Đánh giá phản hồi theo từng Bộ

Bộ Công Thương

Bộ Kế hoạch
và Đầu tư

Bộ Tài chính

Bộ Khoa học
và Công nghệ

13 1728

8

4 8

6

7 7

5

14 12

12

30
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Tính hợp lý được xem là những góp ý “khó”
được chấp nhận, tuy nhiên, với số lượng 67 kiến
nghị, thì có đến 37 kiến nghị được ghi nhận. Nếu
xem xét tất cả các bộ, thì có đến 2/3 số Bộ tiếp thu
phần lớn ý kiến góp ý của VCCI (Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp thu toàn bộ,
Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu phần lớn 7/3
ý kiến), một Bộ tiếp thu và không tiếp thu ngang
bằng nhau. Chỉ có một Bộ duy nhất là ghi nhận
ý kiến của VCCI ít hơn.

Trong hầu hết các góp ý của VCCI thì yếu tố
minh bạch luôn được xem xét để kiến nghị.
Nhưng dường như, những yêu cầu về minh bạch
trong thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh
vẫn chưa được các Bộ ghi nhận. Và đây là tiêu
chí duy nhất mà tỷ lệ tiếp thu thấp hơn tỷ lệ
không tiếp thu.

n Không có ý kiến nào về tính minh bạch đối với dự thảo
của Bộ Giao thông vận tải

n Không có ý kiến nào về tính thống nhất đối với dự thảo
của Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải

Tiếp thu Không tiếp thu

0

Tính thống nhất

1

1

2

3 1

1

1

Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Công Thương

Bộ Kế hoạch
và Đầu tư

Bộ Tài chính

Bộ Khoa học
và Công nghệ

Tiếp thu Không tiếp thu

Tính hợp lÝ

12

7

6

2

6

4

5

0

5

5

3

12

Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Công Thương

Bộ Kế hoạch
và Đầu tư

Bộ Tài chính

Bộ Khoa học
và Công nghệ

Tiếp thu Không tiếp thu

Tính minh bạch

13

1

1 2

2 7

0

6 6

9

17

Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Công Thương

Bộ Kế hoạch
và Đầu tư

Bộ Tài chính

Bộ Khoa học
và Công nghệ
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Những văn bản VCCI đã góp ý kiến
Trong 6 tháng đầu năm 2014, VCCi đã triển khai góp ý kiến 33 dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật1 trong đó có: 6 Luật, 7 Nghị định, 01 Quyết định Thủ tướng Chính phủ, 18 Thông tư, 1
Đề án, đó là:

STT Loại văn bản Tên văn bản Cơ quan soạn thảo

Bộ luật Bộ Tư phápBộ luật dân sự (sửa đổi)

Luật Bộ Tài chínhDự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
thuế tiêu thụ đặc biệt

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

Luật Bộ Tài chínhLuật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

Luật Bộ Tài nguyên và Môi trườngLuật tài nguyên môi trường biển và hải đảo

Luật Bộ Kế hoạch và Đầu tưLuật thống kê sửa đổi

Nghị định Bộ Giao thông vận tải.Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thay thế Nghị định số 
91/2009/NĐ-Chính phủ ngày 21/10/2009 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng 
xe ô tô
Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của NĐ91/2009/NĐ-CP ngày 
21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô  

Nghị định Bộ Giao thông vận tải.

Nghị định Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Công an

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa 
chọn nhà thầu

Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách 
bằng ô tô

Nghị định Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy

Bộ Công ThươngNghị định Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
Pháp lệnh quản lÝ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn

Nghị định Nghị định thay thế Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 
11/5/2012 của Chính phủ về quản lÝ, sử dụng đất trồng lúa

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn

Bộ Thông tin và Truyển thông

Nghị định

Quyết định 
của Thủ Tướng 
Chính phủ

Nghị định quy định về thành lập và quản lÝ Quỹ phòng, 
chống thiên tai

Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ về quản lÝ hoạt 
động mua, bán tin kinh tế chuyên ngành nước ngoài tại 
Việt Nam

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

1

LUẬT/BỘ LUẬT

NGHỊ ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1 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 Y tếThông tư hướng dẫn đánh giá chất lượng sinh phẩm 
chẩn đoán huyết thanh học HIV

1

Thông tư Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về 
quản lÝ phân bón

2

Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thôngThông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
72/2013/NĐ-CP ngày 15/7 của Chính phủ về trò chơi điện 
tử trên mạng

3

Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tưThông tư hướng dẫn một số nội dung thanh tra chuyên 
ngành kế hoạch và đầu tư

4

Thông tư Bộ Tài chínhThông tư hướng dẫn Nghị định của Chính phủ về thuế 
thu nhập doanh nghiệp

5

Thông tư Bộ Khoa học và Công nghệThông tư hướng dẫn nội dung, quy trình, thủ tục thẩm 
định cơ sở khoa học, thẩm định công nghệ của dự án 
đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội

6

Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tưThông tư quy định về Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp, 
mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ tư vấn và Mẫu hồ sơ 
mời thầu gói thầu EPC

7

Thông tư Bộ Tư phápThông tư hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản bảo đảm quy 
định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2-13 của 
Chinh phủ về thành lập tổ chức và hoạt động của Công ty 
Quản lÝ tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

8

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

9

Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lÝ 
vốn góp đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; 
xác nhận vốn chủ sở hữu trong cấp giấy phép thăm dò 
và khai thác khoáng sản

10

Thông tư Bộ Công ThươngThông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều về phân bón vô cơ tại Nghị định số 
202/2013/NĐ-CP về quản lÝ phân bón

11

Thông tư Bộ Khoa học và Công nghệThông tư quy định quản lÝ việc nhập khẩu máy móc, 
thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

12

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

13

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

14

Thông tư Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn

Thông tư quy định về kiểm dịch động vật thủy sản, sản 
phẩm động vật thủy sản (thay thế Thông tư số 
06/2010/TT-BNNPTNT)

15

THÔNG TƯ
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Các đề xuất của VCCi liên quan đến các vấn đề
sau:
n Loại bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý gây
khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp, ví dụ:

Quy định về số lượng xe tối thiểu đối với các•
loại hình kinh doanh vận tải ôtô2

Áp đặt điều kiện của tổ chức nước ngoài bán•
tin kinh tế chuyên ngành tại Việt Nam3

Áp đặt điều kiện đối với các thương nhân thực•
hiện giao dịch mua bán hàng hóa qua sở giao
dịch hàng hóa ở nước ngoài4

Áp đặt về công suất, diện tích nhà xưởng đối•
với nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ

n Bỏ hình thức quản lý bằng hình thức cấp phép
và chuyển sang hình thức quản lý khác, ví dụ:

Chuyển từ hình thức cấp giấy phép đủ điều•
kiện kinh doanh sang hình thức đáp ứng điều
kiện kinh doanh không cần giấy phép đối với
các đơn vị kinh doanh phòng cháy chữa cháy5

Chuyển yêu cầu cấp phép đối với hoạt động•
bán tin kinh tế chuyên ngành nước ngoài của
tổ chức nước ngoài sang thủ tục đăng ký6

Chuyển từ hình thức doanh nghiệp phải tự•
nộp giấy phép hết hiệu lực cho cơ quan cấp
phép sang quy định cơ quan nhà nước chủ
động ban hành quyết định hủy bỏ hiệu lực
giấy phép đã hết hiệu lực7

Điều chỉnh trình tự, thủ tục cấp giấy chứng•
nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi đối

với trò chơi G2, G3, G4 theo hướng đăng ký
thông tin chứ không phải là cấp phép, theo đó
bỏ hồ sơ đăng ký phải được thẩm định về điều
kiện kỹ thuật; rút ngắn thời gian cấp giấy
chứng nhận đăng ký; bỏ quy định về thời hạn
của giấy chứng nhận8.

n Bỏ các quy định không rõ về mục tiêu quản lý
nhà nước, thiếu tính khả thi nhưng lại tạo gánh
nặng về thủ tục cho doanh nghiệp, ví dụ:

Quy định lái xe phải mang theo danh sách•
hành khách đối với kinh doanh vận tải hành
khách theo hợp đồng9

Quy định về không được sử dụng xe chuyển•
đổi công năng cho cự ly trên 300 km từ
01/01/201610

Quy định tổ chức mua tin kinh tế chuyên•
ngành tại Việt Nam phải thực hiện việc thông
báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền11

STT Loại văn bản Tên văn bản Cơ quan soạn thảo

Thông tư Bộ Công ThươngThông tư Quy định về lộ trình và điều kiện cho thương 
nhân Việt Nam tham gia giao dịch mua bán hàng hóa 
qua Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài

16

Thông tư Bộ Tài chínhThông tư thay thế Thông tư số 60/2012/TT-BTC 
ngày 12/4/2012 hướng dẫn nghĩa vụ thuế áp dụng với 
tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam 
hoặc có thu nhập tại Việt Nam

17

Thông tư Bộ Giao thông vận tải.Thông tư ban hành Tiêu chuẩn Chất lượng dịch vụ vận 
tải hành khách bằng xe ô tô

18

Đề án Bộ Công ThươngĐề án thết kế tổng thể thị trường bán buôn điện 
cạnh tranh

1

THÔNG TƯ

ĐỀ ÁN

2 Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô
3 Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mua bán tin kinh tế 

chuyên nghành nước ngoài tại Việt Nam
4 Dự thảo Thông tư quy định lộ trình, điều kiện đối với thương nhân 

Việt Nam tham gia giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng 
hóa ở nước ngoài

5 Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật phòng cháy chữa cháy
6 Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mua bán tin kinh tế 

chuyên ngành nước ngoài tại Việt Nam
7 Dự thảo Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp
8 Góp ý Dự thảo Thông tư về trò chơi trên mạng
9 Góp ý Dự thảo Nghị dịnh về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô
10 Góp ý Dự thảo Nghị dịnh về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô
11 Góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mua bán tin kinh 

tế chuyên ngành nước ngoài tại Việt Nam
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Quy định chỉ được sử dụng tin đã mua của các•
hãng tin nước ngoài phục vụ cho hoạt động
của tổ chức mình, không được bán lại hoặc
đăng tin công khai trên các phương tiện truyền
thông đối với các tổ chức đã mua tin kinh tế12

Quy định về trách nhiệm báo cáo trong một số•
nội dung của tổ chức bán tin kinh tế chuyên
ngành13

n Bỏ các quy định không thống nhất với các văn
bản khác cùng điều chỉnh hoặc can thiệp vào quyền
tự quyết của các đối tượng hoặc đã được pháp luật
khác điều chỉnh, ví dụ:

Xác định phạm vi điều chỉnh của Luật tài•
nguyên, môi trường và biển đảo để tránh
chồng lấn với phạm vi điều chỉnh của các Luật
có liên quan như: Luật bảo vệ môi trường;
Luật dầu khí; Luật khoáng sản…14

Xác định hạn mức tối đa bồi thường thiệt hại•
đối với hàng hóa vận chuyển theo hợp đồng
vận tải15

Trao thẩm quyền cho địa phương quy định về•
số lượng xe taxi tối thiểu, màu sơn của xe taxi
Thanh tra trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư•
được quyền thanh tra “thực hiện nghĩa vụ tài
chính của các nhà đầu tư (các loại phí, lệ phí,
tiền thuê đất, tiền sử dụng đất…)”; định giá tài
sản góp vốn, giá trị góp vốn thực hiện chế độ
lưu trữ hồ sơ, tài liệu của doanh nghiệp16

Thanh tra việc thực hiện pháp luật của nước•
tiếp nhận đầu tư đối với các nhà đầu tư có hoạt
động đầu tư ra nước ngoài17

Bỏ quy định về yêu cầu vốn pháp định tối•
thiểu, có trụ sở chính với địa chỉ và số điện
thoại liên hệ rõ ràng, có xác nhận quyền sử
dụng trụ sở chính hợp pháp; yêu cầu về trình
độ chuyên môn của nhân sự quản lý hoạt động
cung cấp trò chơi… đối với các điều kiện để
cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi G118

n Sửa đổi các quy định để đảm bảo tính 
minh bạch19:

Quy định rõ các khái niệm để tạo cách hiểu•
thống nhất giữa các đối tượng áp dụng
Làm rõ các tiêu chí cũng như trình tự thủ tục•
hành chính, đặc biệt là các thủ tục áp dụng đối
với việc cấp phép cũng như các “giấy phép
con”
Quy định rõ các đối tượng để xác định chính•
xác các biện pháp quản lý phù hợp20

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

STT

1 Nghị định Bộ Giao thông vận tải 29-08-2014Nghị định ban hành Quy chế bảo vệ công trình 
cảng biển và luồng hàng hải

2 Thông tư Bộ Giao thông vận tải 29-08-2014Thông tư quy định bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

3 Thông tư
Bộ Tài chính 04-09-2014Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 

105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thi hành về thuế tài nguyên

Nghị định Bộ Tài chính 10-09-2014Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật hải 
quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm 
soát hải quan

4

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

12 Góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mua bán tin kinh 
tế chuyên ngành nước ngoài tại Việt Nam

13 Góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mua bán tin kinh 
tế chuyên ngành nước ngoài tại Việt Nam

14 Góp ý Dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường và biển đảo
15 Góp ý Dự thảo Nghị dịnh về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô
16 Góp ý Dự thảo Thông tư về thanh tra trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
17 Góp ý Dự thảo Thông tư về thanh tra trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
18 Góp ý Dự thảo Thông tư về trò chơi trên mạng
19 Có trong hầu hết các góp ý của VCCI
20 Góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh về quản lý, sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp



Bản tin Doanh nghiệp xây dựng pháp luật16

Điểm tin 

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

n Luật thi hành án dân sự - góc nhìn từ doanh nghiệp (Hà Nội, 25/2/2014)
n Góp ý Dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi) (Tp. Hồ Chí Minh, 11/3/2014)
n Góp ý Dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi) (Tp. Hồ Chí Minh, 11/3/2014)
n Góp ý Dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi) (Tp. Hồ Chí Minh, 21/3/2014)
n Góp ý Dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) (Tp. Hồ Chí Minh 21/3/2014)
n Định hướng sửa đổi Bộ luật dân sự (Tp. Hồ Chí Minh, 10/4/2014)
n Góp ý dự thảo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (Tp. Hồ Chí Minh, 11/4/2014 và Vĩnh Phúc, 19/5/2014)
n Công bố kiến nghị góp ý cho một số dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật đất đai 2013 (Hà Nội, 22/4/2014)
n Góp ý dự thảo Luật kế toán (sửa đổi) (Hà Nội, 27/5/2014)
n Vai trò của doanh nghiệp trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới (Hà Nội 13/8/2014, 

Đà Nẵng 19/8/2014, Tp Hồ Chí Minh 20/8/2014)

Tham gia soạn thảo
n Luật doanh nghiệp (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 Luật ban hành quyết định hành chính
n Nghị định thay thế Nghị định 05/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006 về việc thành lập và quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh

Tham gia thẩm định
n Luật dược (sửa đổi)
n Luật đầu tư (sửa đổi)
n Luật doanh nghiệp (sửa đổi)
n Luật kế toán (sửa đổi)
n Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi)
n Luật đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp 
n Nghị định về thu tiền sử dụng đất
n Nghị định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
n Nghị định về giá đất
n Nghị định quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
n Nghị định chuyển giao, bán doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
n Nghị định về an toàn thông tin



Phòng Thương mại và Công nghiệP việT nam
Ban PháP Chế 
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