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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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Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư được Quốc hội khóa XIII
thông qua vào kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014, sẽ phát sinh
hiệu lực vào ngày 01/7/2015. Đây là hai đạo luật lớn, có tác
động trực tiếp đến môi trường đầu tư, kinh doanh của nước
ta, vì vậy những sửa đổi, bổ sung có tính đột phá trong hai
văn bản này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy và tạo sự thuận lợi
cho hoạt động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. 
Trong 6 tháng đầu năm 2015, các văn bản hướng dẫn chi
tiết thi hành Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư được soạn
thảo để đảm bảo tại thời điểm phát sinh hiệu lực, các quy
định tại văn bản mới này sẽ có thể áp dụng được ngay. Tiếp
nối hoạt động góp ý hai đạo Luật này năm 2014, VCCI cũng
đã chủ động và quyết liệt trong hoạt động góp ý xây dựng
các văn bản hướng dẫn nhằm mục tiêu đảm bảo những
điểm tích cực, tinh thần cải cách trong luật sẽ được thể hiện
trọn vẹn, thống nhất trong các văn bản cấp dưới.
VCCI đã tiến hành lấy ý kiến rộng rãi cộng đồng doanh
nghiệp đối với các văn bản hướng dẫn quan trọng 2 luật
này, thông qua nhiều hình thức như:
- Đăng tải trên trang web www.vibonline.com.vn – đây
là trang web có lượng truy cập rất lớn và từ lâu trở thành
địa chỉ quen thuộc của các doanh nghiệp, hiệp hội, nhà
nghiên cứu sử dụng như một kênh tìm kiếm các dự thảo
văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp;

- Lấy ý kiến các doanh nghiệp thông qua công văn, gửi
trực tiếp tới địa chỉ của doanh nghiệp;
- Tổ chức Hội thảo tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí minh để lấy
ý kiến đối với Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật
doanh nghiệp và Nghị định hướng dẫn Luật đầu tư;
- Tham gia các hội thảo, cuộc họp thẩm định, thẩm tra
liên quan để trình bày các ý kiến góp ý cho các văn bản
hướng dẫn Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp.
Trên cơ sở ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp cũng như
nghiên cứu của chuyên gia dựa trên các tiêu chí rà soát của
VCCI, các góp ý của VCCI tập trung vào các điểm lớn như:
- Điều chỉnh các quy định tại các văn bản hướng dẫn
theo đúng tinh thần cải cách của Luật doanh nghiệp, Luật
đầu tư
- Loại bỏ một số thủ tục/bước trong thủ tục gây khó
khăn cho doanh nghiệp, chưa phù hợp với tinh thần của
Luật cũng như không đảm bảo được mục tiêu quản lý nhà
nước
- Đề xuất cơ chế kiểm soát việc sửa đổi, bổ sung điều
kiện kinh doanh để đảm bảo các điều kiện kinh doanh ban
hành chỉ để phục vụ các mục tiêu đã được xác định rất rõ
trong Luật đầu tư
Các đề xuất cụ thể đối với hai nghị định hướng dẫn trong
số các văn bản hướng dẫn hai Luật này như sau:



Về ngành, nghề kinh Doanh

Đề nghị quy định việc ghi ngành, nghề kinh doanh khi thực
hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp như sau:

- Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh
nghiệp chỉ ghi các ngành, nghề kinh doanh dự kiến
theo cách hiểu của mình (dừng lại ở đúng yêu cầu của
Điều 24 Luật doanh nghiệp 2014);

- Khi xử lý hồ sơ đăng ký, cơ quan quản lý nhà nước
dựa vào các ngành, nghề kinh doanh mà doanh nghiệp
đề nghị để xác định mã hóa ngành nghề theo Hệ thống
ngành nghề kinh tế của Việt Nam, sử dụng cho mục
tiêu thống kê hay bất kỳ mục tiêu quản lý phù hợp nào
khác của Nhà nước (không liên quan tới doanh
nghiệp).

Về cấp Đăng ký Doanh nghiệp theo
quy trình Dự phòng

Đề nghị làm rõ quy định để giải quyết các vấn đề sau:

- Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc
gia theo định nghĩa thì chỉ đơn thuần là hệ thống trao
đổi/lưu trữ/hiển thị dữ liệu nội bộ của cơ quan có thẩm
quyền, không phải hệ thống để “cấp đăng ký doanh
nghiệp” (tức là không phải hệ thống “cấp” - tương tác
với doanh nghiệp). Vậy quy định ở đây nghĩa là gì?

- Những trường hợp nào thì được phép “không
thực hiện thông qua Hệ thống thông tin đăng ký doanh
nghiệp quốc gia” (cứ tạm coi Hệ thống này là hệ thống
cấp đăng ký doanh nghiệp chung áp dụng cho tất cả các
trường hợp đăng ký doanh nghiệp thông thường)? 

- Doanh nghiệp làm thế nào để nhận biết các
trường hợp phải thực hiện theo quy trình dự phòng,
trường hợp nào thì bắt buộc theo quy trình chung?

Về nhiệm Vụ, quyền hạn của cơ
quan Đăng ký kinh Doanh

Dự thảo quy định cơ quan đăng ký kinh doanh có
quyền “yêu cầu doanh nghiệp/hộ gia đình tạm ngừng
kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi
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phát hiện doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện
kinh doanh theo quy định của pháp luật, đồng thời
thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử
lý theo quy định của pháp luật”. Quy định này là vượt
quá thẩm quyền của cơ quan đăng ký kinh doanh và
chồng chéo với thẩm quyền của các cơ quan nhà nước
chuyên ngành, đồng thời mâu thuẫn với chính các quy
định tại Dự thảo. Đề nghị bỏ quy định này.

Về xử lý Đối Với trường hợp tên
Doanh nghiệp Vi phạm quy Định Về sở

hữu công nghiệp

Quy trình xử lý yêu cầu của chủ sở hữu công nghiệp bị vi
phạm đang mâu thuẫn với quy định tại Nghị định
99/2013/NĐ-CP. Đề nghị:

- Điều chỉnh quy trình xử lý trường hợp tên doanh
nghiệp vi phạm quy định về sở hữu công nghiệp theo
quy định Nghị định 99/2013/NĐ-CP – Bỏ các khoản 2,
3, 4 Điều 22 Dự thảo;

- Quy định lại quy trình này, bắt đầu từ thời điểm
cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được yêu cầu của cơ
quan có quyết định xử phạt về sở hữu công nghiệp, theo
đó: cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp
vi phạm phải thay đổi tên trong một khoảng thời gian,
hết khoảng thời gian đó nếu doanh nghiệp không thay
đổi thì ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký doanh nghiệp
theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 211 Luật doanh
nghiệp;

- Bỏ quy định tại khoản 6 “Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chi tiết Điều
này” bởi vì theo quy định tại Luật ban hành văn bản
quy phạm pháp luật năm 2008 thì cơ quan được ủy
quyền quy định chi tiết (là Chính phủ) không được ủy
quyền tiếp (cho Bộ).

Về tiếp nhận Và xử lý hồ sơ Đăng ký
Doanh nghiệp

Các quy định về tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký doanh
nghiệp là chưa rõ ràng và chưa thống nhất với Luật doanh
nghiệp, vì vậy đề nghị:

- Quy định khoảng thời gian xem xét hồ sơ và cấp
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;

- Quy định rõ về thời gian xử lý và cấp Giấy chứng

nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp đăng ký
doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Về Đăng ký hoạt Động chi nhánh,
Văn phòng Đại Diện, thông Báo lập

Địa Điểm kinh Doanh

Một số quy định về thủ tục liên quan đến đăng ký hoạt động
chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh
doanh chưa thống nhất với Luật doanh nghiệp, đề nghị bỏ
các quy định:

- Doanh nghiệp phải gửi thông báo nơi đặt địa điểm
kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời
hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thành lập
địa điểm kinh doanh;

- Ghi bổ sung địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận
đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp.

Về Đăng ký Doanh nghiệp qua mạng
Điện tử

Một số quy định chưa thật rõ ràng và/hoặc chưa thể hiện
được điểm đặc trưng, tích cực của thủ tục đăng ký doanh
nghiệp qua mạng điện tử, cụ thể:

- Đối với cả hai trường hợp đăng ký qua mạng: Đề
nghị quy định rõ về thời hạn của mỗi trình tự, thủ tục
được tiến hành đăng ký qua mạng điện tử;

- Đối với trường hợp không sử dụng chữ ký số công
cộng: Đề nghị quy định theo hướng thủ tục này được
thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử hoặc giai
đoạn thực hiện trên môi trường điện tử như giai đoạn
đăng ký thực hiện thủ tục và sẽ được xem xét cập tại
thời điểm nộp hồ sơ bản giấy.

Về thủ tục thông Báo Địa Điểm kinh
Doanh của hộ kinh Doanh

Đề nghị bỏ quy định: “hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh
doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm
đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng phải
thông báo với cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường
nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh
doanh” vì không phù hợp với đặc thù, khó khả thi và
không cần thiết.



Về ngành, nghề Đầu tư kinh Doanh
có Điều kiện

Công bố điều kiện đầu tư kinh doanh: Đề nghị bổ sung quy
định về việc công khai điều kiện đầu tư kinh doanh của
267 ngành nghề có điều kiện nêu trong Luật đầu tư;

Hiệu lực của các nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh đăng tải
trên Cổng thông tin: để đảm bảo thống nhất về cung cấp
thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tra
cứu, nhận biết về điều kiện đầu tư kinh doanh, đề nghị
điều chỉnh quy định theo hướng, nếu có sự khác nhau giữa
nội dung đăng tải về điều kiện đầu tư kinh doanh giữa
Cổng thông tin với các văn bản pháp luật khác thì áp dụng
quy định tại Cổng thông tin này.

Quy địNh về đIều kIệN đầu Tư kINh
doaNh gIữa LuậT đầu Tư và các văN

BẢN pháp LuậT khác

Thời điểm thực hiện thủ tục sửa đổi bổ sung Danh mục ngành
nghề kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư: Đề nghị làm rõ
thời điểm thực hiện thủ tục đề xuất bổ sung các ngành,
nghề cấm đầu tư kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện

vào Luật đầu tư và có thể cân nhắc theo hướng Dự án sửa
đổi Luật đầu tư (sửa đổi Danh mục ngành nghề đầu tư kinh
doanh có điều kiện) phải được xem xét thông qua đồng
thời (cùng thời điểm) với văn bản có chứa điều kiện kinh
doanh liên quan nếu văn bản đó là cấp luật; trường hợp
văn bản cấp dưới luật thì văn bản đó sẽ được ký ban hành
khi Dự án sửa đổi Luật đầu tư (sửa đổi Danh mục) được
thông qua; gắn quá trình xây dựng các văn bản pháp luật
chuyên ngành có chứa điều kiện kinh doanh này với thủ
tục kiểm soát điều kiện kinh doanh;

Thủ tục/quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật có
chứa điều kiện đầu tư kinh doanh: Đề nghị Thiết lập thủ tục
riêng về kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh trong quy
trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật có chứa quy
định về điều kiện đầu tư kinh doanh; nếu có quy trình này,
sau khi văn bản được ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có
thể tự động cập nhật các nội dung về điều kiện kinh doanh
mới tại Cổng thông tin.

Thủ Tục đIều chỉNh 
chủ TrươNg đầu Tư

Cần quy định rõ về tiêu chí để cơ quan nhà nước có thẩm
quyền cho ý kiến thẩm định, xét duyệt và cho phép điều
chỉnh hay không điều chỉnh chủ trương đầu tư.
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Nghị định hướng dẫn chi tiết 
một số điều của Luật đầu tư



Thủ Tục Thực hIệN dự áN đầu Tư và
hoạT độNg đầu Tư kINh doaNh của Tổ

chức kINh Tế có vốN đầu Tư 
Nước NgoàI

Đề nghị bỏ quy định về thủ tục thông báo đầu tư của tổ chức
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp
quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư vì
không thống nhất với Luật đầu tư.

Tạm NgừNg Thực hIệN dự áN đầu Tư

Đề nghị sửa đổi thủ tục tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư về
đúng bản chất là thủ tục thông báo, tức là nhà đầu tư chỉ
cung cấp thông tin cho cơ quan đăng ký đầu tư về việc tạm
ngừng thực hiện dự án đầu tư và không phải chờ sự chấp
thuận từ cơ quan này.

mức ký Quỹ đốI vớI dự áN đầu Tư được
gIao đấT, cho Thuê đấT

Đề nghị điều chỉnh lại biên độ dao động giữa mức ký quỹ cao
nhất và thấp nhất để hạn chế nguy cơ nhũng nhiễu từ phía
cơ quan đăng ký đầu tư và hối lộ từ nhà đầu tư để có được
mức ký quỹ thấp nhất.

về Thủ Tục Báo cáo địNh kỳ của Tổ
chức kINh Tế Thực hIệN dự áN đầu Tư

Để giảm thiểu những phiền phức và thủ tục phát sinh từ nghĩa
vụ báo cáo của doanh nghiệp, đề nghị quy định về thủ tục
như sau:

n Báo cáo tháng chỉ bao gồm tình hình góp vốn điều lệ
và vốn đầu tư (không phải chia theo nguồn vốn và khoản
mục đầu tư);

n Báo cáo quý chỉ bao gồm chỉ tiêu của báo cáo tháng
và chỉ tiêu doanh thu, số lượng lao động, tháng nào có báo
cáo quý thì không phải lập báo cáo tháng;

n Báo cáo năm sẽ bao gồm tất cả các chỉ tiêu như nêu
trong Điều 71.2 (đề nghị không thêm chỉ tiêu nào so với
Điều 71.2, ví dụ Điều 71.2 không quy định phải báo cáo
chỉ tiêu nguồn gốc công nghệ sử dụng, tình hình sử dụng
đất, mặt nước…).
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LuậT

Luật số 82/2015/QH13 về tài nguyên, môi trường biển•
và hải đảo (ngày 25/6/2015)

Luật số 80/2015/QH13 về ban hành văn bản quy•
phạm pháp luật (ngày 22/6/2015)

Nghị địNh của chíNh phủ

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản•
lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy•
định về hoạt động đo đạc và bản đồ

Nghị định 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 về chứng•
khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản•
lý, sử dụng đất trồng lúa

Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 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

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy•
định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ
môi trường

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy•
định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi
trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và
kế hoạch bảo vệ môi trường

Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu•
tư theo hình thức công tác công tư

QuyếT địNh của Thủ TướNg chíNh phủ

Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg ngày 16/4/2015 về cơ•
chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác
bến xe khách

ThôNg Tư của các Bộ

Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày•
22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp
tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ và
sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số
78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, Thông tư số
151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học•
và Công nghệ ngày 26/6/2015 quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số
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trong 6 tháng đầu năm 2015, có 22 văn bản ban hành trong nhiều lĩnh vực thuộc
sự quản lý của 8 Bộ mà Vcci có đóng góp ý kiến, bao gồm các văn bản sau:



99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở
hữu công nghiệp

Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông•
nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 08/6/2015 về
quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông•
vận tải ngày 27/4/2015 quy định về việc bồi thường,
ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành
khách bằng đường hàng không

Thông tư 09/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông•
vận tải ngày 15/4/2015 quy định về cung cấp, quản lý
và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của
xe ôtô

Thông tư 46/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày•
07/4/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý
và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh
thương mại cá tra

Thông tư số 12/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông•
nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 16/3/2015 hướng
dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn
gốc thực vật nhập khẩu

Thông tư số 11/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông•
nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 10/3/2015 quy
định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập khẩu
làm thực phẩm

Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông•
nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 12/02/2015 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

Thông tư số 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày•
30/01/2015 quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ
nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân
viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công
nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

Thông tư số 13/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày•
30/01/2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng,
làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát
hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

VCCI có 176 đề xuất đối với 22 văn bản trên, như vậy
trung bình mỗi văn bản do Bộ soạn thảo, VCCI có 8 ý kiến
góp ý. Trong số đó thì có 79 đề xuất được ghi nhận, chiếm
tỷ lệ 44% - thấp hơn nếu so sánh với tỷ lệ tiếp thu của cả
năm 2014.

Nhìn chung, các góp ý về tính minh bạch và tính hợp lý
chiếm tỷ lệ áp đảo (gần 87%), trong đó các đề xuất về tính
minh bạch vẫn dẫn đầu (46%). Khi đánh giá mức độ tiếp
thu đối với từng tiêu chí thì, tính thống nhất lại là tiêu chí
được tiếp thu ít nhất (chỉ có 43,5%) - đây là vị trí mà trong
cả năm 2014, tính minh bạch luôn “nắm giữ”, nhưng mức
độ chênh lệch tỷ lệ giữa tiếp thu và không tiếp thu của các
tiêu chí là không đáng kể (tính minh bạch và tính hợp lý
có tỷ lệ không tiếp thu là 55,6%; tính thống nhất có tỷ lệ
không tiếp thu là 56,5%). 

Đánh giá phản hồi chi tiết từng văn bản của mỗi Bộ,
những ý kiến không được tiếp thu ở tính minh bạch tập
trung chủ yếu là các góp ý về:

- Quy định rõ các trình tự, thủ tục của các “giấy phép con”
(một số văn bản thường có quy định, trong hồ sơ xin cấp
phép, yêu cầu một số tài liệu có tính chất là “giấy phép con”
dạng như: được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền
nào đó – thường thì rất khó để doanh nghiệp nhận biết
được làm thế nào để có sự chấp thuận đó vì văn bản này
không quy định hoặc cũng không biết văn bản nào khác
có quy định – yêu cầu phải quy định rõ thủ tục để có giấy
phép con này hoặc chỉ dẫn tới văn bản có quy định,
thường đều không được tiếp thu);

- Quy định rõ các tiêu chí mà cơ quan nhà nước áp dụng
làm căn cứ để xem xét để cấp phép (đối với thủ tục hành
chính, một số văn bản quy định khi thẩm định hồ sơ để
xem xét chấp thuận/không chấp thuận, các cơ quan nhà
nước sẽ xem xét các nội dung gì, tuy nhiên lại không quy
định với những nội dung đó thì như thế nào thì được chấp
nhận, như thế nào thì không – hầu hết các yêu cầu làm rõ
vấn đề này đều bị bác bỏ).

Đáng lưu ý là, trong số các văn bản này, thì số lượng đề
xuất liên quan đến tính thống nhất khá lớn (18,8% trong
tổng số các đề xuất) và được tiếp thu với tỷ lệ thấp (43,3%)
– nếu so sánh với các lần đánh giá phản hồi trong năm
2014. Thông thường thì các đề xuất về tính thống nhất
khá ít, vì đây là các quy định dễ bị “phát hiện” (chỉ cần so
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sánh quy định giữa các văn bản khác nhau là có thể nhận
thấy điều này) và hiện nay, hầu hết các Bộ đều “cố gắng”
xem xét để quy định thống nhất giữa các văn bản trong
cùng hệ thống và khi có đề xuất liên quan đến tính thống
nhất thì tỷ lệ các Bộ tiếp thu khá cao. Tuy nhiên, với các
văn bản đánh giá phản hồi lần này thì số đề xuất về tính
thống nhất được tiếp thu không cao. 

Những góp ý về tính thống nhất không được tiếp thu chủ
yếu liên quan đến sự liên quan giữa các văn bản khác nhau
cùng quy định về một vấn đề (chẳng hạn như: về thủ tục
đầu tư, văn bản về xây dựng có quy định về thủ tục đầu tư
xây dựng công trình, còn văn bản về đầu tư thì quy định
về thủ tục đầu tư, nhưng giữa hai thủ tục này doanh nghiệp
sẽ không nhận biết được là khi bắt đầu thực hiện dự án
đầu tư xây dựng công trình, họ sẽ phải tiến hành bước nào
đầu tiên …). Một vấn đề nữa cũng đáng ngạc nhiên là, một
số văn bản được chỉ ra khá rõ ràng về tính thống nhất giữa
văn bản hướng dẫn và văn bản được hướng dẫn, nhưng
những ý kiến này lại vẫn không được tiếp thu.

Tương tự như các lần đánh giá phản hồi trước, số lượng
góp ý về tính hợp lý khá cao (41% trên tổng số các đề
xuất). Tuy nhiên, số lượng đề xuất được ghi nhận chưa
đến một nửa (chiếm 44,4% tổng số góp ý về tính hợp lý).
Nhìn chung, những ý kiến về tính hợp lý không được tiếp
thu chủ yếu về các đề xuất liên quan đến:

- Loại bỏ các quy định về điều kiện kinh doanh được
ban hành trong văn bản cấp Bộ (vi phạm về thẩm quyền
về ban hành điều kiện kinh doanh quy định trong Luật
doanh nghiệp năm 2005 và Luật đầu tư năm 2014);

- Loại bỏ các biện pháp quản lý quá mức cần thiết
và/hoặc can thiệp hành chính vào yếu tố thị trường.
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Tính minh bạch Tính hợp lÝ Tính thống nhất

Đánh giá phản hồi với tổng đề xuất theo tiêu chí 
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Đánh giá phản hồi này sẽ nhìn nhận, ở mỗi Bộ thì các đề
xuất ở tiêu chí nào không được tiếp thu nhiều nhất; tỷ lệ
tiếp thu, không tiếp thu đối với mỗi đề xuất theo từng tiêu
chí như thế nào. Điều này đồng nghĩa với việc, theo đánh
giá của VCCI các văn bản do Bộ đó chủ trì soạn thảo có
đảm bảo được các tiêu chí về tính thống nhất, tính hợp
lý và tính minh bạch hay không.

Trong 8 Bộ mà VCCI có văn bản góp ý, chỉ có 3 Bộ có tỷ
lệ tiếp thu cao hơn là không tiếp thu đối với các đề xuất
về tính minh bạch, đặc biệt Bộ Giao thông vận tải tiếp
thu hoàn toàn các đề xuất của VCCI, còn Bộ Tài nguyên
và Môi trường thì số đề xuất được tiếp thu cao gần gấp
đôi là không tiếp thu.

Ngược lại, có đến 4/8 Bộ tiếp thu khá ít những đề xuất về
tính minh bạch, nhất là Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn
toàn không tiếp thu đề xuất nào. Đối với góp ý các văn
bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì
soạn thảo thì có đến 70% ý kiến không được tiếp thu.

về TíNh mINh Bạch
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ĐÁNH GIÁ MứC ĐỘ TIếP THU CủA Cơ QUAN SOẠN THảO 

về TíNh hợp Lý

Đối với tiêu chí này, chỉ có duy nhất Bộ Tài nguyên và
Môi trường là có số lượng ý kiến được tiếp thu nhiều hơn
số lượng không được tiếp thu, và tỷ lệ này khá cao
(72.3%). Có đến 5/8 Bộ có tỷ lệ không tiếp thu cao hơn
hẳn tỷ lệ tiếp thu. Đặc biệt, Bộ Tài chính hoàn toàn không
tiếp thu đề xuất nào về tính hợp lý của VCCI.

về TíNh ThốNg NhấT

Về tính thống nhất, có 6/8 Bộ nhận được góp ý về tiêu
chí này của VCCI và trong số đó thì chỉ có Bộ Kế hoạch
và Đầu tư là tiếp thu hoàn toàn các đề xuất, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận hơn một nửa,
các Bộ còn lại đều có tỷ lệ không tiếp thu cao hơn tiếp
thu. Đặc biệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài
chính hoàn toàn không tiếp thu đề xuất nào của VCCI về
tính thống nhất.

Tính hợp lÝ
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hoạch và
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Phát triển
nông thôn

Bộ Tài
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Bộ Tư
pháp

Bộ Xây
dựng

Không tiếp thuTiếp thu
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Những văn bản 
VCCI đã góp ý kiến

Trong 6 tháng đầu năm 2015, VCCI đã góp ý 47 dự thảo
văn bản pháp luật1, trong đó có nhiều văn bản quan trọng,
tác động sâu rộng đến môi trường kinh doanh, đầu tư như:
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Bộ luật hàng hải,
Bộ luật dân sự, Luật an toàn thông tin, các văn bản hướng
dẫn Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật đầu tư năm 2014
… Bên cạnh những văn bản quan trọng trên, phạm vi góp
ý của VCCI khá rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, thuộc
phạm vi quản lý của 12 Bộ, với nhiều cấp độ văn bản từ
luật, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng
Chính phủ đến thông tư, các đề án của Bộ.

Nhìn chung, các mục tiêu chính sách được thể hiện trong
các văn bản soạn thảo trong 6 tháng đầu năm 2015 có
nhiều điểm tích cực, đi theo hướng cởi bỏ thủ tục hành
chính, minh bạch hóa các quy định và điều chỉnh nhiều
quy định phù hợp với thực tiễn, tạo thuận lợi cho doanh
nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số văn bản vẫn còn
tồn tại nhiều quy định thiếu rõ ràng (nhất là các quy định
về thủ tục hành chính, các quy định về “giấy phép con”
vẫn tồn tại); đối với một số lĩnh vực, Nhà nước vẫn áp
dụng biện pháp quản lý quá mức cần thiết (dùng các biện
pháp hành chính can thiệp vào mối quan hệ vốn dĩ do thị
trường điều chỉnh giữa các chủ thể kinh doanh); một số
điều kiện kinh doanh chưa phù hợp cản trở một cách bất

hợp lý các hoạt động của doanh nghiệp.

Trên cơ sở quan điểm xây dựng một môi trường kinh
doanh đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho các doanh
nghiệp, các góp ý của VCCI đối với những văn bản được
soạn thảo trong những tháng đầu năm, tập trung chủ yếu
vào các điểm sau:

Loại bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, gây khó•
khăn cho doanh nghiệp trong khi mục tiêu quản lý
Nhà nước lại thiếu rõ ràng và/hoặc không đạt được;

Loại bỏ một số công đoạn trong thủ tục hành chính•
đang là vướng mắc của doanh nghiệp;

Điều chỉnh các quy định tại các văn bản hướng dẫn•
theo đúng tinh thần cải cách, tiến bộ đã được thể
hiện trong Luật;

Quy định rõ về trình tự, thủ tục hành chính để tạo•
cách hiểu thống nhất giữa các đối tượng áp dụng, hạn
chế tình trạng nhũng nhiễu từ phía cơ quan nhà
nước từ sự thiếu rõ ràng của quy định.

Những ý kiến trên đã được thể hiện cụ thể trong các bản
góp ý của VCCI đối với các Dự thảo văn bản pháp luật
trong 6 tháng đầu năm, được phân chia theo cơ quan chủ
trì soạn thảo dưới đây2:

1 Toàn văn các ý kiến này được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ www.vibonline.com.vn

2 Các lập luận chi tiết để đưa ra kiến nghị được thể hiện đầy đủ trong các Công văn góp ý của VCCI đã được đăng tải trên website tại địa chỉ www.vi-
bonline.com.vn. Trong Bản tin này chỉ tóm tắt các kiến nghị chính trong mỗi văn bản góp ý
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Bộ Giao thông vận tảiBộ luật hàng hải (sửa đổi)1

Bộ Ngoại giaoLuật điều ước quốc tế (sửa đổi)2

Bộ Tài chínhLuật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)3

Bộ Tài chínhLuật phí và lệ phí4

Bộ Thông tin và Truyền thôngLuật an toàn thông tin mạng5

Bộ Tư phápBộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) 6

Bộ Tư phápBộ luật hình sự (sửa đổi)7

Bộ Tư phápBộ luật dân sự (sửa đổi)8

Bộ Công ThươngNghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng 
cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1

Bộ Tài chínhNghị định về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh 
nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động 
và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp do Nhà 
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn 
Nhà nước

7

Bộ Tài nguyên và Môi trườngNghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo 
vệ môi trường

8

Bộ Tư phápNghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thi 
hành án dân sự

9

Bộ Kế hoạch và Đầu tưNghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật doanh nghiệp2

Bộ Kế hoạch và Đầu tưNghị định về đăng kÝ doanh nghiệp3

Bộ Kế hoạch và Đầu tưNghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật đầu tư4

Bộ Kế hoạch và Đầu tưNghị định quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài5

Bộ Kế hoạch và Đầu tưNghị định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm6

Bộ Tư phápNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
110/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư 
pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành 
án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

10

Bộ Xây dựngNghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
kinh doanh bất động sản

11

DỰ THẢO LUẬT

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

ĐIỂM TIN 
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Bộ Công ThươngQuyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg 
ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 
Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng kÝ hợp 
đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

1

Bộ Giao thông vận tảiQuyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí sử dụng 
đường bộ theo hình thức tự động không dừng

2

Bộ Tài chínhQuyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục 
hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập khẩu

3

Bộ Giao thông vận tảiThông tư quy định về cung cấp và sử dụng dữ liệu từ thiết bị 
giám sát hành trình của xe ôtô

1

Bộ Giao thông vận tảiThông tư liên tịch quy định phương pháp tính, phương thức 
thu, chế độ quản lÝ và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển

2

Bộ Giao thông vận tảiThông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường đối với tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ

3

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

4

Bộ Khoa học và Công nghệThông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế khoán chi thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ

7

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hộiThông tư ban hành 09 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về vệ sinh lao động

8

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

Thông tư quy định về thử nghiệm, khảo nghiệm và kiểm tra 
chất lượng thuốc thú y

9

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

Thông tư quy định về quản lÝ giống vật nuôi10

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng, chứng nhận hợp 
quy, công bố hợp quy giống cây trồng

11

Bộ Khoa học và Công nghệThông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 
99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực sở hữu công nghiệp

5

Bộ Khoa học và Công nghệThông tư quy định việc đánh giá, xác nhận và thẩm định kết 
quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử 
dụng ngân sách nhà nước

6

Bộ Thông tin và Truyền thôngQuyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định các trường 
hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản 
phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

4

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

DỰ THẢO THÔNG TƯ/ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
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STT Tên văn bản Cơ quan soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

Thông tư ban hành Danh mục giống vật nuôi được phép sản 
xuất, kinh doanh

12

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

Thông tư ban hành Danh mục loài cây trồng được bảo hộ13

Bộ Tài chínhThông tư hướng dẫn nội dung về thuế thu nhập doanh 
nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ và sửa 
đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC của 
Bộ Tài chính

14

Bộ Tài chínhThông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lÝ lệ phí cấp 
Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

15

Bộ Tài chínhThông tư liên tịch quy định phương pháp tính, phương thức 
thu, chế độ quản lÝ và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển

16

Bộ Thông tin và Truyền thôngThông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt 
động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua 
sử dụng

17

Bộ Thông tin và Truyền thôngThông tư quy định về phân loại và xác định cấp độ an toàn 
hệ thống thông tin

18

Bộ Y tếThông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực 
phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu thuộc trách 
nhiệm quản lÝ của Bộ Y tế

19

Bộ Y tếThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
23/2013/TT-BYT ngày 13/8/2013 hướng dẫn hoạt động gia 
công thuốc

20

Bộ Y tếThông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản 
phẩm từ nhân sâm

21

Bộ Y tếThông tư ban hành 05 QCVN đối với sản phẩm sữa22

Bộ Tư phápKế hoạch tổng thể triển khai các hoạt động của chương trình 
hỗ trợ pháp lÝ liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 
2015-2020 và Kế hoạch triển khai các hoạt động của Chương 
trình hỗ trợ pháp lÝ liên ngành dành cho doanh nghiệp năm 
2015

1

Bộ Tư phápĐề án ban hành Khung tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức 
hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh 
doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài

2

DỰ THẢO THÔNG TƯ/ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

DỰ THẢO THÔNG TƯ/ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
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Bộ Tư pháp

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng
và triển khai lấy ý kiến nhiều dự thảo văn bản pháp luật
quan trọng tác động đến cộng đồng doanh nghiệp nói riêng,
toàn thể nhân dân nói chung như: Bộ luật dân sự, Bộ luật
hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự. Sửa đổi các ý kiến của
VCCI được xây dựng dựa trên ý kiến của cộng đồng doanh
nghiệp (do VCCI thu thập thông qua nhiều hình thức: lấy
ý kiến bằng văn bản, đăng tải trên website, tổ chức hội
thảo) và nghiên cứu của chuyên gia, tập trung chủ yếu vào
các điểm sau:

Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Liên quan đến văn bản pháp luật được xem là luật gốc của
pháp luật tư này, VCCI đã có rất nhiều góp ý bằng nhiều
hình thức (gửi văn bản, phản ánh trực tiếp trong các cuộc
họp của Ban soạn thảo, tổ biên tập; phát biểu trực tiếp
trong các diễn đàn liên quan) đối với nhiều phiên bản khác
nhau. Đối với bản Dự thảo lấy ý kiến toàn dân, các ý kiến
VCCI tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm được đưa
ra lấy ý kiến, đó là:

Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo
vệ quyền dân sự: VCCI đồng tình với quy định Tòa án
không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ, việc dân sự vì lý
do chưa có điều luật áp dụng và trong trường hợp này Tòa
án căn cứ vào tập quán, nguyên tắc áp dụng pháp luật
tương tự, các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự và lẽ

công bằng, tuy nhiên có đề xuất với Ban soạn thảo chú ý
xử lý đồng thời một số vấn đề, để đảm bảo tính khả thi và
hiệu quả của quy định, như:

Tính tới việc điều chỉnh các quy định tương ứng•
trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để
đảm bảo thẩm quyền của tòa án có thể giải quyết trong
trường hợp chưa có điều luật để áp dụng;

Quy định rõ ràng về án lệ.•
về quyền nhân thân: VCCI đề xuất bỏ các quy định về
quyền nhân thân trong Dự thảo. Và nếu Ban soạn thảo có
lý do hợp lý để giữ các quy định về quyền nhân thân thì
chỉ nên quy định các quyền nhân thân nhằm xác định tư
cách chủ thể của cá nhân trong quan hệ dân sự và/hoặc
gắn với các quyền dân sự cụ thể cho phù hợp với tính chất
và phạm vi điều chỉnh của Bộ luật này.

về chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự: VCCI đề xuất
bỏ Tổ hợp tác và Hộ gia đình ra khỏi Bộ luật dân sự
(BLDS) với tính chất là chủ thể của các quan hệ luật tư
(giao dịch tư); quy định rõ trong BLDS về việc chỉ có 02
chủ thể của pháp luật tư là cá nhân và pháp nhân; giao
Chính phủ quy định hướng dẫn chi tiết về việc chuyển đổi
Tổ hợp tác theo pháp luật dân sự cũ sang đăng ký pháp
nhân theo BLDS mới và khoanh vùng Tổ hợp tác, Hộ gia
đình trong quan hệ hành chính.

về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự không tuân thủ
quy định về hình thức: VCCI đề xuất quy định theo
hướng: Mọi yêu cầu của pháp luật về hình thức bắt buộc
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của giao dịch chỉ có giá trị về hiệu lực giao dịch đối với bên
thứ ba, không phải là điều kiện có hiệu lực của giao dịch
giữa các bên giao dịch (hành vi vẫn có hiệu lực giữa các
bên thực hiện hành vi);

về bảo vệ người thức ban ngay tình trong trường hợp
giao dịch dân sự bị vô hiệu: VCCI đồng ý quy định thiết
kế theo hướng, tài sản giao dịch được đăng ký quyền sở
hữu hay chưa là một trong những yếu tố quan trọng để xác
định giao dịch với người thứ ba vô hiệu, tuy nhiên cần phải
điều chỉnh quy định chi tiết trong từng trường hợp quy
định tại Dự thảo.

về hình thức sở hữu: VCCI đồng tình với quy định hình
thức sở hữu là: sở hữu chung, sở hữu riêng và cho rằng
những lý giải của Ban soạn thảo là hợp lý

về thời điểm xác lập quyền sở hữu và các vật quyền
khác: VCCI cho rằng Dự thảo quy định thời điểm xác lập
quyền sở hữu và các vật quyền khác dựa trên thời điểm
chuyển giao tài sản là hợp lý, tuy nhiên cần điều chỉnh một
vài điểm không phù hợp trong quy định như: trong trường
hợp có sự khác nhau giữa hợp đồng và luật về thời điểm
này, nên quy định theo hướng, các thỏa thuận trong hợp
đồng được ưu tiên áp dụng; bỏ quy định “trường hợp luật
quy định việc chuyển giao vật phải được đăng ký tại cơ quan có
thẩm quyền thì thời điểm xác lập quyền sở hữu và vật quyền
khác phải có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký”.

về điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi: VCCI
cho rằng, quy định điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh
thay đổi là cần thiết, phù hợp với thực tiễn và thông lệ thế
giới và hướng tới việc bảo vệ thực chất ý chí cốt lõi trong
hợp đồng (hoàn cảnh thay đổi tới mức khiến những gì
trong hợp đồng không còn đúng ý chí thực, ban đầu của
một trong các bên). Tuy nhiên, cũng với mục tiêu để bảo
vệ ý chí thực của các bên, cần nhấn mạnh rằng việc điều
chỉnh này phải rất thận trọng, dựa trên những căn cứ thực

sự xác đáng, bởi quy định này nếu bị lạm dụng sẽ trở thành
nhân tố hủy hoại yếu tố cốt lõi nhất của hợp đồng là sự
thỏa thuận/thống nhất ý chí của các bên khi ký hợp đồng.
Vì vậy, các quy định liên quan đến vấn đề này trong Dự
thảo cần xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng các điểm sau:

Hoàn cảnh cho phép cưỡng chế điều chỉnh hợp đồng:•
thay vì sử dụng điều kiện “quyền, lợi ích của một trong
các bên bị ảnh hưởng nghiêm trọng” và “thay đổi cơ bản
sự cân bằng lợi ích của các bên” nên thay thế bằng 01
cụm từ duy nhất “mục đích chính của một trong các
bên khi ký kết hợp đồng không thể đạt được”. Việc
xác định mục đích khi ký kết hợp đồng của các bên
chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc “đong
đếm” thế nào là “ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích”
và “thay đổi cân bằng lợi ích”;

Điều kiện bổ sung liên quan tới cưỡng chế điều chỉnh•
hợp đồng: đề nghị bỏ điều kiện “rủi ro phát sinh từ
việc thay đổi hoàn cảnh không phải là rủi ro mà các
bên bị ảnh hưởng đáng phải gánh chịu”;

Phạm vi thẩm quyền và cách thức can thiệp vào hợp•
đồng của Tòa án: Đề nghị cân nhắc hạn chế thẩm
quyền can thiệp của Tòa án vào hợp đồng, cụ thể: về
phạm vi can thiệp vào hợp đồng: “Điều chỉnh các điều
khoản cơ bản, gắn trực tiếp với mục đích chính của
hợp đồng của mỗi bên”; về tiêu chí điều chỉnh hợp
đồng: “căn cứ vào cán cân lợi ích ban đầu trong hợp
đồng để điều chỉnh hợp đồng” sao cho “cán cân lợi
ích được thiết lập sau khi hợp đồng được điều chỉnh
do thay đổi hoàn cảnh gần nhất với cán cân lợi ích
ban đầu”; về cách thức điều chỉnh: việc điều chỉnh
của Tòa án phải dựa trên việc áp dụng pháp luật, tập
quán, tương tự pháp luật, và/hoặc lẽ công bằng (theo
thứ tự ưu tiên lần lượt).

về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản: VCCI cho rằng
cách tiếp cận và quy định trong Dự thảo về lãi suất trần
cho các giao dịch dân sự dù có thể chưa bám sát các thực
tiễn lãi suất thị trường chi tiết nhưng là hợp lý và khả thi
nhất trong bối cảnh hiện tại.

về thời hiệu: VCCI đồng tình với các quy định tại Dự
thảo về thời hiệu và cho rằng các lý do được giải trình tại
Tờ trình là hợp lý.

về quyền ưu tiên: VCCI cho rằng các quy định tại Dự
thảo về quyền ưu tiên là chưa rõ ràng và chưa thể hiện
được tính đặc trưng của loại quyền này (chẳng hạn như
chưa làm rõ về thứ tự ưu tiên trong bảo vệ quyền lợi của
các chủ thể khác nhau cùng có quyền ưu tiên đối với tài
sản; mối quan hệ giữa quyền ưu tiên với các biện pháp bảo
đảm khác hay các chủ thể sẽ sử dụng quyền này như thế
nào, phát sinh trong trường hợp nào?), vì vậy rất khó để
áp dụng trên thực tế, cần phải điều chỉnh lại.

về bảo lưu quyền sở hữu: VCCI cho rằng quy định về
quyền này một cách thận trọng để hạn chế tình trạng lạm
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dùng của người bán trong một số giao dịch và gây bất lợi
cho người mua lại tài sản, nhất là trong bối cảnh hệ thống
đăng ký tài sản của nước ta vẫn chưa hoàn thiện, tình trạng
minh bạch về thông tin tài sản còn nhiều hạn chế. Dự thảo
có thể đưa ra giới hạn về loại tài sản là đối tượng áp dụng
của biện pháp này, ví dụ các loại tài sản đã được minh bạch
về thông tin theo hệ thống đăng ký

về bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường:
VCCI cho rằng việc yêu cầu chủ thể gây ô nhiễm môi
trường phải bồi thường thiệt hại là cần thiết nhằm bảo đảm
các lợi ích công cộng. Tuy nhiên cần cân nhắc đến tính khả
thi, hiệu quả của quy định yêu cầu chủ thể làm ô nhiễm môi
trường mà gây thiệt hại thì phải bồi thường kể cả trường
hợp không có lỗi. Trong một số trường hợp, thiệt hại môi
trường không do lỗi của chủ thể gây ô nhiễm là rất lớn,
vượt quá khả năng bồi thường của chủ thể này, nếu yêu cầu
phải bồi thường toàn bộ thiệt hại thì khả năng thực hiện là
không thể, trong khi đó mục tiêu của các quy định có tính
chế tài là răn đe, giáo dục và hạn chế thiệt hại (chứ không
phải là triệt tiêu chủ thể không có lỗi). Do đó, đề nghị Dự
thảo quy định theo hướng giới hạn phạm vi bồi thường của
chủ thể gây thiệt hại về môi trường mà không có lỗi, trong
trường hợp này sẽ phải có sự hỗ trợ từ Nhà nước nếu hậu
quả, thiệt hại lớn, có tính chất nghiêm trọng.

Bộ luật hình sự (sửa đổi)

Dự thảo Bộ luật hình sự đang được xây dựng với nhiều sửa
đổi, bổ sung quan trọng, đặc biệt là các tội phạm liên quan
đến kinh tế, nhận được nhiều sự đồng tình của cộng đồng
doanh nghiệp. VCCI cho rằng, để hoàn thiện hơn nữa Bộ
luật quan trọng này theo hướng thúc đẩy sự phát triển lành
mạnh của nền kinh tế Việt Nam, cần chú trọng đến các
vấn đề sau:

Thứ nhất, Bộ luật hình sự hướng đến nghiêm trị các•
hành vi xâm phạm quyền tài sản của người dân và
doanh nghiệp, bởi sự bảo đảm quyền tài sản là một
trong những nhân tố quan trọng nhất của kinh tế thị
trường.

Thứ hai, cần có chế tài trừng phạt những hành vi lợi•
dụng khuyết tật của thị trường để trục lợi như lừa dối
khách hàng, gian lận thương mại; lạm dụng vị thế độc
quyền, thống lĩnh, hạn chế cạnh tranh; gây ô nhiễm
môi trường để thu lợi; xâm phạm quyền lợi của người
tiêu dùng trên diện rộng…

Thứ ba, hạn chế việc hình sự hóa các quan hệ kinh tế•
mà các bên đã có sự thỏa thuận dựa trên các thông tin
chính xác, đầy đủ. 

Trên cơ sở các quan điểm này, VCCI có một số góp ý cụ thể
về các nhóm vấn đề sau:

Trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân: Đa số các doanh

nghiệp được hỏi ý kiến đều đồng tình với việc xử lý trách
nhiệm hình sự đối với pháp nhân như quy định tại Dự
thảo, nhưng cần làm rõ thêm một số vấn đề như:

Mở rộng chủ thể là pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm•
hình sự, không nên chỉ bó hẹp là tổ chức kinh tế;

Cần làm rõ mối quan hệ giữa trách nhiệm hình sự của•
pháp nhân và cá nhân trong quy định “việc truy cứu
trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân không loại trừ
trách nhiệm hình sự của cá nhân” ở các điểm: tính
công bằng giữa các chủ thể khi cùng một hành vi
phạm tội như nhau, nếu là cá nhân thì bị truy cứu một
lần còn pháp nhân thì bị truy cứu hai lần; nếu đã truy
cứu trách nhiệm hình sự của pháp nhân rồi thì liệu có
phải là căn cứ để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của
cá nhân không; xác định chính xác chủ thể bị xử phạt
bị vi phạm là cá nhân khi hành vi của pháp nhân đưa
ra theo cơ chế tập thể…?

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản: Dự thảo đưa
ra phương án mở rộng mặt khách quan của tội phạm này,
thay vì chỉ là “sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp”,
nay mở rộng ra thành: “sử dụng tài sản đó không đúng với
mục đích khi vay, mượn, thuê tài sản hoặc mục đích đã ghi trong
hợp đồng hoặc thỏa thuận”. Đề nghị cân nhắc quy định tội
này theo hướng sau:

Nếu việc quyết định sử dụng tài sản vay vào mục đích•
khác diễn ra sau khi đã giao kết hợp đồng vay tài sản
thì không xử lý hình sự;

Nếu việc quyết định sử dụng tài sản vay vào mục đích•
khác diễn ra trước khi giao kết hợp đồng vay tài sản
thì xử lý theo Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

hành vi không tố giác tội phạm của người bào chữa: Đề
nghị cân nhắc sửa đổi quy định tội này theo hướng như sau:

Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với luật sư•
và người bào chữa khi không tố giác tội phạm đang
được thực hiện hoặc đã được thực hiện
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Có truy cứu trách nhiệm hình sự đối với luật sư và•
người bào chữa khi không tố giác tội phạm đang được
chuẩn bị.

Nhóm các tội về gian lận thương mại: Đề nghị:

Mở rộng phạm vi xử lý gian lận thương mại không•
chỉ dừng lại ở hàng hóa mà bao gồm cả dịch vụ;

Tách tội lừa dối khách hàng thành 2 tội, xử lý 2 loại•
hành vi: hành vi lừa dối có hệ thống và hành vi lừa
dối đơn lẻ;

Xác định rõ hành vi quảng cáo gian dối, trong đó định•
nghĩa rõ về khái niệm quảng cáo gian dối; xác định
một số loại thông tin hàng hóa, dịch vụ nếu quảng cáo
gian dối thì xử lý hình sự theo cấu thành hình thức,
cấu thành vật chất; xử lý riêng đối với hành vi chỉ đạo
quảng cáo gian dối bằng lời nói;

Sửa Tội sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo•
đảm an toàn thành Tội sản xuất, kinh doanh hàng
hóa, dịch vụ không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật.

Tội cho vay lãi nặng: Đề nghị thu hẹp phạm vi xử lý Tội
cho vay lãi nặng, chỉ nên truy cứu trách nhiệm hình sự đối
với hành vi cho vay lãi nặng khi:

Người cho vay với lãi suất cao thực hiện hoạt động•
cho vay một cách thường xuyên, liên tục, vì mục đích

thu lợi mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh.

Người cho vay với lãi suất cao sử dụng vũ lực, đe dọa•
sử dụng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh
thần người vay tiền để đòi nợ.

Đi kèm với việc sửa đổi Tội cho vay lãi nặng như vậy, cần
tiến hành xây dựng, sửa đổi và ban hành văn bản quy phạm
pháp luật nhằm quản lý hoạt động của các tổ chức tài chính
vi mô theo Luật các tổ chức tín dụng, đồng thời quy định
về việc người đi vay không có nghĩa vụ trả tiền trong
trường hợp lãi suất cao quá mức nhất định.

Tội gây ô nhiễm môi trường, Tội vi phạm quy định về
quản lý chất thải nguy hại, Tội vi phạm quy định về
phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường: Đề
nghị sửa lại yếu tố hành vi của Tội gây ô nhiễm môi trường,
Tội vi phạm về quản lý chất thải nguy hại như sau:

Nên phân biệt Tội gây ô nhiễm môi trường và Tội vi•
phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại theo yếu
tố lỗi. Theo đó, chuyển toàn bộ các hành vi xả thải,
chôn lấp, đổ thải ở Tội vi phạm quy định về quản lý
chất thải nguy hại về Tội gây ô nhiễm môi trường, bởi
tất cả các hành vi này đều mang lỗi cố ý; 

Nhập Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy•
hại và Tội vi phạm quy định về phòng ngừa, ứng phó,
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khắc phục sự cố môi trường về một tội. Tội này quy
định theo hướng lỗi vô ý và phải có yếu tố thiệt hại
(cấu thành vật chất);

Bổ sung yếu tố khối lượng nước thải, khí thải cũng là•
căn cứ để xử lý hình sự đối với Tội gây ô nhiễm môi
trường, hành vi xả nước thải, khí thải.

Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi)

Bộ luật tố tụng dân sự là một công cụ quan trọng để bảo vệ
quyền tài sản trong các quan hệ kinh tế, từ đó củng cố thể
chế kinh tế thị trường, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế
một cách ổn định và bền vững. Doanh nghiệp vẫn thường
xem thiết chế pháp lý về giải quyết tranh chấp dân sự là
một trong những tiêu chí để đánh giá môi trường kinh
doanh thuận lợi hay không. 

Thực tiễn giải quyết tranh chấp của nước ta vẫn còn nhiều
bật cập, theo đó doanh nghiệp cho rằng, thời gian giải
quyết tranh chấp kéo dài chính là rào cản lớn nhất hạn chế
doanh nghiệp khởi kiện ra tòa án. 

Xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn kinh doanh và phát
triển kinh tế, Bộ luật này cần phải có những sửa đổi theo
hướng rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp và cắt giảm
những thủ tục không cần thiết, để trở thành công cụ hiệu
quả để các chủ thể trong quan hệ dân sự nói chung, quan
hệ kinh tế nói riêng sử dụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của mình.

Trên cơ sở quan điểm trên, VCCI có các ý kiến tập trung
vào những vấn đề lớn mà Ban soạn thảo đang lấy ý kiến,
cụ thể:

kiểm soát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự:
Đề nghị tiếp cận theo hướng chia rõ các vụ việc kiểm sát
theo nghĩa vụ và các vụ việc kiểm soát theo quyền, cụ thể:

Đối với các phiên tòa, phiên họp phúc thẩm, giám đốc•
thẩm, tái thẩm, các phiên sơ thẩm mà đối tượng tranh
chấp là tài sản công, lợi ích công cộng, hoặc một bên
đương sự là người chưa thành niên thì phải có sự
tham gia của đại diện Viện Kiểm sát. Nếu Viện Kiểm
sát vắng mặt thì phải hoãn phiên tòa, phiên họp;

Đối với các phiên toà, phiên họp khác, đại diện Viện•
Kiểm sát có quyền, nhưng không bắt buộc phải tham
gia. Nếu Viện Kiểm sát vắng mặt thì phiên tòa, phiên
họp vẫn có thể diễn ra bình thường.

Trách nhiệm chuyển giao tài liệu, giấy tờ của Tòa án: Đề
nghị quy định theo hướng cho phép Tòa án sử dụng dịch
vụ tống đạt được cung cấp bởi các cá nhân, tổ chức khác
và giao cho Chính phủ quy định cụ thể về dịch vụ tống đạt.

Nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự: Việc mở
rộng nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự là quan

điểm đúng đắn, nhằm nâng cao sự chất lượng xét xử, tính
minh bạch, khách quan của bản án, quyết định của tố tụng
dân sự. Các quy định tại Dự thảo vẫn chưa thể hiện rõ
nguyên tắc này ở 2 khía cạnh nội dung: (1) mở rộng tối đa
cơ hội chứng minh và đưa quan điểm của các bên; và (2)
hạn chế sự can thiệp của thẩm phán, tòa án vào việc chứng
minh và nêu câu hỏi mở rộng vấn đề trong các quy định
việc mời làm người chứng, giám định và phiên dịch.

Thủ tục rút gọn: Đề nghị quy định theo hướng hiệu lực
của bản án, quyết định theo thủ tục rút gọn có hiệu lực
ngay và không thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục
phúc thẩm và xác định điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn
như sau:

Đối với tranh chấp thỏa mãn các điều kiện: (1) giá trị•
tranh chấp dưới 200 triệu đồng; (2) chứng cứ rõ ràng;
(3) các bên có địa chỉ cư trú rõ ràng, không có yếu tố
nước ngoài; và (4) nguyên đơn đề nghị áp dụng thủ
tục rút gọn thì sẽ được áp dụng thủ tục rút gọn không
kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Đối với tranh chấp có các đặc điểm: (1) giá trị tranh chấp•
từ 200 triệu đồng trở lên; (2) chứng cứ rõ ràng; (3)
các bên có địa chỉ cư trú rõ ràng, không có yếu tố nước
ngoài; và (4) nguyên đơn đề nghị áp dụng thủ tục rút
gọn thì sẽ được áp dụng thủ tục rút gọn có thể kháng
cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Thủ tục phúc thẩm lần hai: Đề nghị bỏ quy định về thủ
tục phúc thẩm lần hai trong Dự thảo.

Thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của hội đồng
thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao: Đề nghị quy định
theo hướng không cho phép hủy quyết định theo thủ tục
đặc biệt, và các kết luận của thủ tục đặc biệt sẽ được coi là
án lệ.

Bên cạnh những nội dung trọng tâm được đưa ra lấy ý kiến,
VCCI còn có những góp ý vào các quy định sau: 

Nguyên tắc xét xử kịp thời, công bằng, công khai: Đề
nghị làm rõ hơn nguyên tắc này trong Dự thảo bằng việc
bổ sung quy định:

Thứ nhất, quy định trách nhiệm của các bên đương sự•
trong việc không trung thực, cố ý kéo dài việc giải
quyết vụ việc dân sự. Ví dụ như việc che giấu, chậm
trễ xuất trình, giao nộp chứng cứ; cố ý vắng mặt khi
được tòa án yêu cầu tham dự phiên họp hoặc phiên
xử... Các loại trách nhiệm tương ứng mà đương sự
phải chịu như mất quyền đưa chứng cứ, lập luận của
mình, hoặc bị xử phạt hành chính, hoặc truy cứu
trách nhiệm hình sự;

Thứ hai, quy định trách nhiệm của các cơ quan tiến•
hành tố tụng khi không thực hiện công việc trong
thời hạn luật định, ví dụ như việc tòa án chậm trễ tiến
hành phiên họp, phiên xử; chậm trễ ra bản án, quyết
định... Các loại trách nhiệm tương ứng mà cơ quan
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tiến hành tố tụng phải chịu như phải bồi thường thiệt
hại cho người tiến hành tố tụng hoặc bị xử lý kỷ luật,
truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tranh chấp tập thể: Đề nghị bổ sung một chương quy định
về đường hướng giải quyết các vụ án có yếu tố tập thể,
như: thẩm quyền của tòa án, xác định các cá nhân, tổ chức
có liên quan; vấn đề cử người đại diện của bên tập thuể;
vấn đề hòa giải, thỏa thuận giữa các bên đương sự…

chứng minh và chứng cứ: Đề nghị bỏ việc cho phép Tòa
án và Viện Kiểm sát tự mình thu thập chứng cứ nằm ngoài
yêu cầu của đương sự. Tòa án hoặc Viện Kiểm sát chỉ thu
thập chứng cứ theo yêu cầu của đương sự trong hai trường
hợp sau đây: (1) đó là chứng cứ thuộc diện bí mật mà
đương sự không thể thu thập được (như thông tin tài
khoản ngân hàng của người khác, các văn bản lưu trữ
không công khai của cơ quan nhà nước...) và (2) đương
sự là đối tượng yếu thế như người nghèo, người khuyết
tật, gặp khó khăn trong đi lại, giao tiếp. Trong trường hợp
đương sự không cung cấp đủ chứng cứ thì Tòa án có thể
yêu cầu cung cập thêm. Nếu đương sự vẫn không thể cung
cấp thêm chứng cứ thì Tòa án giải quyết vụ việc theo
những chứng cứ đã thu thập được.

chi phí luật sư: Đề nghị quy định theo hướng, đương sự
có yêu cầu mà không được Tòa án chấp nhận thì phải trả
chi phí luật sư cho bên còn lại theo mức chi phí do tòa án
xác định, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp
luật có quy định khác.

Thẩm quyền của tòa án việt Nam giải quyết các vụ việc
dân sự có yếu tố nước ngoài: Đề nghị mở rộng tối đa thẩm
quyền chung của tòa án Việt Nam theo hướng có thẩm
quyền giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài
mà nguyên đơn là công dân Việt Nam, để bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam tại nước ngoài.
Việc bản án, quyết định của Tòa án Việt Nam trong những
vụ việc này có được công nhận và cho thi hành tại nước
ngoài hay không lại là vấn đề khác, được giải quyết theo

hiệp định tương trợ tư pháp hoặc nguyên tắc có đi có lại.
Nhưng nếu không có quy định này thì kể cả khi Việt Nam
có hiệp định tương trợ tư pháp với nước khác thì vẫn
không thể bảo vệ được lợi ích quốc gia tại nước ngoài.

Ngoài các Luật lớn trên, trong những tháng đầu năm 2015,
VCCI còn có những góp ý đối với các văn bản khác do Bộ
Tư pháp soạn thảo là Dự thảo Nghị định quy định chi tiết
Luật thi hành án dân sự; Dự thảo Đề án ban hành Khung
tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư
chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại
có yếu tố nước ngoài; Dự thảo Kế hoạch tổng thể giai đoạn
2015 – 2020 và Kế hoạch triển khai năm 2015 của Chương
trình 585. Nội dung chính của các bản góp ý cho các văn
bản trên như sau:

Nghị định quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật thi hành 

án dân sự

Nhận lại đơn yêu cầu thi hành án trong trường hợp cơ
quan thi hành án đã trả đơn: Đề nghị quy định theo
hướng không bắt buộc người được thi hành án phải nộp
kèm theo quyết định trả đơn, mà chỉ cần nêu rõ trong yêu
cầu thi hành án rằng đây là yêu cầu lần đầu hay yêu cầu sau
khi đã bị trả đơn. Nếu thuộc diện đã từng bị trả đơn, cơ
quan thi hành án sẽ kiểm tra hồ sơ để lấy lại quyết định cũ.

Thỏa thuận thi hành án: Đề nghị đơn giản hóa thủ tục xác
nhận của ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân
có thẩm quyền khi các bên có thỏa thuận thi hành án.

hồ sơ thi hành án: Đề nghị quy định theo hướng hồ sơ
thi hành án được lập dựa trên yêu cầu thi hành án hoặc
quyết định thi hành án chủ động.

Xử lý khi đương sự chưa có điều kiện thi hành án: Đề
nghị bổ sung quy định: Nếu người phải thi hành án là
doanh nghiệp, hợp tác xã thì cơ quan thi hành án thông
báo cho người được thi hành án quyền nộp đơn yêu cầu
mở thủ tục phá sản. Cùng với đó, cơ quan thi hành án cung
cấp bản sao hồ sơ thi hành án cho người được thi hành án
để làm căn cứ yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Thẩm quyền xử lý khi tài sản đã giao bị chiếm lại: Đề
nghị chuyển trách nhiệm xử lý trường hợp tài sản đã giao
bị chiếm lại từ ủy ban nhân dân cấp xã sang Cơ quan thi
hành án dân sự nhằm nâng cao hiệu quả thực thi của pháp
luật.

Trách nhiệm của người thứ ba giữ tiền, tài sản của người
thi hành án: Việc người thứ ba giữ tiền, tài sản của người
phải thi hành án mà không hợp tác với cơ quan thi hành
án dân sự, thậm chí còn giúp đỡ người phải thi hành án
tẩu tán tài sản là điều cần phải được ngăn chặn, xử lý. Việc
chỉ yêu cầu người thứ ba bồi thường thiệt hại khi không
thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên là không đủ, bởi
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việc chứng minh thiệt hại và đòi bổi thường trong trường
hợp này hầu như không khả thi. Do đó, đề nghị áp dụng
biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn tình trạng này như
cho phép xử phạt vi phạm hành chính đi kèm với các biện
pháp khắc phục hậu quả.

phí thi hành án dân sự: Đề nghị nới rộng các khoảng tính
phí, ví dụ, khoảng thấp nhất có thể từ 1-2 tỷ đồng trở
xuống và mức phí cao hơn so với mức 3% hiện hành. Điều
này sẽ giúp tăng thêm kinh phí để thực hiện những vụ việc
có giá trị nhỏ. 

kế hoạch tổng thể triển khai các hoạt động của
chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho

doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 và kế hoạch triển
khai các hoạt động của chương trình hỗ trợ pháp lý

liên ngành dành cho doanh nghiệp năm 2015

về thẩm quyền và vai trò hỗ trợ pháp lý cho các cơ quan
hữu quan: Đề nghị Ban Chỉ đạo chương trình trao thẩm
quyền và vai trò hỗ trợ pháp lý cho các cơ quan hữu quan
để đảm bảo tính chủ động và linh hoạt cũng như hiệu quả
của chương trình 585.

về một số hoạt động trọng tâm, trọng điểm: Để tiếp tục
triển khai Chương trình 585 một cách hiệu quả, Bộ Tư
pháp và các cơ quan hữu quan phải thực hiện đồng bộ rất
nhiều các hoạt động khác nhau. Đề nghị Ban Quản lý cân
nhắc xây dựng kế hoạch theo hướng ưu tiên hoàn thành
sớm hơn cho một số hoạt động có tính bao quát, ảnh
hưởng đến việc triển khai hoạt động khác, có tính quyết
định lớn tới chất lượng hoạt động hỗ trợ pháp lý cho
doanh nghiệp, cụ thể như: 

Hoàn thành việc xây dựng trang thông tin điện tử về•
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; 

Hỗ trợ thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh•
nghiệp; và

Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực•
hiện chức năng hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp. 

về hoạt động I: Tăng cường năng lực cho các cơ quan,
tổ chức thực hiện chức năng và người thực hiện công tác
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Các kết quả trong kế
hoạch này cần được xác định cụ thể, để có thể nhận thấy
năng lực của các cơ quan, tổ chức và người thực hiện được
tăng cường (so sánh được kết quả trước và sau khi thực
hiện hoạt động), chứ không nên để chung chung kết quả
là “nâng cao năng lực”, rất khó để đánh giá.

về hoạt động II: Hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động
thông tin pháp lý cho doanh nghiệp

Hỗ trợ xây dựng, phát triển trang thông tin chính thức về hỗ trợ
pháp lý cho doanh nghiệp: Cần có các nội dung rõ ràng về cơ
sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật, tần suất cập nhật
các văn bản; trang thông tin điện tử cần phải liên kết với
các trang thông tin có liên quan, tích hợp kết quả của các
hoạt động khác vào để nhân rộng hiệu quả của toàn
Chương trình; cần có đánh giá, rà soát các trang thông tin
điện tử đang hoạt động hiện tại có những thông tin tương
tự hoặc liên quan tới thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh
nghiệp, để có thể kết hợp, tận dụng thông tin, nhất là trong
khối các cơ quan quản lý nhà nước;

Tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp: Xem xét chuyển hoạt
động này sang phần Hỗ trợ pháp lý trực tiếp, vì bản chất
hoạt động này không phải là hỗ trợ nâng cao chất lượng
thông tin pháp lý cho doanh nghiệp (nhóm Hoạt động II).
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về hoạt động III: Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên
một số hoạt động cụ thể: Hoạt động Bồi dưỡng kiến thức
pháp luật kinh doanh mới cho doanh nghiệp, bồi dưỡng
kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế các doanh nghiệp.
Trên thực tế, việc bồi dưỡng kiến thức cho doanh nghiệp
cũng sẽ được chuyển tải tới lãnh đạo doanh nghiệp và/
hoặc cán bộ pháp chế doanh nghiệp, do đó, việc xây dựng
các khung chương trình, tài liệu, bồi dưỡng báo cáo viên
ở hai hoạt động này có thể kết hợp với nhau và không chỉ
bồi dưỡng cho cán bộ pháp chế mà cần bồi dưỡng cho cả
lãnh đạo doanh nghiệp và không chỉ kiến thức pháp luật
kinh doanh mới mà cả các kiến thức pháp luật không
“mới” vì việc nắm vững và vận dụng tốt kiến thức pháp
luật luôn là cần thiết, không chỉ đối với những quy định
pháp luật mới.

Cần bổ sung hoạt động đánh giá khách quan, thường
xuyên để có thể điều chỉnh hoạt động nhằm đạt hiệu quả
đề ra.

đề án ban hành khung tiêu chí đánh giá, phân loại tổ
chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu

tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài

Đề nghị bổ sung nội dung của Đề án để làm rõ chính sách
“Căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật
sư ... Nhà nước có kế hoạch, định hướng, xây dựng chính sách
hỗ trợ phát triển các tổ chức hành nghề luật sư quy mô vừa và

nhỏ thành các tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn, chuyên
sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế, có khả năng cạnh tranh
với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.”.

về tiêu chí đánh giá, phân loại: Đề nghị làm rõ một số nội
dung trong một số nhóm tiêu chí sau:

Nhóm tiêu chí về kết quả hoạt động•
Nhóm tiêu chí về uy tín và thương hiệu•
Nhóm tiêu chí về cơ cấu tổ chức và nhân sự•
Nhóm tiêu chí về việc tuân thủ pháp luật•

đảm bảo tính khách quan trong đánh giá, phân loại: Để
đảm bảo tính khách quan, công bằng trong đánh giá, phân
loại (yếu tố có ý nghĩa then chốt trong việc đảm bảo uy tín,
hiệu quả của toàn bộ công việc đánh giá phân loại này),
cần lưu ý về Hội đồng đánh giá phân loại, cần nhấn mạnh
yêu cầu thành phần của Hội đồng, kể cả Ban Thư ký phải
là người hoàn toàn độc lập với các tổ chức hành nghề luật
sư được đưa vào đánh giá, phân loại, đặc biệt là các “luật
sư có kinh nghiệm và uy tín”. Việc kêu gọi tài trợ (trong
Tổ chức thực hiện), cần lưu ý loại trừ tài trợ từ các tổ chức
hành nghề luật sư được đưa vào đánh giá và phải nêu
thành nguyên tắc các tổ chức hành nghề luật sư tham gia
đánh giá, phân loại không được tài trợ thực hiện Đề án
dưới mọi hình thức.

khung tiêu chí và hướng dẫn cách tính: Cần quy định
chi tết hơn Khung tiêu chí và hướng dẫn cách tính.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả,

hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Đối với Dự thảo này, các ý kiến của VCCI tập trung vào
tính hợp lý của việc xác định hành vi bị xử phạt hành
chính và các chế tài được áp dụng.

về hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh theo giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh: Đề nghị xác định chủ
thể xử phạt trong các trường hợp này.

về hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi vi phạm
về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh: Đề
nghị bổ sung hình thức xử phạt bổ sung đối với các hành
vi vi phạm là “cho thuê, cho mượn, đưa cầm cố, thế chấp,
bán, chuyển nhượng giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch

vụ hạn chế kinh doanh” là “tước quyền sử dụng giấy phép
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh từ 01
tháng đến 03 tháng”.

về hành vi vi phạm về thời hạn sử dụng của hàng hóa,
hàng hóa không rõ không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có vi
phạm khác: Đề nghị không xử phạt đối với hành vi “kinh
doanh hàng hóa có nguồn gốc khai thác không hợp pháp”
vì nhiều trường hợp thương nhân không biết và/hoặc
không thể biết hàng hóa mà mình kinh doanh có nguồn
gốc là khai thác không hợp pháp.

về hành vi vi phạm xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu: Đề nghị hạ mức phạt đối với hành vi “tự ý tẩy xóa,
sửa chữa làm sai lệnh nội dung giấy chứng nhận xuất xứ
hàng hóa xuất khẩu hoặc văn bản chấp thuận tự chứng
nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền cấp” ít nhất là bằng mức phạt hiện hành.

Bộ côNg ThươNg
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về hành vi vi phạm khác trong quan hệ với khách hàng,
người tiêu dùng: Đề nghị điều chỉnh quy định xử phạt
hành vi “thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, đề nghị
giao dịch trực tiếp với đối tượng là người mất năng lực
hành vi dân sự” theo hướng, chỉ xử phạt thương nhân đối
với hành vi đề nghị giao dịch trực tiếp với đối tượng là
người mất năng lực hành vi dân sự khi thương nhân đó
biết hoặc buộc phải biết đối tượng đó là người mất năng
lực hành vi dân sự.

đề nghị điều chỉnh một số hành vi cùng tính chất vi
phạm vào trong một khung xử phạt đối với các quy định
trong các nhóm hành vi: Hành vi vi phạm về bảo vệ thông
tin cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử, Hành vi
vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp.

đề nghị thu hẹp khoảng cách mức xử phạt trong khung
xử phạt hành chính trong một số quy định, để hạn chế
tình trạng trao quá nhiều quyền quyết định mức xử phạt
cho cán bộ thực thi, có thể tạo ra sự bất bình đẳng giữa các
chủ thể khi cùng thực hiện một hành vi vi phạm.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số
02/2012/Qđ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng

chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch
vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều

kiện giao dịch chung

Dự thảo này bổ sung một số hàng hóa, dịch vụ vào Danh
mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng
theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Các ý kiến của VCCI
tập trung vào đề xuất loại bỏ một số hàng hóa ra khỏi Danh
mục và yêu cầu Ban soạn thảo giải trình rõ hơn về việc bổ
sung các loại hàng hóa này.

đối với dịch vụ “Bảo hiểm nhân thọ”: Đề nghị cân nhắc
lại bổ sung dịch vụ này vào Danh mục bởi:

Đây không phải là dịch vụ có tính thiết yếu, được sử•
dụng rộng rãi đối với đời sống của người dân;

Hiện nay, các quy định hiện hành đã đủ để bảo vệ•
quyền lợi của người tiêu dùng không cần thiết phải
phải yêu cầu thêm về việc đăng ký Hợp đồng mẫu;

Yêu cầu này sẽ gia tăng thủ tục hành chính cho doanh•
nghiệp trong Nhà nước đang có nhiều nỗ lực trong
cải cách thủ tục hành chính.

đối với dịch vụ “phát hành thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi
nợ quốc tế, thẻ ghi tín dụng quốc tế, mở tài khoản thanh
toán cá nhân, ngân hàng điện tử, vay vốn cá nhân”: Đề
nghị chỉ nên áp dụng việc đăng ký các điều kiện giao dịch
chung đối với Thẻ ghi nợ nội địa, dịch vụ tài khoản thanh
toán cá nhân.

đối với thuê bao di động trả trước: Cần bổ sung các lập
luận thuyết phục hơn trong việc đề xuất bổ sung dịch vụ
này vào Danh mục.

Thời gian chuyển tiếp: Đề nghị bổ sung về điều khoản
chuyển tiếp để giải quyết trong trường hợp những hợp
đồng của các dịch vụ bổ sung trong Dự thảo đang có hiệu
lực, đã triển khai trong thời gian qua như thế nào? Có phải
điều chỉnh lại những điều khoản (nếu có) khi cơ quan nhà
nước có thẩm quyền cho rằng vi phạm quyền lợi người tiêu
dùng không? Ban soạn thảo cũng cần đánh giá tác động đến
trường hợp này, bởi việc này tác động rất lớn đến hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp (gia tăng về chi phí
cũng như thời gian và thậm chí gây xáo trộn trong hoạt
động kinh doanh).
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Bộ luật hàng hải

về các điều khoản ủy quyền quy định chi tiết cho chính
phủ và Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải: Dự thảo đang
thiết kế theo hướng: Luật chỉ định nghĩa/giới thiệu sơ qua
vấn đề, sau đó ủy quyền toàn bộ cho Chính phủ hoặc Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết. Việc quy
định chi tiết tất cả vào Bộ luật hàng hải là không thể. Mặc
dù vậy, việc nêu ngay các nguyên tắc, trình tự thủ tục
chính, các điều kiện cơ bản cho từng biện pháp quản lý
ngay tại Luật này là cần thiết, không chỉ làm cơ sở định
hướng cũng như tạo khung khổ cho các quy định chi tiết
của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải, mà còn để các
chủ thể áp dụng có thể mường tượng được về các yêu cầu
của Nhà nước với hoạt động của mình ngay trong văn bản
Luật cũng như có căn cứ để giám sát việc hướng dẫn thi
hành của Chính phủ và/hoặc Bộ quản lý ngành. Do vậy,
đề nghị bổ sung các nguyên tắc, trình tự thủ tục hành
chính, các điều kiện cơ bản cho từng biện pháp quản lý
ngay tại Luật này.

về phân cấp quản lý: Dự thảo có nhiều điều khoản quy
định phân cấp quản lý cho Bộ Giao thông vận tải hoặc Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải. Tuy nhiên, ngoài những nội
dung phân cấp truyền thống và hợp lý như thẩm quyền quy
định về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn hàng
hải, về đặt/thay đổi tên cảng biển, quy hoạch phát triển
cảng biển... Dự thảo còn có nhiều nội dung phân cấp cho
Bộ trưởng/Bộ những vấn đề quá chi tiết, có tần suất thực
hiện cao hoặc cần phải xử lý nhanh... Điều này có thể

khiến khối lượng công việc của Bộ trưởng/Bộ bị quá tải
hoặc khiến công việc bị xử lý chậm một cách không cần
thiết. Đề nghị chuyển cho ủy ban nhân dân quản lý trong
những trường hợp công việc ở phạm vi hẹp (của địa
phương) không nhất thiết phải có sự tham gia của Bộ/Bộ
trưởng.

Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển: Đề nghị bổ sung
các nguyên tắc, định hướng cơ bản đối với quy hoạch phát
triển hệ thống cảng biển ngay trong Dự thảo.

về áp dụng pháp luật: Một số quy định tại Dự thảo chưa
phù hợp với các văn bản pháp luật khác có liên quan, cần
phải điều chỉnh lại để đảm bảo tính thống nhất, chẳng hạn:

Thủ tục phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cảng biển•
chưa phù hợp với thủ tục đầu tư trong Luật đầu tư
năm 2014;

Các chế định hợp đồng với các quy định tại Dự thảo•
Bộ luật dân sự đang được sửa đổi.

về thủ tục đăng kiểm:

Thẩm quyền đăng kiểm: Dự thảo cần tính đến việc mở ra
khả năng để ủy quyền cho các tổ chức khác thực hiện thủ
tục đăng kiểm.

Quy trình đăng kiểm: Đề nghị Bổ sung các quy định cơ bản
về trình tự đăng kiểm; quy định rõ “tổ chức có thẩm quyền
đăng kiểm là tổ chức đăng kiểm Việt Nam hoặc tổ chức
đăng kiểm nước ngoài được ủy quyền” (việc ủy quyền như
thế nào, bởi ai.. sẽ được quy định trong văn bản hướng
dẫn); quy định “tổ chức đăng kiểm Việt Nam có thể là Cơ

Bộ gIao ThôNg vậN TẢI
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quan nhà nước hoặc tổ chức được Nhà nước ủy quyền”.

về quyền vận tải nội địa: Dự thảo vẫn giữ nguyên các quy
định liên quan tới quyền vận tải nội địa (với chỉ một sửa
đổi nhỏ liên quan tới thẩm quyền quyết định cho tàu nước
ngoài tham gia vận tải nội địa theo hướng thắt chặt hơn).
Quan điểm chung là bảo vệ (bảo hộ) quyền vận tải nội địa
cho các doanh nghiệp vận tải nội địa và chỉ cho phép tàu
nước ngoài tham gia trong những trường hợp hãn hữu. Đề
nghị:

Chỉ mở hơn hoặc giữ nguyên hiện trạng bảo hộ chứ•
không bảo hộ chặt hơn Bộ luật hiện hành;

Bỏ điều kiện “tàu biển Việt Nam không có đủ khả•
năng vận chuyển” và thay thế bằng các điều kiện cụ
thể, lượng hóa được;

Quy định rõ trình tự, điều kiện để Cơ quan có thẩm•
quyền ra quyết định về việc cho phép hay không cho
phép tàu nước ngoài tham gia vận tải nội địa.

Đề xuất chỉnh sửa lại một số thuật ngữ chuyên môn về
hàng hải thật chính xác trong một số quy định.

Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc thu phí
sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng

Dự thảo này đưa ra đề xuất về hình thức thu phí sử dụng
đường bộ mới, theo hình thức tự động. VCCI cho rằng,
tự động hóa việc thu phí đường bộ là một chủ trương đúng
đắn và nếu được triển khai tốt sẽ mang lại lợi ích rất lớn.
Tuy nhiên cần phải lưu ý một số điểm trước khi triển khai
trên thực tiễn.

Tính toàn diện khi đánh giá tác động đến các chủ thể: Để
tạo sự đồng thuận từ các chủ thể đối với Chủ trương này,
cần đánh giá so sánh về các chi phí bỏ ra hiện tại và những
lợi ích thu được trong lâu dài.

hình thức vận hành hệ thông thu phí tự động không
dừng: Những lợi ích từ việc thu phí tự động là rất lớn, tuy
nhiên nó chỉ hiện thực nếu việc vận hành được triển khai
suôn sẻ. Dự thảo chưa tính toán hết được các khía cạnh
vận hành của hệ thống này: Cơ chế vận hành trong giai
đoạn chuyển đổi: Đề nghị bổ sung các nội dung dự kiến về
lộ trình cũng như cách thức/nguyên tắc triển khai từng
bước lộ trình ngay trong Dự thảo hoặc cần giải trình trong
Tờ trình.

đơn vị quản lý, vận hành các trạm thu phí: Đề nghị lựa
chọn theo mô hình: Mỗi chủ đầu tư tự thu phí ở trạm thu
phí của mình.

Thiết bị đầu cuối gắn trên phương tiện giao thông: Đề
nghị làm rõ các vấn đề như:

Chủ phương tiện chỉ được miễn phí tiền lắp đặt hay•
là miễn phí tiền mua thiết bị đầu cuối cho lần đầu?

Thiết bị đầu cuối có cần phải tuân theo quy chuẩn kỹ•
thuật nào không?

về tài khoản thanh toán phí sử dụng đường bộ: Để đảm
bảo tính minh bạch cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của các chủ phương tiện giao thông, đề nghị:

Chuyển sang cơ chế chủ đầu tư tự thu phí phương•
tiện qua trạm của mình (và chủ phương tiện chỉ đăng
ký tài khoản thanh toán để chủ đầu tư tự động trừ vào
tài khoản đó mỗi khi thiết bị của trạm phát sóng ghi
nhận thông tin về xe đi qua trạm qua thiết bị đầu cuối
gắn tại xe);

Trường hợp Ban soạn thảo giải trình được hợp lý về•
lý do để vẫn duy trì cơ chế thu phí qua một đơn vị duy
nhất toàn quốc thì cần: Quy định rõ về trình tự, thủ
tục hoặc phương thức cung cấp thông tin tài khoản
của chủ phương tiện; quy định cụ thể các thông tin
về tài khoản mà chủ phương tiện phải cung cấp; quy
định về trách nhiệm bảo vệ thông tin của chủ phương
tiện đã cung cấp đối với các chủ thể có liên quan.

Ngoài ra, VCCI còn có một số ý kiến khác liên quan đến
quy định về xử lý các trường hợp miễn phí, phí thu theo
tháng và trường hợp phát sinh; trách nhiệm của các chủ
thể; lộ trình gắn thiết bị đầu cuối.

Thông tư quy định về cung cấp và sử dụng dữ liệu từ
thiết bị giám sát hành trình của xe ôtô

về yêu cầu cung cấp dữ liệu: Dự thảo quy định dữ liệu
phải cung cấp từ thiết bị giám sát hành trình bao gồm “hoạt
động của xe và lái xe bao gồm: tốc độ vận hành của xe, số
giấy phép lái xe, thời gian, tọa độ”. Để đảm bảo tính hiệu
quả, đề nghị cân nhắc các biện pháp kỹ thuật khác cho việc
kiểm soát việc thực hiện quy định liên quan tới thời gian
làm việc của lái xe thay vì quy định nhập thông tin về số
giấy phép lái xe. Ví dụ, có thể tích hợp chức năng quẹt thẻ
ra vào (tương tự như thẻ kiểm soát ra vào mà các công
ty/cơ quan hay sử dụng để kiểm soát thời gian làm việc tại
cơ quan của nhân viên) vào thiết bị giám sát hành trình,
và mỗi lái xe sẽ được cấp một thẻ như vậy (và do đó các
lái xe không thể dùng thẻ của nhau hoặc nhập số thẻ của
người khác được).

về hình thức khai thác dữ liệu: Đề nghị quy định rõ về
cấp độ bảo mật, về phân quyền sử dụng và về mục đích sử
dụng cụ thể:

Các loại dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình nào sẽ•
được công khai ở mức độ nào, các chủ thể nào có thể
khai thác dữ liệu tương ứng;

Các dữ liệu nào phải được bảo mật hoàn toàn và trách•
nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo
mật các dữ liệu này;
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Các mục tiêu khai thác dữ liệu, loại thông tin được•
phép cung cấp tương ứng với từng mục tiêu, chủ thể
phân quyền sử dụng; và trách nhiệm của tổ chức, cá
nhân trong đảm bảo khai thác dữ liệu đúng mục tiêu
khai báo;

Trình tự, thủ tục xem xét đề nghị và cung cấp dữ liệu•
theo đề nghị của tổ chức, cá nhân.

về trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan đơn vị: Đề nghị
bỏ quy định, đơn vị kinh doanh vận tải phải “Báo cáo định
kỳ hàng tháng, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Sở Giao
thông vận tải về kết quả xử lý vi phạm tại đơn vị; cập nhật kết
quả xử lý vi phạm vào phần mềm quản lý hoạt động vận tải theo
quy định” vì không phù hợp với quy định tại Nghị định
86/2014/NĐ-CP.

đề nghị điều chỉnh lại quy định trách nhiệm báo cáo của
bến xe khách để phù hợp với quy định tại Thông tư
63/2014/TT-BGTVT.

Thông tư liên tịch quy định phương pháp tính, phương
thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu

vực biển

Quan điểm chung: Đề nghị tạm thời chưa thực hiện chính
sách thu tiền sử dụng khu vực biển. Chính sách tài chính
đối với các chủ thể sử dụng khu vực biển trong giai đoạn
hiện nay nên tập trung vào phí bảo vệ môi trường đối với
một số hoạt động có nguy cơ ô nhiễm cao như cảng biển,
cảng cá, bến cá, cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu biển, nhận
chìm, đổ thải…

Đối với Dự thảo, VCCI có một số góp ý cụ thể như:

Sử dụng biển cho mục đích khai thác năng lượng gió,
sóng, thủy triều, dòng hải lưu: Đề nghị không thu tiền sử
dụng khu vực biển đối với nhóm hoạt động khai thác năng
lượng tái tạo.

Sử dụng biển cho mục đích xây dựng hệ thống ống dẫn
ngầm, lắp đặt cáp viễn thông, cáp điện: Đề nghị không thu
tiền đối với sử dụng biển để lắp đặt cáp viễn thông, cáp
điện. Trong trường hợp vẫn thu tiền thì cần xem xét lại
công thức tính tiền sử dụng khu vực biển đối với các tuyến
cáp biển. Thông số kỹ thuật quan trọng của các tuyến cáp
là chiều dài, chứ không phải là diện tích khu vực biển.

Sử dụng khu vực biển vùng nước phục vụ hoạt động vui
chơi, giải trí: Thu tiền sử dụng biển đối với các đối tượng
này sẽ không khả thi vì khó xác định chính xác khu vực
này. Vì vậy, đề nghị không tiến hành thu tiền hoặc áp dụng
công thức tính tiền riêng đối với nhóm này, không phụ
thuộc vào diện tích khu vực biển sử dụng.

Sử dụng khu vực biển để thăm dò khoáng sản: Việc thăm
dò khoáng sản thường được thực hiện trên diện tích rộng,
với nhiều mũi khoan thăm dò cách nhau một khoảng cách

lớn. Nếu thu tiền sử dụng khu vực biển đối với dự án thăm
dò khoáng sản thì số tiền này sẽ rất lớn, nhưng trên thực
tế, doanh nghiệp lại chỉ sử dụng rất ít trên toàn bộ diện
tích trên. Đối với hoạt động khoáng sản trên đất liền, việc
thu tiền sử dụng đất cũng chỉ áp dụng đối với hoạt động
khai thác khoáng sản chứ không áp dụng đối với thăm dò
khoáng sản. Do đó, đề nghị không quy định tiền sử dụng
khu vực biển đối với hoạt động thăm dò khoáng sản.

khai thác nước biển để làm mát cho các nhà máy: Đề
nghị không thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt
động sử dụng nước biển để làm mát nhà máy vì trường hợp
này đơn vị khai thác sử dụng nước biển với tư cách là tài
nguyên nước chứ không phải là với tư cách bề mặt nước.

Sử dụng biển cho mục đích khai thác dầu khí: Đề nghị
giải trình rõ lý do không thu tiền sử dụng khu vực biển đối
với khai thác dầu khí, trong trường hợp không có sự khác
biệt lớn thì đề nghị gộp chung quy chế thu đối với dầu khí
tương tự như các loại khoáng sản khác.

Sử dụng biển vào mục đích quốc phòng, an ninh: Trong
một số trường hợp, việc phân biệt sử dụng khu vực biển
vào mục đích quốc phòng, an ninh hay mục đích kinh tế là
không rõ ràng. Đối với các trường hợp này, đề nghị quy
định riêng mức tiền sử dụng khu vực biển bằng 50% so với
sử dụng cho các mục đích kinh tế khác.

mức thu tiền sử dụng khu vực biển: Đề nghị chỉ quy định
mức trần, còn mức sàn xem như bằng không, và giao thẩm
quyền cho từng địa phương quyết định mức thu cụ thể của
địa phương mình.

Thẩm quyền quyết định mức thu cụ thể: Dự thảo quy
định việc quyết định tiền sử dụng khu vực biển sẽ được
quyết định theo từng dự án cụ thể, điều này sẽ khiến doanh
nghiệp không biết được chính xác số tiền phải nộp trong
giai đoạn lập dự án mà phải đến khi xin làm thủ tục giao
khu vực biển. Đề nghị quy định lại theo hướng cơ quan
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nhà nước có thẩm quyền sẽ ban hành đơn giá sử dụng khu
vực biển cho từng vùng biển nhưng không được vượt quá
mức tối đa cho phép.

chu kỳ thu tiền sử dụng khu vực biển, gia hạn sử dụng
khu vực biển: Dự thảo quy định đối với hình thức trả tiền
hàng năm thì mức thu tiền được ổn định theo chu kỳ 05
năm; hết chu kỳ này cơ quan nhà nước có thể điều chỉnh
mức thu tiền sử dụng biển phù hợp với điều kiện mới. Đề
nghị xác định việc tăng tiền sử dụng khu vực biển sau khi
hết chu kỳ 05 năm hoặc khi gia hạn sử dụng không được
vượt quá một tỷ lệ phần trăm nhất định so với thời gian
trước đó.

Thu hồi khu vực biển không do lỗi người sử dụng: Đề
nghị bổ sung quy định về việc trả lại tiền sử dụng khu vực
biển trong trường hợp nhà nước thu hồi theo quy định tại
Điều 21.5 của Nghị định 51/2014/NĐ-CP.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với tàu
biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ

Các góp ý của VCCI chủ yếu liên quan đến các điều kiện,
thủ tục hành chính áp dụng trực tiếp đối với việc nhập
khẩu cũng như cho quy trình việc áp dụng các quy chuẩn
kỹ thuật. 

Thủ tục xin xác nhận của cơ quan hàng hải có thẩm
quyền của nước xuất khẩu về danh mục vật liệu, thiết
bị chứa thành phần nguy hại:

Đề nghị bỏ yêu cầu xác nhận của cơ quan hàng hải có thẩm
quyền của nước xuất khẩu về Danh mục vật liệu, thiết bị
chứa thành phần nguy hại. Việc lập Danh mục, nộp cho

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ do Doanh nghiệp nhập
khẩu tự làm và tự chịu trách nhiệm. Trong trường hợp
này, cần bổ sung quy định: Nếu Danh mục này có nội dung
không đáp ứng các điều kiện nhập khẩu (ví dụ có thành
phần nguy hại bị cấm hoàn toàn) thì Bộ Tài nguyên và Môi
trường ra thông báo khuyến cáo Doanh nghiệp, nhằm
tránh việc Doanh nghiệp mang tàu về cảng Việt Nam rồi
nhưng lại không được nhập khẩu và phải chuyển đi, gây
tốn kém không cần thiết.

Trường hợp Ban soạn thảo giải trình được sự cần thiết và
hợp pháp của việc đưa ra thủ tục xác nhận Danh mục vật
liệu, thiết bị có chứa thành phần nguy hại thì việc xác
nhận nên trao cho các tổ chức giám định độc lập thay vì
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (các tổ chức giám định
luôn luôn có thể thực hiện việc giám định và xác nhận
theo đúng tiêu chí yêu cầu – trong trường hợp này là pháp
luật Việt Nam về các thành phần nguy hại theo quy chuẩn
này). 

Lựa chọn tổ chức tham gia hoạt động kiểm tra, đánh giá
yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tàu biển: Đề nghị bổ
sung quy định về việc lựa chọn tổ chức tham gia hoạt động
kiểm tra, đánh giá yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tàu
biển theo hướng doanh nghiệp có quyền chọn bất kỳ đơn
vị giám định nào được cấp phép giám định trong lĩnh vực
này.

Ngoài các văn bản góp ý trên, VCCI còn tổ chức lấy ý kiến
và chuyển các ý kiến góp ý của các doanh nghiệp đối với
các văn bản:

Thông tư về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi•
trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

Thông tư về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi•
trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.



Nửa đầu năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì soạn
thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đầu tư và Luật
doanh nghiệp để đảm bảo hai đạo luật này có thể thực thi
được ngay khi phát sinh hiệu lực vào ngày 01/7/2015. VCCI
tham gia góp ý hầu hết các văn bản hướng dẫn cho 2 luật
lớn, tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư kinh doanh
này. Các ý kiến góp ý tập trung chủ yếu vào các vấn đề:

Đánh giá tính thống nhất với các luật được hướng dẫn•
Thủ tục hành chính đơn giản, thuận lợi theo đúng•
tinh thần cải cách đã thể hiện trong Luật đầu tư, Luật
doanh nghiệp

Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành 
Luật doanh nghiệp

về doanh nghiệp xã hội

Về khái niệm: Đề nghị quy định cụ thể về khái niệm/các
tiêu chí xác định doanh nghiệp xã hội, và/hoặc đưa ra ví
dụ về những hoạt động nào được cho là “nhằm giải quyết
vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng”;

Về nhận viện trợ: Đề nghị bỏ thủ tục tiếp nhận viện trợ phi
chính phủ nước ngoài mà doanh nghiệp xã hội phải áp
dụng tương tự như các chủ thể là cơ quan nhà nước, tổ
chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp công ích. Trường hợp
vẫn thấy cần thiết phải duy trì thủ tục kiểm soát viện trợ
cho các doanh nghiệp xã hội thì rất cần những giải trình

cụ thể về mục tiêu của việc kiểm soát này, tránh tình trạng
phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp xã hội và doanh nghiệp
thông thường theo hướng bất lợi cho doanh nghiệp xã hội
(trong khi về bản chất thì nhóm doanh nghiệp xã hội là
nhóm cần được ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi hơn);

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã hội: Đề nghị bỏ quy
định về thời hạn cam kết thực hiện mục tiêu xã hội.

về hạn chế sở hữu chéo giữa các công ty: Đề nghị bỏ
trường hợp “mua vốn góp, cổ phần của doanh nghiệp đã
thành lập” được xem là sở hữu chéo giữa các công ty vì
không phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp.

về hiệu lực thi hành: Đề nghị chuyển Danh mục các văn
bản không đúng thẩm quyền tại Dự thảo này sang Nghị
định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật đầu tư.

Nghị định quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

hồ sơ thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư ra nước ngoài: Đề nghị bỏ quy định trong Hồ sơ
đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
(cả dự án thuộc diện Thủ tướng Chính phủ chấp thuận
chủ trương đầu tư ra nước ngoài và dự án đầu tư không
thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư) phải có
“Bản sao chứng thực hợp đồng hoặc bản thỏa thuận với đối tác
về việc góp vốn hoặc mua cổ phần hoặc cùng hợp tác đầu tư đối
với trường hợp có đối tác khác cùng tham gia đầu tư”.
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về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu
tư ra nước ngoài

Đơn vị tính thời gian: Đề nghị điều chỉnh lại đơn vị tính
thời gian là “ngày”, “ngày làm việc” khi thực hiện một số
giai đoạn trong thủ tục đầu tư để phù hợp với Luật đầu tư;

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đối với dự
án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư: Đề
nghị bỏ quy định nhà đầu tư phải đăng ký trực tuyến dự án
đầu tư ra nước ngoài trên Hệ thống thông tin quốc gia về
đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (việc nhập thông tin
đăng ký vào Hệ thống, nếu cần sẽ do cơ quan tiếp nhận hồ
sơ thực hiện sau khi nhận được hồ sơ). Góp ý tương tự
đối với thủ tục Thủ tướng Chính phủ chập thuận chủ
trương điều chỉnh đầu tư ra nước ngoài;

Đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước
ngoài: Đề nghị quy định rõ số vốn 20 tỷ đồng có bao gồm số
vốn đã chuyển ra nước ngoài sau khi được cấp Giấy chứng
nhận đăng ký ra nước ngoài hay không; đề nghị quy định
rõ về thời gian Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản từ chối
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài/Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài điều chỉnh.

về chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài: Đề nghị bổ sung
quy định nhà đầu tư được chuyển hàng hóa, máy móc, thiết
bị ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư ra nước ngoài.

về thanh lý dự án đầu tư ra nước ngoài: Đề nghị điều
chỉnh lại quy định về số lần gia hạn thời hạn chuyển các
khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án đầu tư để thống
nhất với Luật đầu tư, đồng thời quy định rõ ràng về thủ
tục xin gia hạn.

về chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
ra nước ngoài: Để đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp,
đề nghị điều chỉnh quy định thủ tục trên theo hướng,
doanh nghiệp chỉ gửi thông báo đến cơ quan nhà nước có
thẩm quyền về việc chấm dứt hoạt động đầu tư trực tiếp ra
nước ngoài mà không cần phải gửi hồ sơ hay chờ cơ quan
nhà nước xét duyệt.

Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn 
và hàng năm

Nguyên tắc công khai, minh bạch và công bằng trong lập
kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm: Đề nghị
làm rõ và cụ thể hóa nguyên tắc này trong các quy định về:

Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung
hạn và hằng năm: Cần quy định rõ về sự tham gia của các
tổ chức giám sát, tổ chức dân sự hoặc đại diện cho tiếng
nói của nhân dân, doanh nghiệp;

Bắt buộc công khai, minh bạch các kế hoạch đầu tư công trung
hạn và hằng năm (sau khi đã chính thức thông qua) và quy

định rõ trình tự thủ tục công khai này (thể hiện bằng hình
thức nào? với thời hạn nào? do cơ quan nào có trách nhiệm
thực hiện?);

Tiêu chí lựa chọn các dự án có mức độ tương đương nhau,
điều kiện ngang nhau để quyết định đầu tư công trung hạn
và dài hạn.

Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án trong kế hoạch đầu
tư công trung hạn 

Thời hạn tối đa cho việc giải ngân vốn: Thời hạn 10 năm cho
một dự án nếu chưa giải phóng mặt bằng, 5 hoặc 8 năm
cho dự án đã giải phóng mặt bằng là quá dài, nhất là những
dự án có tiến độ thi công nhanh hoặc các dự án mà việc
kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích của
cộng đồng dân cư liên quan. Đề nghị rút ngắn thời hạn này
và quy định rõ về cách hiểu “thời gian tối đa”;

Các trường hợp được phép kéo dài thời gian bố trí vốn: Cần
quy định giới hạn các trường hợp được kéo dài thời gian
bố trí vốn và thời gian gia hạn.

điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn: Đề nghị quy
định về cách thức xử lý các trường hợp những dự án đã
khởi công/triển khai theo kế hoạch cũ và chịu ảnh hưởng
bởi sự điều chỉnh.

giám sát đầu tư của cộng đồng: Đề nghị quy định về việc
công khai, minh bạch các thông tin về kế hoạch đầu tư
trung hạn, hàng năm trước đó.

Xử lý vi phạm: Đề nghị quy định rõ về việc xử lý vi phạm
trong hoạt động lập, theo dõi, đánh giá, điều hành kế hoạch
đầu tư trung hạn và hằng năm.
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Thông tư quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị,
dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

VCCI đồng tình với chủ trương kiểm soát việc nhập khẩu
máy móc, thiết bị, công nghệ đã qua sử dụng với mục tiêu
nhằm bảo vệ các lợi ích quan trọng như:

Bảo vệ các lợi ích công cộng, chẳng hạn như: bảo vệ•
môi trường, bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người
hay an ninh, quốc phòng;

Đảm bảo việc sử dụng vốn nhà nước hiệu quả, không•
lãng phí.

Từ mục tiêu này, đề nghị điều chỉnh chính sách quản lý
đối với hoạt động trên như sau:

Phân loại mức độ quản lý theo nguồn gốc vốn sử dụng•
để mua sắm các loại máy móc, thiết bị công nghệ đã
qua sử dụng để áp dụng các hình thức quản lý phù
hợp, theo hướng chỉ quản lý chặt đối với trường hợp
mua sắm bằng vốn ngân sách nhà nước;

Phân loại mức độ quản lý theo nguy cơ mà các loại•
máy móc, thiết bị công nghệ đã qua sử dụng tạo ra cho
các lợi ích công cộng quan trọng theo hướng: Đối với
loại có nguy cơ cao thì cần kiểm soát bằng điều kiện
nhập khẩu và áp dụng chung cho tất cả các chủ thể;
đối với các máy móc ngoài danh mục trên thì không
kiểm soát.

Ngoài ra, VCCI có một số góp ý cụ thể đối với các quy định
tại Dự thảo:

về điều kiện nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền
công nghệ đã qua sử dụng: VCCI kiến nghị:

Bỏ tiêu chí về sự phù hợp với quy hoạch phát triển•
ngành;

Bỏ tiêu chí về thời gian sử dụng;•
Bỏ tiêu chí “trong nước chưa sản xuất được”;•
Đối với tiêu chí về chất lượng còn lại của máy móc,•
thiết bị, dây chuyền công nghệ, linh kiện, phụ tùng,
hạ thấp tỷ lệ % về chất lượng còn lại xuống còn 50%.

về hồ sơ, thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử
dụng: Đề nghị bỏ quy định về loại hồ sơ theo tiêu chí “thời
gian sử dụng” (tương ứng với đề xuất bỏ tiêu chí “thời gian
sử dụng”). Trường hợp Ban soạn thảo có căn cứ thuyết
phục để giữ tiêu chí “thời gian sử dụng” thì cần bỏ yêu cầu
chứng thư giám định và nội dung “chất lượng còn lại”

trong Bản cam kết trong hồ sơ nhập khẩu.

về tổ chức giám định:

Đề nghị bỏ quy định về điều kiện hoạt động của tổ•
chức giám định; 

Đề nghị bỏ quy định về tổ chức chứng nhận sự phù hợp:•
Điều kiện hoạt động của tổ chức giám định phục vụ cho
mục tiêu xác định tỷ lệ chất lượng còn lại của Luật này
chỉ có thể là theo quy định của Luật thương mại.

Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương: Đề nghị bỏ
quy định “đến trước ngày 30/11/2016, các Bộ, ngành phải
chỉ định được tối thiểu 03 tổ chức giám định có trụ sở tại Hà
Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh” vì chưa phù hợp
với tính chất thị trường của dịch vụ giám định do các tổ
chức giám định cung cấp.

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định
99/2013/Nđ-cp quy định xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Biện pháp bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm
hành chính 

Đề nghị quy định rõ như thế nào là tang vật, phương tiện vi
phạm hành chính sẽ bị tịch thu thông qua một số ví dụ cụ
thể. Điều này sẽ tránh nguy cơ cơ quan có thẩm quyền lạm
quyền trong việc tịch thu những vật, phương tiện khác;

Đề nghị quy định việc tạm giữ các chứng cứ phục vụ việc điều
tra, xác định vi phạm; đi kèm với đó là điều kiện của việc
tạm giữ, thủ tục tạm giữ (lập biên bản, thẩm quyền, bảo
quản, trả lại chứng cứ…).

Xác định giá trị hàng hóa, dịch vụ vi phạm, xác định số
lợi bất hợp pháp: Cần quy định phương pháp xác định “số
lượng hàng hóa, khối lượng dịch vụ vi phạm” nhất là trong
trường hợp hành vi vi phạm đã diễn ra trong một thời gian
dài mới bị phát hiện.

hành vi chỉ dẫn sai hoặc không ghi chỉ dẫn về hàng hóa
được sản xuất theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu
công nghiệp: Đề nghị bổ sung các hành vi chỉ dẫn sai như
“đại lý được ủy quyền của …”, “đại lý ủy quyền chính hãng
của …”, “phân phối độc quyền của …”, hoặc không ghi các
thông tin trên nhưng lại sử dụng chỉ dẫn thương mại như
biểu trưng, nhãn hiệu, tên thương mại của những hãng sản
xuất lớn.
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Bộ khoa hỌc và côNg Nghệ



các hành vi vi phạm quy định về đại diện sở hữu công
nghiệp: Đề nghỉ bỏ quy định “không thực hiện nghĩa vụ của
đại diện sở hữu công nghiệp hoặc đưa ra những lý do không hợp
lý nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ của đại diện sở hữu công
nghiệp” gây thiệt hại cho người có quyền và lợi ích liên
quan (ở đây là chủ thể quyền sở hữu công nghiệp), bởi đây
là quan hệ dân sự, Nhà nước can thiệp là chưa hợp lý.

chứng cứ chứng minh chủ sở hữu bí mật kinh doanh:
Đề nghị chuyển nghĩa vụ chứng minh về biện pháp bảo
mật sang cho người vi phạm.

Thông tư quy định việc đánh giá, xác nhận và thẩm
định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công

nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

về việc đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ
khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách Nhà nước 

Kinh phí thực hiện việc đánh giá, xác nhận, thẩm định kết quả
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân
sách nhà nước: Cần làm rõ tính chất của các “khoản chi”
và phương thức xác định các khoản chi phí này (theo thỏa
thuận giữa tổ chức/cá nhân cần dịch vụ hay là do Nhà
nước ấn định?). Vì vậy, cần điều chỉnh các nội dung quy
định về vấn đề này phù hợp với quy định của Pháp lệnh
phí, lệ phí;

Hồ sơ đề nghị đánh giá, xác nhận kết quả nhiệm vụ không sử
dụng ngân sách nhà nước: Đề nghị bỏ các loại giấy tờ sau:

Bảng liệt kê các kết quả nhiệm vụ (mẫu, sản phẩm, vật•
liệu, thiết bị, máy móc, quy trình công nghệ, phần
mềm máy tính, bài báo, sách chuyên khảo …);

“Giải thưởng về khoa học và công nghệ”, nếu giữ thì•
cần quy định rõ các cách thức đánh giá các giải
thưởng;

Trong Mẫu Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa•
học và công nghệ không sử dụng ngân sách, cần bỏ
một số nội dung sau: “Học hàm, học vị/trình độ
chuyên môn; Chức danh khoa học” trong mục về
“Thông tin về cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ”;
“Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ
chức đề nghị đánh giá, xác nhận kết quả khoa học và
công nghệ” và “Lý lịch khoa học của cá nhân tham gia
nhiệm vụ”.

Thời gian thực hiện thủ tục: Đề nghị quy định rõ về (i) thời
hạn Hội đồng và tổ chuyên gia tư vấn thực hiện đánh giá
và cho ra biên bản đánh giá cũng như (ii) thời hạn Cơ
quan thực hiện đánh giá trả kết quả đánh giá cho tổ chức,
cá nhân liên quan;

Đặc cách cấp Giấy xác nhận kết quả nhiệm vụ không sử dụng
ngân sách Nhà nước: 

Đề nghị bổ sung trường hợp kết quả nghiên cứu khoa•
học và công nghệ đã được giải thưởng được trao bởi
tổ chức nước ngoài có thẩm quyền hoặc có uy tín
trong lĩnh vực khoa học công nghệ liên quan vào
phạm vi các trường hợp được đặc cách cấp Giấy xác
nhận mà không phải thực hiện thủ tục đánh giá;
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Đề nghị quy định về thủ tục cấp Giấy xác nhận trong•
các trường hợp đặc cách không phải thực hiện đánh
giá trên (thời gian được cấp Giấy xác nhận kể từ khi
nộp hồ sơ theo quy định).

Tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động khoa học công nghệ tư nhân:
Đề nghị điều chỉnh lại các nội dung, tiêu chí đánh giá kết
quả  khoa học công nghệ tư nhân theo hướng:

Chỉ tập trung vào các tiêu chí đánh giá chuyên môn•
(bỏ qua tất cả các tiêu chí về mục tiêu, ý nghĩa, lợi ích
thực tế... không cần thiết, vốn thuộc về quyền lựa
chọn tự do của tổ chức, cá nhân bỏ tiền ra thực hiện);

Tiêu chí hướng vào đánh giá tính thuyết phục của kết•
quả nghiên cứu thay vì đánh giá tính đúng sai của kết
quả nghiên cứu (tránh trường hợp những kết quả
nghiên cứu mới, sáng tạo, vượt quá tầm chuyên môn
của chính những người đánh giá, khi đó quan trọng
là phương pháp làm và kết quả nghiên cứu có thuyết
phục không chứ không phải là kết quả có đúng không
theo ý kiến chủ quan của người đánh giá).

Thẩm định các kết quả khoa học công nghệ không sử
dụng ngân sách nhà nước có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng
đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường,
tính mạng, sức khỏe con người

Về phạm vi các đối tượng phải tuân thủ quy trình thẩm định: 

Chỉ các chủ thể thực hiện nhiệm vụ khoa học công•
nghệ và tạo ra kết quả  khoa học công nghệ khi muốn
ứng dụng hoặc muốn chuyển giao cho người khác ứng
dụng mới phải thực hiện quy trình đề nghị thẩm định
theo Dự thảo này;

Đối với trường hợp của các cá nhân, mặc dù hiện nay•
Luật khoa học và công nghệ và Nghị định hướng dẫn
đều có quy định về đối tượng này, tuy nhiên, như đã
đề cập, việc kiểm soát đối tượng này hầu như không
khả thi, có thể khiến cho quy định mất ý nghĩa thực
tiễn. Vì vậy, cần xem xét sửa đổi Luật khoa học và
công nghệ và Nghị định để bỏ đối tượng này khỏi
phạm vi đối tượng phải thẩm định kết quả nghiên cứu
khoa học công nghệ.

Về phạm vi các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ phải
thực hiện thẩm định trước khi ứng dụng:

Các kết quả nghiên cứu ảnh hưởng đến lợi ích quốc•
gia, quốc phòng, an ninh: Đề nghị quy định rõ và thu
hẹp nội hàm của khái niệm “ứng dụng chế tạo thiết bị
lặn, thiết bị bay không người lái”, chỉ giới hạn những
nghiên cứu có tác động trực tiếp đến lợi ích quốc

phòng, an ninh quốc gia;  

Các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công•
nghệ có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến môi trường:
Dự thảo xác định “kết quả thực hiện nhiệm vụ dùng để
khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường biển, đảo” thuộc
nhóm phải thẩm định do có nguy cơ tiềm ẩn ảnh
hưởng đến môi trường. Đề nghị thu hẹp phạm vi trên,
có thể xem xét theo hướng khai thác dữ liệu tài
nguyên môi trường biển, đảo thuộc bí mật nhà nước
hoặc các nhóm dữ liệu cần được kiểm soát chặt chẽ;

Đề nghị bỏ quy định dạng “quét”: “Các kết quả thực•
hiện nhiệm vụ khác mà pháp luật có quy định phải thẩm
định khi ứng dụng vào sản xuất và đời sống” và liệt kê tất
cả các trường hợp cụ thể, nếu có.

Mối liên hệ giữa các biện pháp kiểm soát ở quy định tại Thông
tư này với các văn bản pháp luật khác: Xem xét bỏ các quy
định kiểm soát các lĩnh vực mà đã được quy định tại các
văn bản pháp luật khác.

mối liên hệ giữa thủ tục đánh giá, xác nhận và thủ tục
thẩm định kết quả  khoa học công nghệ: 

Đề nghị bổ sung quy định nêu rõ “Giấy xác nhận việc thẩm
định kết quả thực hiện nhiệm vụ  khoa học công nghệ
không sử dụng ngân sách Nhà nước” đồng thời có giá trị
như “Giấy xác nhận kết quả...”; và

Đề nghị rà soát tất cả các quy định liên quan để điều chỉnh
tương ứng.

Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế khoán chi thực
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

đối tượng áp dụng của cơ chế khoán chi đến sản phẩm
cuối cùng: Đề nghị bỏ điều kiện của các đối tượng được
áp dụng cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng vì không
phù hợp với Luật khoa học và công nghệ.

khoán chi đối với những nhiệm vụ khoa học, công nghệ
thực hiện thường kỳ: Đề nghị bổ sung quy định cho phép
áp dụng cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng đối với
những nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc diện được giao
thường kỳ chỉ cần đáp ứng thêm một số điều kiện như: đã
thực hiện được ít nhất 2 lần; sản phẩm và các nội dung của
nhiệm vụ không có thay đổi lớn so với các lần tiến hành
trước đó. Quy định như vậy sẽ khiến quá trình phê duyệt
cơ chế khoán chi trở nên đơn giản, minh bạch và hiệu quả.



VCCI có góp ý một văn bản do Bộ Ngoại giao chủ trì soạn
thảo, đó là Dự thảo Luật điều ước quốc tế. Về cơ bản
VCCI đồng tình với các đề xuất điều chỉnh như trong Dự
thảo trừ một số vấn đề sau:

về phạm vi điều chỉnh của Luật: Đề nghị lựa chọn
phương án loại trừ “điều ước quốc tế về viện trợ phát triển
chính thức hoặc vay nước ngoài” ra khỏi phạm vi điều
chỉnh của Luật. Tuy nhiên, cần chú ý rằng từ góc độ thực
tiễn, việc Luật này loại trừ nhóm điều ước quốc tế về viện
trợ phát triển và vay nước ngoài mà chưa có cơ chế nào
sẵn sàng để áp dụng cho nhóm điều ước này sẽ tạo ra một
khoảng trống pháp lý nhiều rủi ro.

về các loại điều ước quốc tế: Dự thảo phân các loại điều
ước thành 02 nhóm: điều ước nhân danh Nhà nước và
điều ước nhân danh Chính phủ. Tiêu chí để phân loại bao
gồm (i) chủ thể ký (Chủ tịch nước) (ii) nội dung điều ước
quốc tế và (iii) theo thỏa thuận với bên ký kết nước ngoài.

Để đảm bảo sự thống nhất và rõ ràng trong thực tiễn áp
dụng, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ:

Chủ tịch nước được ký điều ước quốc tế trong những•
trường hợp nào?

Trường hợp nào thì Việt Nam được phép thỏa thuận•
với bên ký kết nước ngoài về việc xác định loại của
điều ước quốc tế?

Thứ tự ưu tiên giữa các tiêu chí phân loại điều ước•
(nội dung-chủ thể ký-thỏa thuận?).

về việc chấp nhận sự ràng buộc của điều ước quốc tế:
Dự thảo quy định về các trường hợp (hành vi) thể hiện sự

“chấp nhận sự ràng buộc của điều ước quốc tế” của Việt
Nam. Đề nghị, cân nhắc điều chỉnh lại quy định như sau
“Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, Việt Nam chấp nhận
sự ràng buộc của điều ước quốc tế...”.

về quan hệ giữa điều ước quốc tế và pháp luật nội địa:
Dự thảo quy định việc áp dụng trực tiếp điều ước quốc tế
sẽ được thực hiện trong mọi trường hợp bất kỳ khi nào có
sự khác nhau giữa quy định của pháp luật Việt Nam và cam
kết quốc tế. Cách tiếp cận này là rất thoáng, thể hiện thiện
chí ở mức độ cao nhất của Việt Nam trong việc thực hiện
các cam kết quốc tế. Tuy nhiên, trên thế giới, không có
nhiều quốc gia có cách tiếp cận “đặc biệt cấp tiến” như
Việt Nam trong trường hợp này. Trên thực tế, hầu hết các
nước (mà đặc biệt là các nước phát triển, có chuyên môn
rất giỏi trong lĩnh vực cam kết quốc tế) đã lựa chọn cách
tiếp cận ngược lại: không cho phép áp dụng trực tiếp cam
kết hoặc chỉ cho phép trong những trường hợp rất hạn
chế. Với năng lực như Việt Nam, việc cho phép áp dụng
trực tiếp cam kết quốc tế có lẽ cần rất thận trọng, thậm chí
phải thận trọng hơn các nước nói trên nhằm thực hiện các
điều ước quốc tế theo hướng có lợi nhất thông qua quá
trình nội luật hóa.

về sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp: Cần bổ sung
01 Điều khái quát nêu nguyên tắc về việc lấy ý kiến cộng
đồng doanh nghiệp đối với các điều ước quốc tế về thương
mại, ví dụ:

“Điều ... 

Đối với các nội dung đàm phán điều ước quốc tế liên quan đến
kinh tế - thương mại, Cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 9
Luật này có trách nhiệm lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp”.
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VCCI có góp ý 04 văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn chủ trì soạn thảo.

Thông tư quy định về thử nghiệm, khảo nghiệm và
kiểm tra chất lượng thuốc thú y

về các thủ tục, điều kiện áp dụng đối với thử nghiệm,
khảo nghiệm thuốc thú ý

Đề nghị bỏ các loại thủ tục, điều kiện kinh doanh sau:

Chứng nhận hợp quy về điều kiện vệ sinh thú y theo•
quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện
vệ sinh thú y đối với cơ sở thử nghiệm, khảo nghiệm
thuốc thú y;

Giấy chứng nhận phòng thử nghiệm các chỉ tiêu thử•
nghiệm khảo nghiệm được cơ quan có thẩm quyền
chỉ định; 

Phiếu kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm•
thuốc thú y nhà nước;

Quyết định thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y; •
Báo cáo kết quả thử nghiệm, khảo nghiệm.•

về các trường hợp phải kiểm tra chất lượng thuốc thú y
trong sản xuất: Đề nghị:

Đề nghị chỉ tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất khi 2 lần trở
lên phát hiện sự không phù hợp của thuốc thú y lưu hành
trên thị trường ở 2 lô hàng khác nhau.

Đề nghị chỉ tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất khi cơ quan
nhà nước tiếp nhận ít nhất 2 kiến nghị về chất lượng sản
phẩm của người tiêu dùng.

về thủ tục kiểm tra chất lượng thuốc thú y nhập khẩu:
Dự thảo đã quy định việc kiểm tra chất lượng thuốc thú y
theo hướng siết chặt hơn so với hiện tại và cũng chặt hơn
so với thuốc thú y sản xuất trong nước. Có thể suy đoán
rằng việc tăng cường kiểm soát này có thể nhằm 02 mục
tiêu: (i) tạo rào cản thương mại nhằm bảo hộ sản xuất
trong nước, giúp nền sản xuất trong nước phát triển; (ii)
bảo đảm hơn về chất lượng thuốc thú y nhập khẩu do
chúng có rủi ro cao hơn so với thuốc thú y sản xuất trong
nước. Tuy nhiên 2 mục tiêu này còn có nhiều điểm cần
phải xem xét lại và gây ra nhiều hệ quả bất lợi không mong
muốn cho sản xuất chăn nuôi trong nước, ít nhất khi xem
xét dưới các góc độ: năng lực cạnh tranh của ngành sản

xuất thuốc thú y trong nước; mục tiêu kiểm soát chất lượng
hàng nhập khẩu. Vì vậy, cần cân nhắc kỹ hơn và giải trình
rõ về việc tăng cường kiểm tra đối với thuốc thú y nhập khẩu.

đối tượng kiểm tra chất lượng thuốc thú y nhập khẩu: 

Đề nghị miễn việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu thuốc
thú y nhập khẩu đã có trong danh mục đăng ký lưu hành
tại Việt Nam;

Đề nghị bỏ quy định “Kết quả phân tích chất lượng của cơ
sở kiểm nghiệm nhà nước là căn cứ pháp lý để cơ quan thú
y vùng, chi cục kiểm dịch vụ xử lý tiếp trong quá trình kiểm
tra”.

về hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm nhập
khẩu: Đề nghị cân nhắc lại các tài liệu trong Hồ sơ để bỏ các
yêu cầu về tài liệu không cần thiết, không liên quan tới việc
kiểm tra chất lượng; và để điều chỉnh các loại giấy tờ khác
cho phù hợp với thực tiễn thương mại của doanh nghiệp. 

về trình tự kiểm tra chất lượng sản phẩm nhập khẩu:
Đề nghị sửa đổi các quy định về kiểm tra chuyên ngành
thuốc thú y đối với hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu với
các nội dung cụ thể như:

Cho phép Doanh nghiệp nộp hồ sơ qua mạng internet•
(qua email hoặc website của cơ quan kiểm tra), có chữ
ký điện tử;

Nếu hồ sơ không đầy đủ, cơ quan nhà nước sẽ yêu cầu•
bổ sung hồ sơ trong vòng 2 giờ làm việc kể từ khi nhận
được hồ sơ. Nếu không yêu cầu thì coi như hồ sơ đầy
đủ;

Trả lời kết quả kiểm tra hồ sơ trong vòng 2 ngày kể từ•
khi nhận được hồ sơ. Nếu không trả lời trong vòng 2
ngày thì coi như hồ sơ đáp ứng yêu cầu của pháp luật;

Thực hiện kết nối với cơ quan Hải quan để đảm bảo•
rằng doanh nghiệp không phải nộp lại các loại giấy tờ
đã nộp cho cơ quan Hải quan và các kết quả kiểm tra
được thông tin ngay cho cơ quan Hải quan để thực
hiện việc thông quan ngay cho doanh nghiệp khi có
kết quả kiểm tra;

Riêng đối với quy định về kết quả phân tích chất•
lượng sản phẩm: Theo quy định tại Điều 5 TFA thì
trường hợp doanh nghiệp không đồng ý với kết quả
kiểm tra lần đầu thì phải cho phép doanh nghiệp được
kiểm tra lần hai tại một cơ sở kiểm định độc lập. Vì
vậy, để đảm bảo nghĩa vụ này trong TFA, cần bổ sung
quy định tương tự vào Dự thảo.
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Thông tư quy định về quản lý giống vật nuôi

phạm vi điều chỉnh: Để đảm bảo tính thống nhất giữa các
văn bản pháp luật cùng điều chỉnh, đề nghị sửa đổi lại tên
cũng như phạm vi điều chỉnh của Thông tư để giới hạn
chính xác đối tượng điều chỉnh của văn bản này, vì giữa
Thông tư này với Pháp lệnh giống vật nuôi và các văn bản
pháp luật có liên quan đang có sự chồng lấn về phạm vi
điều chỉnh cũng như chưa thống nhất về cách hiểu giữa
các thuật ngữ.

điều kiện đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh giống vật
nuôi:

Điều kiện chung: Đề nghị điều chỉnh lại các điều kiện này
theo hướng:

Phải nêu rõ phạm vi áp dụng “trừ các tổ chức, cá nhân•
quy định tại các khoản khác trong Điều này”;

Bổ sung thêm một khoản quy định về yêu cầu đối với•
các trường hợp “Hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh
doanh giống vật nuôi theo hình thức chăn nuôi truyền
thống mà không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh
và không thuộc diện quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều
này” phù hợp với Điều 19.2 Pháp lệnh giống vật nuôi.

Thủ tục đăng ký nhận dạng cá thể: Đề nghị:

Quy định rõ về thủ tục đăng ký nhận dạng cá thể hoặc•
dẫn chiếu cụ thể tới văn bản liên quan; 

Nêu rõ biện pháp áp dụng (nếu hiện tại chỉ quản lý•
bằng biện pháp đeo số tai thì chỉ nêu biện pháp này,
không nêu các biện pháp mà trên thực tế không áp
dụng, và không nêu kiểu mở - trong pháp luật không
thể để quy định “...”; 

Để đảm bảo tính hợp pháp của quy định này, Pháp•
lệnh giống vật nuôi phải sửa tương ứng để bổ sung quy
định về nhận diện cá thể.

cơ sở đào tạo kỹ thuật phối giống nhân tạo trâu, bò: Đề
nghị bỏ quy định về các điều kiện đối với cơ sở kỹ thuật
phối giống nhân tạo do không phù hợp với Pháp lệnh
Giống vật nuôi và vi phạm về thẩm quyền ban hành điều
kiện kinh doanh.

Thủ tục công nhận cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm:

Hồ sơ đăng ký công nhận cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm:

Để đảm bảo tính thống nhất và rõ ràng, đề nghị bỏ•
quy định về số lượng nhân viên kỹ thuật và quy định
rõ về loại bằng cấp trong chuyên ngành chăn nuôi thú
y hoặc chuyên ngành nuôi trồng thủy sản như quy
định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Pháp lệnh;

Quy định rõ các điều kiện thực hiện khảo nghiệm•
giống vật nuôi mà các cơ sở xin công nhận cần phải
đáp ứng và giải trình.

Trình tự công nhận cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm: Xem xét,

bỏ quy định kiểm tra thực tế cơ sở khảo nghiệm mà chỉ
cần xem xét trên giấy tờ để xét công nhận cơ sở khảo
nghiệm đủ điều kiện.

Trong trường hợp có giải trình hợp lý về việc nhất thiết
phải tổ chức kiểm tra thực tế rồi mới quyết định công nhận
cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm, đề nghị quy định rõ:

Những trường hợp nào phải tiến hành kiểm tra thực tế?•
Thời hạn ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm•
tra kể từ ngày nhận được hồ sơ

Thời hạn tiến hành kiểm tra thực tế cơ sở là bao lâu?•
Trường hợp cơ sở đăng ký lại: Đề nghị quy định rõ về thời
gian xử lý hồ sơ cũng như quyết định công nhận của cơ
quan nhà nước.

Thủ tục khảo nghiệm giống vật nuôi

Đề nghị bỏ yêu cầu trong hồ sơ khảo nghiệm phải có “Đề
cương khảo nghiệm giống vật nuôi” và “Hợp đồng giữa tổ
chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm với cơ sở khảo nghiệm
đã được Cục Chăn nuôi công nhận hoặc chỉ định (sau khi
đề cương khảo nghiệm đã được phê duyệt)” vì không phù
hợp với Pháp lệnh Giống vật nuôi;

Đề nghị quy định rõ các tiêu chí thẩm định sử dụng để cho
phép hay từ chối không cho phép tiến hành việc khảo
nghiệm, bỏ bước trình xin ý kiến Bộ trưởng cho việc này;

Đề nghị bỏ quy định “trong thời gian không quá 15 ngày
làm việc kể từ ngày kết thúc khảo nghiệm, cơ sở khảo
nghiệm gửi báo cáo kết quả khảo nghiệm cho tổ chức, cá
nhân có giống vật nuôi đăng ký khảo nghiệm”.
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Ngoài ra, VCCI có một số góp ý liên quan đến kỹ thuật
soạn thảo văn bản và tính minh bạch của Dự thảo này.

Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng, chứng nhận
hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng

về phạm vi điều chỉnh: Giữa Thông tư này với Thông tư
55/2012/TT-BNNPTNT có sự chồng lấn giữa các quy định
về tổ chức chứng nhận hợp quy và hồ sơ đăng ký công bố
hợp quy, vì vậy cần điều chỉnh lại phạm vi của Thông tư
này để đảm bảo thuận lợi khi triển khai thực hiện.

hình thức và phương thức đánh giá hợp quy: Dự thảo
đưa ra 2 phương án đối với chủ thể thực hiện đánh giá hợp
quy, phương án 1 là để tổ chức chứng nhận/tổ chức cá
nhân sản xuất giống cây trồng tự thực hiện, phương án 2
là để Trung tâm khảo nghiệm giống, sản phẩm cây trồng
phân bón quốc gia thực hiện. Phân tích về bản chất của
hoạt động, mức độ rủi ro, cùng với ý kiến của doanh nghiệp
cho thấy phương án 1 là phù hợp.

đề nghị quy định, trình tự, thủ tục để cấp chứng chỉ đào
tạo cho chuyên gia đánh giá của tổ chức chứng nhận hợp
quy giống cây trồng nhóm 2.

đề nghị quy định về biện pháp xử lý cụ thể đối với lô
hàng trong “trường hợp giống nhập khẩu không đạt chất
lượng: Tổ chức chứng nhận hợp quy giống cây trồng nhập
khẩu báo cáo về Cục Trồng trọt và cơ quan hải quan nơi
doanh nghiệp đăng ký tờ khai nhập khẩu ngay sau khi có
kết quả”;

Lưu mẫu giống: Đề nghị điều chỉnh quy định này theo
hướng thời gian bảo quản mẫu bằng với thời hạn sử dụng
của lô giống do nhà sản xuất đưa ra.

cấp giấy chứng nhận hợp quy: Đề nghị quy định về thủ
tục để lô giống chấp thuận cho phép sản xuất hoặc dẫn
chiếu tới văn bản pháp luật có quy định về thủ tục này.

Ngoài góp ý các văn bản trên, VCCI còn chuyển trực tiếp
ý kiến của các doanh nghiệp góp ý cho Dự thảo Thông tư
ban hành Danh mục Giống vật nuôi được phép sản xuất,
kinh doanh.

VCCI có góp ý khá nhiều văn bản do Bộ Tài chính chủ trì
soạn thảo, trong đó có các văn bản lớn như: Luật phí và lệ
phí, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). Các
góp ý của VCCI tập trung vào các điểm chính sau:

Luật phí và lệ phí

Nguyên tắc xác định mức thu đối với phí: Để đảm bảo
phù hợp với tính chất của phí cũng như hài hòa lợi ích
của các chủ thể liên quan, đề nghị cân nhắc lại việc bổ sung
nguyên tắc có bổ sung thêm yếu tố “có lợi nhuận hợp lý”
trong xác định mức thu phí.

về phân biệt giữa phí và lệ phí: Đề nghị rà soát lại toàn
bộ Danh mục phí, lệ phí và xác định chính xác các hoạt
động nào chịu phí, hoạt động nào chịu lệ phí theo đúng
định nghĩa về phí, lệ phí đã xác định trong Luật. Bởi, trong
Danh mục này có một số loại xác định là phí, lệ phí chưa
chính xác.

về việc bỏ “phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (c/o)” ra

khỏi danh mục phí và lệ phí: Đề nghị cân nhắc lại việc
bỏ loại phí này ra khỏi Danh mục vì một số lý do sau:

Chính sách của Nhà nước liên quan đến thu phí C/O: Trong
thời gian qua, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong
giai đoạn khủng hoảng kinh tế, Chính phủ đã hai lần ban
hành chính sách miễn thu phí C/O. Để bù đắp cho các chi
phí bỏ ra để thực hiện việc thẩm định, xem xét và cấp C/O
cho các giai đoạn miễn phí, Nhà nước đều cấp phát ngân
sách cho VCCI để duy trì hoạt động cấp C/O. Như vậy,
phí C/O thực tế không phải là được bỏ mà là thay đổi chủ
thể trả phí (Nhà nước trả thay cho doanh nghiệp nhằm hỗ
trợ doanh nghiệp trong các giai đoạn khó khăn nhất định).

Chính sách huy động nguồn lực từ xã hội tham gia vào các thủ
tục hành chính công: Hiện chưa có văn bản pháp luật nào
quy định về việc đơn vị thực hiện dịch vụ cấp C/O được
phép tự xác định mức giá dịch vụ theo nguyên tắc thị
trường. Khi chưa có các văn bản như vậy, việc loại bỏ phí
C/O khỏi Danh mục phí, lệ phí dẫn tới tình huống trái
logic, đi ngược lại bản chất của mọi loại dịch vụ: Một dịch
vụ công được thực hiện bởi một đơn vị được nhà nước ủy
quyền nhưng lại không được thu phí, không được bù đắp

Bộ TàI chíNh
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chi phí bỏ ra để cung cấp dịch vụ dưới bất kỳ hình thức
nào. Việc bỏ phí C/O mà không có quy định về việc xác
định giá dịch vụ thay thế phí đi ngược lại chính sách về
việc chuyển giao cho các chủ thể ngoài Nhà nước thực
hiện các dịch vụ công (do không tạo ra nguồn thu để ít
nhất là bù đắp cho các chi phí bỏ ra).

Do vậy, đề nghị đưa phí C/O trở lại Danh mục Phí và lệ
phí của Dự thảo.

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

các loại thuế: Đề nghị quy định rõ về các trường hợp/mặt
hàng sẽ được áp dụng thuế theo tỷ lệ phần trăm, thuế tuyệt
đối, thuế hỗn hợp hoặc các nguyên tắc xác định phạm
vi/đối tượng áp dụng của từng loại thuế trong Dự thảo này.

Thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất: Đề nghị lựa
chọn theo phương án: Quốc hội ban hành khung thuế suất
đối với từng nhóm hàng. Thủ tướng Chính phủ sẽ ban
hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu, mặt hàng
áp dụng tuyệt đối và mức thuế tuyệt đối, thuế nhập khẩu
ngoài hạn ngạch thuế quan đối với từng mặt hàng. Bởi vì
đây là phương án có điều chỉnh theo hướng giảm số lượng
cơ quan có thẩm quyền quyết định về biểu thuế, thuế suất,
đồng thời nâng giá trị pháp lý của các văn bản có chứa quy
định về các nội dung này.

về miễn thuế: 

Quà biếu, quà tặng: Để tránh tình trạng bị lạm dụng và đảm
bảo công bằng giữa các đối tượng nộp thuế, đề nghị quy định
theo hướng đưa ra hạn mức được vượt để được miễn thuế.

Hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định: Đề nghị quy định rõ
trường hợp hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định được
miễn thuế phải đáp ứng đồng thời hay là một trong các
điều kiện theo quy định của Luật, bởi thực tế việc thiếu rõ
ràng trong cách hiểu này đã gây khó khăn cho doanh
nghiệp.

Hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho các đảo, quần
đảo có điều kiện về kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, có ý nghĩa
đặc biệt quan trọng về an ninh, chính trị, quốc phòng do Ủy ban
Thường vụ Quốc hội quy định: Đề nghị quy định rõ hơn về
điều kiện áp dụng, tránh trường hợp lợi dụng tránh thuế
bằng cách đưa hàng vào đảo, quần đảo trong một thời gian
ngắn rồi chuyển vào đất liền tiêu thụ như bình thường.

về các biện pháp phòng vệ về thuế 

Về việc đưa các biện pháp phòng vệ thương mại vào Luật này:
Đề nghị cân nhắc lại việc đưa các biện pháp phòng vệ
thương mại vào Luật này. Tốt nhất là sửa đổi để hoàn thiện
các Pháp lệnh hiện hành thay vì đưa vào Luật này.

Về các nội dung liên quan tới biện pháp phòng vệ: Ngay cả khi
Ban soạn thảo giải trình được đầy đủ và thuyết phục về
việc đưa nội dung của 03 Pháp lệnh vào Dự Luật này cũng
như có giải pháp để giải quyết những vấn đề về pháp lý
pháp sinh từ việc này (như nêu ở trên) thì Dự thảo về
phần này cũng còn nhiều vấn đề cần điều chỉnh lại, cụ thể:

Cần đưa đầy đủ các quy định tại 03 Pháp lệnh nói trên•
vào Luật này;

Cần rà soát lại các quy định của 03 Pháp lệnh để bổ•
sung, điều chỉnh cho phù hợp với các yêu cầu của các
Hiệp định liên quan trong wTO (đặc biệt là trong
Pháp lệnh về chống trợ cấp).
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Nghị định về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh
nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động
và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp do

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp
có vốn Nhà nước

phân biệt doanh nghiệp có vị thế độc quyền, vị thế thống
lĩnh và các doanh nghiệp khác: Đề nghị cân nhắc các nội
dung giám sát và tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với các
doanh nghiệp độc quyền, thống lĩnh. Theo đó, các chỉ tiêu
về doanh thu và lợi nhuận có thể chỉ xếp vai trò thứ yếu.
Các chỉ tiêu khác về sản lượng, năng lực, chất lượng cung
cấp hàng hóa, dịch vụ, và giám sát chi tiêu sẽ được đánh
giá cao hơn.

cơ quan đại diện chủ sở hữu thuê tổ chức tư vấn: Đề nghị:

Quy định thuê dịch vụ chuyên môn này là nghĩa vụ•
bắt buộc đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu. Trong
báo cáo cuối cùng của cơ quan đại diện chủ sở hữu,
cần có xác nhận của đơn vị tư vấn độc lập;

Quy định chi phí thuê tổ chức dịch vụ tư vấn này•
thuộc về cơ quan đại diện chủ sở hữu bởi cơ quan nhà
nước là người quyết định lựa chọn đơn vị cung cấp
dịch vụ nào và các nội dung cụ thể của hợp đồng tư
vấn.

việc thống nhất giữa Bộ Tài chính và cơ quan đại diện
chủ sở hữu: Dự thảo quy định việc nhận xét, đánh giá,
cảnh báo, khuyến nghị đối với doanh nghiệp cần phải được
thống nhất giữa Bộ Tài chính và cơ quan đại diện chủ sở
hữu trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Nếu không thể
thống nhất thì phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem
xét, quyết định. Đề nghị sửa đổi theo hướng: Nếu không
thể thống nhất thì vẫn có thể công bố công khai cả hai kết
luận và hai cơ quan chịu trách nhiệm về kết luận của mình.

Thời gian gửi báo cáo giám sát tài chính: Đề nghị mở rộng
thời hạn phải nộp báo cáo giám sát tài chính theo hướng:
“không chậm hơn 45 ngày của quý tiếp theo đối với báo cáo
quý; không chậm hơn 90 ngày của năm tiếp theo đối với báo
cáo năm”.

Ngoài ra, VCCI còn có một số góp ý liên quan đến tính
minh bạch và kỹ thuật soạn thảo văn bản.

Thông tư hướng dẫn nội dung về thuế thu nhập doanh
nghiệp tại Nghị định số 12/2015/Nđ-cp của chính
phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số

78/2014/TT-BTc của Bộ Tài chính

về danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát
triển được ưu đãi thuế: Điều 1.5 của Luật 71/2014/QH13
quy định “Chính phủ quy định Danh mục sản phẩm công
nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển quy định tại điểm này”.

Hiện nay, dự thảo Nghị định này đang được Bộ Công
Thương xây dựng và trình Chính phủ ban hành. Tuy
nhiên, do Luật 71/2014/QH13 và Nghị định 12 có hiệu lực
từ 01/01/2015 nên sẽ có một khoảng thời gian mà Luật đã
có hiệu lực nhưng Danh mục chưa được ban hành. Nhằm
lấp khoảng trống này, Bộ Công Thương đề xuất sử dụng
Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đã được ban hành
tại Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26/08/2011 của Thủ
tướng Chính phủ. Đề nghị chấp nhận một khoảng thời
gian thiếu pháp luật và sau đó sẽ bổ sung bằng phương pháp
cho ưu đãi từ thời điểm 01/01/2015 và hoàn thuế/truy thu
thuế xuất phát từ sự chậm chễ ban hành Nghị định.

Xác định thu nhập của dự án đầu tư trong lĩnh vực
thương mại, dịch vụ nằm trong địa bàn được ưu đãi thuế:
đề nghị quy định: Thu nhập của dự án đầu tư trong lĩnh
vực thương mại, dịch vụ nằm trong địa bàn ưu đãi đầu tư
sẽ được hưởng ưu đãi nếu thuộc một trong những trường
hợp sau: (1) Hoạt động thương mại có thu mua nguyên
liệu hoặc bán hàng hóa tại địa bàn được ưu đãi; (2) Hoạt
động dịch vụ có trên 50% số người lao động thường xuyên
làm việc tại địa bàn được ưu đãi; (3) Hoạt động vận tải có
điểm đầu, điểm cuối hoặc điểm trung chuyển qua địa bàn
được ưu đãi; (4) Hoạt động xây dựng có nơi xây dựng
thuộc địa bàn được ưu đãi.

vccI chuyển ý kiến trực tiếp của 
doanh nghiệp tới Bộ

Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp
Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh
toán;

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh
mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
khẩu.



VCCI có ý kiến góp ý đối với 01 văn bản do Bộ Tài nguyên
và Môi trường chủ trì soạn thảo, đó là dự thảo Nghị định
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi
trường. Ý kiến của VCCI tập trung chủ yếu vào các quy
định sau:

đề nghị bổ sung xử phạt đối với một số hành vi:

Vi phạm các quy định về lập và thực hiện Đánh giá•
môi trường chiến lược;

Vi phạm đối với dịch vụ tư vấn lập báo cáo Đánh giá•
môi trường chiến lược.

Đề nghị bỏ các quy định xử phạt đối với một số hành vi:

Vi phạm các quy định về cung ứng dịch vụ thẩm định•
báo cáo đánh giá tác động môi trường;

Hành vi “không nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến khách•
quan, kiến nghị hợp lý của các đối tượng liên quan được
tham vấn để hạn chế thấp nhất tác động bất lợi của dự án
đến môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học và sức khỏe
cộng đồng”;

Hành vi thải mùi hôi thối vào môi trường;•
Hành vi làm rò rỉ, rơi vãi nguyên liệu, vật liệu, hàng•
hóa, chất thải ra môi trường trong khi tham gia giao
thông;

Hoạt động quản lý công viên, khu vui chơi giải trí, khu•
du lịch, chợ, nhà ga, bến xe, bến tàu, bến cảng, bến
phà và khu vực công cộng khác mà không niêm yết
quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng;

Hành vi của chủ đầu tư xây dựng mới khu đô thị, khu•
dân cư tập trung, khu chung cư có hành vi bàn giao
công trình đưa vào sử dụng mà không có hệ thống xử
lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường;

Hành vi gây ảnh hưởng xấu đến môi trường tại khu•
di sản tự nhiên, xâm phạm trái phép khu di sản tự
nhiên, khai thác khu di sản tự nhiên không đúng quy
định về bảo vệ môi trường;

Khu vực cấm do mức độ đặc biệt nguy hiểm về môi•
trường đối với sức khỏe và tính mạng con người;

Vi phạm quy định về nộp phí bảo vệ môi trường.•
Thu hồi sản phẩm thải bỏ: Việc thu hồi sản phẩm thải bỏ
chưa thể thực hiện trên thực tế là do công tác tuyên truyền
phổ biến pháp luật còn yếu kém, các doanh nghiệp hầu như
không biết đến quy định này. Một số doanh nghiệp có biết
đến thì cũng không có hướng dẫn cụ thể để thực hiện.
Hiện nay, theo Quyết định 16, Bộ Tài nguyên và Môi
trường sẽ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật của việc thu hồi,
xử lý sản phẩm thải bỏ. Tuy nhiên, nội dung cụ thể của
Quy chuẩn này vẫn chưa rõ ràng. Đây là vấn đề rất mới,
khó thực hiện và gây tốn kém cho các doanh nghiệp. Với
tình hình đó, đề nghị:

Chỉ tiến hành phạt tiền với các hành vi vi phạm•
nghĩa vụ này khi đã bị phạt cảnh cáo, nhằm tập trung
vào việc nhắc nhở thực hiện trước;

Tạm thời chưa quy định khoản 3 và khoản 5 Điều 33•
mà đợi đến khi ban hành Quy chuẩn kỹ thuật môi
trường về thu gom, lưu trữ và vận chuyển sản phẩm
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thải bỏ thì mới lựa chọn hành vi để bổ sung quy định
xử phạt.

vi phạm các quy định về cải tạo, khôi phục môi trường
trong hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên: Hiện
nay, trong các trường hợp khai thác tài nguyên thiên
nhiên, chỉ duy nhất khai thác khoáng sản phải thực hiện
nghĩa vụ cải tạo, phục hồi môi trường. Do đó, đối với hành
vi này, đề nghị quy định rõ chỉ áp dụng đối với khai thác
khoáng sản.

Dự thảo quy định xử phạt hành vi không thông báo đúng
thời hạn cho cơ quan có thẩm quyền về nội dung quyết
định phê duyệt đề án cải tạo, phục hồi môi trường. Tuy
nhiên, Điều 10.5 của Nghị định 19 chỉ quy định việc thông
báo nội dung phương án hoặc phương án bổ sung đã được
phê duyệt cho ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cấp xã
nơi khai thác chứ không có quy định cụ thể về thời hạn
phải thực hiện việc này. Do đó, đề nghị bỏ quy định về xử
phạt khi báo cáo quá thời hạn.

Dự thảo quy định về xử phạt đối với nghĩa vụ báo cáo
về kế hoạch thi công, xây dựng các hạng mục cải tạo,
phục hồi môi trường. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều
6.2.d của Nghị định 19 thì kế hoạch này chỉ là một nội
dung trong phương án cải tạo, phục hồi môi trường, chủ
dự án không có nghĩa vụ phải báo cáo đơn lẻ về kế hoạch
này. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định về
vấn đề này.

Dự thảo quy định về các hành vi không thông báo, không
thực hiện hoặc thực hiện không đúng Phương án cải tạo,
phục hồi môi trường đã được phê duyệt. Nếu vi phạm một
trong các hành vi này thì doanh nghiệp sẽ không được xác
nhận hoàn thành phương án và không lấy được tiền ký
quỹ đã nộp. Do nhà nước đã cầm sẵn một khoản tiền ký
quỹ có giá trị rất lớn nên việc xử phạt vi phạm hành chính
đối với các hành vi này là không cần thiết, tránh quy định
một hành vi phải chịu hai trách nhiệm pháp lý (mất tiền
phạt và mất tiền ký quỹ). Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo
bỏ các quy định về vấn đề này trong Dự thảo.

Dự thảo quy định về hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ
khai thác đối với hành vi không có phương án cải tạo,
phục hồi. Quy định này chưa phù hợp với mục đích của
hình thức xử phạt. Việc đình chỉ hoạt động của các cơ sở
gây ô nhiễm môi trường nhằm chấm dứt hành vi gây ô
nhiễm. Đối với việc khai thác khoáng sản không có đề án
cải tạo, phục hồi sẽ không gây tác động môi trường, do đó,
việc đình chỉ hoạt động khai thác là không cần thiết. Cơ
quan nhà nước chỉ cần phạt tiền và yêu cầu lập phương
án cải tạo, phục hồi là đủ, không cần đình chỉ hoạt động.
Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định về hình thức
xử phạt bổ sung này.

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường: Đề
nghị áp dụng mức phạt tương đối đối với hành vi gây sự
cố môi trường, vì thực tế sự cố môi trường có thể diễn ra
vô cùng đa dạng, áp dụng mức tuyệt đối sẽ không hợp lý.

VCCI góp ý 5 văn bản do Bộ Thông tin và Truyền thông
soạn thảo, cụ thể:

Luật an toàn thông tin

các chủ thể nghĩa vụ: 

Đề nghị điều chỉnh để giới hạn phạm vi chủ thể chịu
trách nhiệm trong các trường hợp  ở các tổ chức, cá
nhân sở hữu thông tin thuộc diện phải đảm bảo an toàn
thông tin (ví dụ thông tin của Nhà nước, thông tin của
tổ chức, cá nhân khác mà mình tập hợp được...).

Đề nghị rà soát lại tất cả các quy định của Dự thảo để
đảm bảo rằng Dự thảo không đặt ra những yêu cầu/trách
nhiệm không cần thiết đối với tổ chức cá nhân nếu

không tạo ra nguy cơ đáng kể cho tổ chức, cá nhân khác,
cho Nhà nước hoặc xã hội.

về các quy định vượt quá mức cần thiết: Dự thảo yêu
cầu tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông phải áp dụng
biện pháp ngăn chặn, xử lý khi nhận được thông báo
của tổ chức, cá nhân về thông tin quấy rối, vi phạm quy
định của pháp luật. Đề nghị cân nhắc điều chỉnh lại quy
định tại Điều 9.3b này theo hướng tổ chức cung cấp
dịch vụ viễn thông chỉ phải thực hiện các biện pháp liên
quan khi thông báo của tổ chức, cá nhân có kèm theo
các bằng chứng xác thực và kiểm chứng được về hành
vi quấy rối thông tin hoặc vi phạm pháp luật về an toàn
thông tin.

Đề nghị bỏ quy định yêu cầu cầu tổ chức cá nhân xử lý
thông tin cá nhân phải thông báo cho chủ thể thông tin
cá nhân biết.

Bộ ThôNg TIN 
và TruyềN ThôNg
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về vấn đề bảo vệ thông tin của tổ chức: Đề nghị cần mở
rộng khái niệm thông tin cá nhân bao gồm cả thông tin gắn
với việc xác định rõ ràng một tổ chức cụ thể, để từ đó quản
lý hành vi thu thập, biên tập, sử dụng, lưu trữ, cung cấp, chia
sẻ, phát tán thông tin cá nhân của pháp nhân trên mạng.

Xử lý thông tin cá nhân vì mục đích phi thương mại

Đề nghị tách khái niệm xử lý thông tin cá nhân thành hai khái
niệm: thu thập thông tin cá nhân và sử dụng thông tin cá
nhân. 

Đề nghị Luật này điều chỉnh mọi hành vi thu thập, biên
tập, lưu trữ thông tin cá nhân (dù là vì mục đích thương
mại hay phi thương mại) trừ trường hợp phục vụ nhu cầu
cá nhân và trường hợp pháp luật quy định phải thu thập
thông tin.

Đối với hành vi sử dụng thông tin cá nhân thì chỉ điều
chỉnh trường hợp sử dụng vì mục đích thương mại (như
quảng cáo, tiếp thị…) và không điều chỉnh việc sử dụng vì
mục đích phi thương mại (như điều tra, khảo sát, gửi cảnh
báo…).

Quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan nhà
nước: Để cân bằng giữa nhu cầu quản lý nhà nước và bảo
vệ quyền riêng tư, quyền tài sản của người dân và doanh
nghiệp, đề nghị bổ sung quy định về mục đích, điều kiện,
trình tự, thủ tục ra quyết định yêu cầu cung cấp thông tin
cũng như cơ chế chịu trách nhiệm của cơ quan, cán bộ nhà
nước theo hướng:

Cơ quan nhà nước chỉ được phép yêu cầu doanh nghiệp cung
cấp thông tin cá nhân mà họ có được, cung cấp các cơ sở
dữ liệu khác hoặc yêu cầu doanh nghiệp trao quyền truy
cập hệ thống thông tin của mình trong trường hợp doanh
nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc thông tin mà
doanh nghiệp có là thông tin vi phạm pháp luật.

Thẩm quyền ra quyết định yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông
tin chỉ dừng lại ở cấp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chứ không
ủy quyền thấp hơn. Trong quyết định yêu cầu cung cấp
thông tin phải nêu rõ lý do yêu cầu, tên của người được
quyền tiếp cận thông tin lấy được, mục đích của việc sử
dụng thông tin.

Việc kiểm tra, thanh tra, đánh giá của cơ quan nhà nước không
bao gồm việc cung cấp cơ sở dữ liệu hay quyền truy cập. Nếu
kết quả thanh tra, kiểm tra, đánh giá của cơ quan nhà nước
phát hiện dấu hiệu vi phạm thì mới được yêu cầu doanh
nghiệp cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu hoặc quyền truy
cập.

Quản lý mật mã dân sự: Đề nghị sửa đổi các quy định về
quản lý mật mã dân sự theo hướng:

Việc sản xuất sản phẩm mật mã trong nước chỉ phải tiến
hành khai báo với cơ quan quản lý mật mã, và đáp ứng
điều kiện kinh doanh cụ thể, chứ không cần phải xin giấy
phép kinh doanh;

Chất lượng của sản phẩm mật mã sẽ do bên cung cấp và
bên sử dụng tự thỏa thuận với nhau. Trong trường hợp
bên sử dụng không đủ năng lực để kiểm tra chất lượng sản
phẩm mật mã thì có thể thuê dịch vụ có trả phí của các
đơn vị/doanh nghiệp có chuyên môn;

Quy định cụ thể và hạn chế (theo cách liệt kê) những
trường hợp người sử dụng mật mã buộc phải cung cấp chìa
khóa cho cơ quan nhà nước, cùng với thủ tục và thẩm
quyền rõ ràng. 

Sản phẩm an toàn thông tin phải có giấy chứng nhận lưu
hành: Đề nghị bỏ quy định về giấy phép lưu hành đối với
sản phẩm an toàn thông tin chuyên dùng.
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điều kiện kinh doanh an toàn thông tin 

Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Đề nghị cân nhắc
lại việc xếp tất cả các dịch vụ an toàn thông tin vào diện
ngành nghề kinh doanh có điều kiện này, và chỉ nên giữ
lại các dịch vụ có khả năng rõ ràng và có nguy cơ cao trong
việc tạo ra rủi ro, thiệt hại cho các lợi ích công cộng (ví dụ
dịch vụ chứng thực chữ ký số);

Về các điều kiện kinh doanh/điều kiện cấp phép: Ngay cả khi
một số ngành dịch vụ an toàn thông tin cần thiết phải coi
là ngành nghề kinh doanh có điều kiện (Ban soạn thảo giải
trình thuyết phục về vấn đề này) thì các quy định về điều
kiện kinh doanh kèm theo cần được nêu rõ ràng, minh
bạch và phải là cần thiết để bảo vệ lợi ích liên quan.

danh mục sản phẩm yêu cầu quản lý an toàn thông tin
và danh mục sản phẩm an toàn thông tin nhập khẩu theo
giấy phép: 

Đề nghị bổ sung định nghĩa các nhóm sản phẩm thuộc 02
danh mục này;

Đề nghị bổ sung Các tiêu chí để xét một sản phẩm thông
tin có thuộc diện cần phải đưa vào một trong hai danh mục
hay không. 

chứng chỉ đào tạo an toàn thông tin: Đề nghị quy định rõ
các nguyên tắc cơ bản về điều kiện cấp giấy phép này ngay
trong Dự thảo.

Quyết định của Thủ tướng chính phủ quy định các
trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc danh
mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm

nhập khẩu

các trường hợp được phép nhập khẩu hàng hóa thuộc
danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng
cấm nhập khẩu: Đề nghị quy định theo hướng các sản
phẩm công nghệ thông tin sau khi đưa ra nước ngoài sửa
chữa được phép nhập khẩu trong trường hợp đã hết thời
hạn bảo hành nhưng trong nước không sửa chữa được, áp
dụng cho tất cả các sản phẩm không giới hạn về giá trị sản
phẩm.

điều kiện, tiêu chí đối với các trường hợp được phép
nhập khẩu hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục cấm
nhập khẩu

Nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin chuyên dùng: Đề nghị
bỏ điều kiện về thời hạn đối với sản phẩm này;

Nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin sau khi đưa ra nước
ngoài để sửa chữa: Bỏ điều kiện về giá trị sản phẩm và thời
hạn đối với sản phẩm này;

Nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin được sản xuất trong
nước về để bảo hành, sửa chữa và tái xuất: Bỏ điều kiện sản
phẩm công nghệ thông tin này là “đã được đăng ký nhãn

hiệu hàng hóa theo quy định của pháp luật”;

Nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin để tân trang, tái chế
và phân phối lại trong nước: Đề nghị bỏ điều kiện “được sự
chấp thuận của hãng sản xuất để thực hiện hoạt động tân
trang, tái chế các sản phẩm của hãng”.

Thẩm quyền cấp phép nhập khẩu hàng hóa thuộc danh
mục cấm nhập khẩu: Cần quy định rõ những trường hợp
được cho là ngoại lệ (không đáp ứng điều kiện theo quy
định tại Quyết định) và thuộc thẩm quyền quyết định của
Thủ tướng Chính phủ.

hồ sơ cấp phép nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục
cấm nhập khẩu: Đề nghị bỏ một số tài liệu trong Hồ sơ sau:

“Tài liệu thể hiện nguồn gốc sản phẩm” trong hồ sơ nhập•
khẩu sản phẩm công nghệ thông tin sau khi đưa ra
nước ngoài để sửa chữa;

“Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn•
hiệu hàng hóa” trong hồ sơ xin phép nhập khẩu sản
phẩm công nghệ thông tin được sản xuất trong nước
về để bảo hành, sửa chữa và tái xuất;

“Hồ sơ năng lực của công ty: Trong đó nêu rõ về nhân•
sự, phương tiện kỹ thuật phù hợp với quy mô cung
cấp dịch vụ và có đủ năng lực tài chính”; “Văn bản
chấp thuận của hãng sản xuất để thực hiện hoạt động
tân trang, tái chế các sản phẩm của hãng” trong Hồ sơ
nhập khẩu đối với trường hợp nhập khẩu sản phẩm
công nghệ thông tin để tân trang, tái chế và phân phối
lại trong nước.

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số
187/2013/Nđ-cp ngày 20/11/2013 của chính phủ đối

với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ
thông tin đã qua sử dụng

Tính chất pháp lý của một số quy định: Đề nghị bỏ quy
định về các điều kiện để được cấp phép thực hiện dịch vụ
gia công tái chế, sửa chữa làm mới sản phẩm công nghệ
thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu
cho đối tác nước ngoài ra khỏi Thông tư.

về giấy phép dịch vụ gia công tái chế, sửa làm mới sản
phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh
mục cấm nhập khẩu cho đối tác nước ngoài: 

Đề nghị bỏ quy định về điều kiện và cấp phép thực hiện
dịch vụ gia công tái chế, sửa chữa làm mới sản phẩm công
nghệ thông tin đã qua sử dụng, thuộc Danh mục cấm nhập
khẩu cho đối tác nước ngoài cũng như các thủ tục có liên
quan.

Nếu có lý do hợp lý để giữ điều kiện kinh doanh (và quy
định tại một văn bản khác phù hợp), đề nghị:

Bỏ quy định về các điều kiện “Có đề án thiết lập dây•
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chuyền, thiết bị thực hiện dịch vụ khả thi, hiệu quả
đối với từng loại sản phẩm”; “Có nhân sự, phương
tiện kỹ thuật phù hợp với quy mô cung cấp dịch vụ và
có đủ năng lực tài chính”; “Tái xuất toàn bộ sản phẩm,
hàng hóa ra nước ngoài sau quá trình thực hiện dịch
vụ”, và

Quy định cụ thể, rõ ràng về thủ tục để được Sở Tài•
nguyên và Môi trường phê duyệt về phương án, biện
pháp xử lý phế liệu, phế thải trong quá trình thực hiện
dịch vụ đối với từng loại sản phẩm.

Thông tư quy định về phân loại và xác định cấp độ an
toàn hệ thống thông tin

Xác định đối tượng thiệt hại: Dự thảo quy định về các
nhóm đối tượng thiệt hại. Tuy nhiên, các quy định cụ thể
tại Dự thảo chưa rõ ràng, chồng lấn và vì vậy không cho
phép phân biệt rõ các nhóm đối tượng thiệt hại với nhau.
Đề nghị chỉ nêu “lợi ích công cộng”.

Xác định mức độ tổn hại: Quy định có thể định lượng
được các mức độ tổn hại như “gây thiệt hại về người”, “tổn
hại nghiêm trọng tới cá nhân, tổ chức”; “tổn hại đặc biệt
nghiêm trọng tới cá nhân, tổ chức”.

danh sách hệ thống thông tin phải phân loại và xác định
cấp độ: Đề nghị rà soát lại toàn bộ Danh mục trong Phụ
lục 2 để giới hạn phạm vi các lĩnh vực mà hệ thống thông
tin cần phải được phân loại và xác định cấp độ ở những
khía cạnh thực sự quan trọng, cần thiết (không phải tất cả
các khía cạnh ở 08 lĩnh vực được nêu đều cần kiểm soát)
và với các đối tượng mà việc quản lý là khả thi và có ý

nghĩa (không phải mọi đối tượng hoạt động trong 08 lĩnh
vực liệt kê đều có thể kiểm soát được).

Báo cáo kết quả phân loại và xác định cấp độ an toàn hệ
thống thông tin: Đề nghị xác định cụ thể chủ thể phải tiến
hành phân loại, xác định cấp độ an toàn và gửi báo cáo cho
cơ quan nhà nước có thẩm quyền là cơ quan chủ quan hay
là tổ chức trực tiếp vận hành, khai thác và sử dụng hệ
thống thông tin.

Thông tư quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch
vụ thoại, nhắn tin trên nền Internet

về nghĩa vụ báo cáo của nhà cung cấp dịch vụ thoại,
nhắn tin: Đề nghị quy định theo hướng:

Nhà cung cấp dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền inter-•
net trong nước và nước ngoài không thu giá cước
phải thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền
khi có trên 1.000.000 người đăng ký sử dụng;

Quy định rõ, hợp lý về nội dung thông báo (không•
trùng lặp với các thông tin mà cơ quan nhà nước đã
có hoặc sẽ có theo các quy định khác).

một số quy định chưa thống nhất: Điều chỉnh lại các quy
định trên để xác định chính xác chủ thể mà nhà cung cấp
dịch vụ thoại, nhắn tin trên Internet nước ngoài, có thu
giá cước, không đặt máy chủ tại Việt Nam phải ký thỏa
thuận (nếu hai trường hợp không áp dụng thì cần có quy
định loại trừ: “trừ trường hợp nhà cung cấp dịch vụ thoại,
nhắn tin trên Internet nước ngoài, có thu giá cước, không
đặt máy chủ tại Việt Nam”).



VCCI có góp ý đối với một văn bản do Bộ Xây dựng chủ
trì soạn thảo là Nghị định quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật kinh doanh bất động sản, với một số nội
dung chính sau:

điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

Đề nghị quy định vốn pháp định thống nhất với Luật kinh
doanh bất động sản, đó là từ 20 tỷ đồng trở lên;

Điều chỉnh vốn pháp định: Đề nghị bỏ quy định “Căn cứ vào
điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong
từng thời kỳ, Bộ Xây dựng nghiên cứu, trình Chính phủ
điều chỉnh mức vốn pháp định cho phù hợp nhưng không
được thấp hơn 20 tỷ đồng” vì không phù hợp với Luật.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho
thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không
thường xuyên: Đề nghị đưa ra định nghĩa về “quy mô nhỏ,
không thường xuyên”.

các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản 

Việc áp dụng hợp đồng mẫu: Đề nghị quy định theo hướng
các hợp đồng mẫu quy định tại Nghị định chỉ có tính chất
tham khảo.

Về nội dung hợp đồng mẫu: sửa đổi mẫu hợp đồng theo
hướng bổ sung trọng tài vào các quy định giải quyết tranh
chấp bên cạnh tòa án.

chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây
dựng có sẵn 

Đề nghị quy định nếu chuyển nhượng hợp đồng từ lần hai trở

đi thì phải có thêm văn bản chuyển nhượng hợp đồng
trước lần chuyển nhượng này;

Hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà,
công trình xây dựng có sẵn: Đề nghị bổ sung quy định về thời
điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng theo
hướng là thời điểm sau khi hợp đồng được công chứng;

Đề nghị quy định chi tiết hơn đối với quy định “việc chuyển
nhượng hợp đồng quy định tại Điều này không áp dụng đối với
hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội” để giải quyết các vấn đề
hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội không được quyền
chuyển nhượng hay chuyển nhượng hợp đồng thuê mua
nhà ở xã hội có thể được thực hiện ngay cả khi hồ sơ đề
nghị cấp Giấy chứng nhận đã được nộp cho cơ quan nhà
nước có thẩm quyền.

chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án do ủy ban
nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư: 

Đề nghị bỏ quy định “phải nêu rõ lý do chuyển nhượng”
trong Đơn đề nghị cho chuyển nhượng dự án.

Đề nghị quy định cụ thể về văn bản chứng minh có vốn
thuộc sở hữu của bên nhận chuyển nhượng dự án.

Đề nghị quy định rõ hoặc dẫn chiếu tới văn bản pháp luật có
quy định về thù tục trả đất cho Nhà nước của nhà đầu tư.

Thẩm định và cho ý kiến về hồ sơ chuyển nhượng toàn
bộ hoặc một phần dự án: Đề nghị bỏ quy định về việc sẽ
thẩm định và cho ý kiến đối với “điều kiện của chủ đầu tư
chuyển nhượng”.

Một số ý kiến khác liên quan đến kỹ thuật soạn thảo văn bản.
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Bộ XÂy dựNg

Bộ y Tế

VCCI có góp ý đối với 2 văn bản do Bộ Y tế chủ trì soạn
thảo, đó là:

Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn
thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ y tế

Đối tượng kiểm tra: Đề nghị bỏ điều kiện miễn kiểm tra
đối với loại thực phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên

cứu, mẫu trưng bày hội chợ, triển lãm là “phải có công
văn cho phép của Cục An toàn thực phẩm”.

phương thức kiểm tra thông thường 

Đề nghị quy định rõ trường hợp/căn cứ/dấu hiệu để cơ
quan có thẩm quyền chuyển từ biện pháp kiểm tra thông
thường sang kiểm tra chặt;

Thời hạn cấp Giấy xác nhận: Đề nghị quy định thời hạn
cấp Giấy xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu là
02 ngày kể từ ngày kiểm tra (hoặc thậm chí là 01 ngày
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làm việc) kể từ ngày theo phương thức kiểm tra thông
thường.

phương thức kiểm tra chặt 

Về việc lấy mẫu để kiểm tra chặt: Đề nghị quy định rõ
phương thức lấy mẫu, số lượng mẫu được lấy, được lấy
trong toàn bộ lô sản phẩm hay chỉ một số?

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận: Đề nghị quy định rõ về thời
hạn tối đa để có kết quả thử nghiệm và thời hạn này phải
được thiết kế sao cho tổng thời gian cho thủ tục kiểm tra
chuyên ngành không quá 50% tổng thời gian làm thủ tục
hải quan theo mục tiêu của Chính phủ (tức là không quá
7-8 ngày).

phương thức kiểm tra giảm 

Thủ tục xin xác nhận thuộc diện kiểm tra theo phương thức
kiểm tra giảm: Đề nghị quy định rõ về trình tự, thủ tục để
doanh nghiệp có được văn bản của Cục An toàn thực
phẩm xác nhận thuộc diện chỉ kiểm tra hồ sơ;

Điều kiện được kiểm tra giảm: Đề nghị quy định các mặt
hàng cùng loại có cùng xuất xử đã được kiểm tra 05 lần
trước đó đạt yêu cầu nhập khẩu thuộc một trong những
trường hợp để được kiểm tra giảm, thay vì chỉ cho phép
các lô hàng kiểm tra theo phương thức thông thường;

Gia hạn kiểm tra giảm: Đề nghị không quy định thời hạn
cho việc kiểm tra giảm, thay vào đó là quy định: Doanh
nghiệp nhập khẩu đáp ứng điều kiện để được kiểm tra
giảm sẽ luôn được hưởng phương thức kiểm tra giảm nếu
như kết quả kiểm tra bất kỳ trước đó theo phương thức
kiểm tra thông thường đạt yêu cầu; việc doanh nghiệp
tiếp tục được hưởng phương thức kiểm tra giảm sau khi
vượt qua được thủ tục giám sát là tự động (theo điều kiện
ở trên) mà không cần bất kỳ xác nhận nào (bởi cơ quan
nhà nước đã có thông tin về doanh nghiệp đạt hay không
đạt yêu cầu, chỉ cần công khai thông tin về các doanh
nghiệp được hưởng phương thức kiểm tra giảm lên trang
thông tin điện tử để doanh nghiệp biết).

hồ sơ đăng ký kiểm tra: Đề nghị quy định cụ thể các
giấy tờ doanh nghiệp phải cung cấp để được áp dụng
phương thức kiểm tra giảm.

Tái chế hàng hóa không đạt yêu cầu nhập khẩu: Đề nghị
bỏ quy định “trường hợp tái chế, thương nhân phải báo
cáo biện pháp tái chế và địa chỉ thương nhân tái chế cho
cơ quan kiểm tra và chỉ tiến hành tái chế khi có sự chấp
thuận của cơ quan kiểm tra”.

Quyền hạn của chủ hàng: Đề nghị quy định về trình tự,
thủ tục để doanh nghiệp được phép công bố lại và dán lại
nhãn trong trường hợp kết quả thử nghiệm không phù
hợp đối với các chỉ tiêu chất lượng so với đã công bố
hoặc ghi trên nhãn nhưng vẫn phù hợp với các quy định
về an toàn thực phẩm;

một số góp ý về kỹ thuật soạn thảo văn bản khác.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
số 23/2013/TT-ByT ngày 13/8/2013 hướng dẫn hoạt

động gia công thuốc

Quy định chung về thuốc sản xuất gia công 

Phạm vi gia công: Đề nghị quy định đối với các thuốc gia
công không tiêu thụ trong nước thì không giới hạn về
phạm vi thuốc được gia công và các trường hợp quy định
tại Thông tư chỉ áp dụng trong trường hợp thuốc gia công
được tiêu thụ trong nước;

Điều kiện gia công: 

Đề nghị xác định rõ chủ thể phải đáp ứng điều kiện•
“thuốc được sản xuất tại các cơ sở sản xuất đạt nguyên
tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc PIC/s-GMP thuộc các
nước tham gia ICH”;

Chuyển giao công nghệ sản xuất: Đề nghị bổ sung•
quy định về cơ chế kiểm soát về việc phải chuyển
giao công nghệ sản xuất của cơ sở đặt gia công đóng
gói cấp 2 và các biện pháp chế tài nếu cơ sở này
không thực hiện chuyển giao công nghệ sản xuất
theo quy định.

Quy định liên quan đến trình tự, thủ tục: đề nghị quy
định rõ về:

Cấp số đăng ký lưu hành thuốc gia công;•
Hồ sơ đăng ký gia hạn;•
Thời hạn các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý•
hồ sơ đăng ký thuốc gia công.
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Các Dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật đang lấy ý kiến

Tham gia soạn thảo

Tham gia thẩm định

Luật thi hành án dân sự (sửa đổi)•
Bộ luật dân sự (sửa đổi)•
Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp•
Luật đấu giá tài sản•
Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi)•
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất)•
Luật ban hành các quyết định hành chính•
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) •

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng cạnh tranh •
Luật phí và lệ phí •
Bộ luật hàng hải (sửa đổi)•
Nghị định về đăng ký doanh nghiệp•
Nghị định hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt•
Nghị định hướng dẫn Luật đầu tư•
Nghị định hướng dẫn Luật doanh nghiệp•

Vui lòng xem thông tin chi tiết và cập nhật tại www.vibonline.com.vn
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Các sự kiện xây dựng pháp luật mà VCCI đã tổ chức/
phối hợp tổ chức

Lễ công bố kết quả Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các1
Bộ (MeI 2014) (Hà Nội, 22/6/2015)

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số2
điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (Hà Nội,
17/6/2015)

Hội thảo "Không gian chính sách hỗ trợ các ngành kinh tế - Còn lại gì sau các Hiệp định thương mại tự do" (Hà3
Nội, 28/5/2015)

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) Nội dung cam kết - Tác động tới doanh nghiệp Việt4
Nam (Hà Nội, 21/5/2015)

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật doanh nghiệp và các5
quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh trong hệ thống pháp luật về kinh doanh (Hà Nội, 13/5/2015)

Hội thảo “Bộ luật Hình sự - từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp” (Tp. Hồ Chí Minh, 14/5/2015; Hà Nội,6
23/4/2015)

Hội thảo “Bộ Luật tố tụng dân sự dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp” (Hà Nội, 21/4/2015)7

Hội thảo "Bộ luật dân sự - dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp" (Hà Nội, 09/4/2015)8

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp hoàn thiện Dự thảo Thông tư quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây9
chuyền công nghệ đã qua sử dụng (Hà Nội, 18/3/2015; Tp. Hồ Chí Minh, 17/3/2015)

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật10
Kinh doanh bất động sản (Hà Nội, 12/3/2015)

Tọa đàm Lấy ý kiến sửa đổi Nghị định về phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản (Hà Nội, 10/02/2015)11




