
Hoạt động nổi bật Đánh giá mức độ tiếp thu 
của cơ quan soạn thảo 

Điểm tin

Tóm tắt góp ý 59 dự thảo VBQPPL 
trong tháng 7-12/2015

Các Luật được thảo luận, thông qua 
trong kỳ họp Quốc hội tháng 
11/2015

Đánh giá trong 18 văn bản ban hành 
trong 6 tháng cuối năm 2015

THÁNG 7-12/ 2015 WWW.VIBONLINE.COM.VN

D O A N H  N G H I Ệ P  X Â Y  D Ự N G
B A N  T I N

BÌNH CHỌN QUY ĐỊNH

Bình chọn 
10 quy định tốt nhất 
và 10 quy định tồi nhất



Doanh nghiệp xây Dựng pháp luật

là ấn phẩm của 
phòng ương 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

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:
Các dự thảo VBQppl mà VCCi đã có ý kiến chính thức bằng công văn và những ý kiến chính•
Danh mục các dự thảo VBQppl đang lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp•
Danh mục các dự thảo VBQppl mà VCCi tham gia soạn thảo, thẩm định•

Thiết kế đồ hoạ: anchorgraphics.vn
In ấn tại: Công ty TNHH Thương mại và XNK PG Việt Thái
Giấy phép xuất bản: 59/GP-XBBT ngày 12/10/2015

Bản tin Doanh nghiệp xây
Dựng pháp luật

VCCI hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích đối với các doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan, nhà nghiên
cứu và các độc giả khác. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được quan tâm của Quý độc giả tới các
hoạt động xây dựng và hoàn thiện pháp luật của VCCI.



Hoặc liên hệ với chúng tôi: Ban Pháp chế, VCCI 
ĐT: 04 35746983/ 04 35770632
Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com

http://www.facebook.com/binhchonquydinh/f

REGULATIONS

Giới thiệu cuộc bình chọn
Các quy định pháp luật tốt nhất 
và tồi nhất

Top ten Regulations là một cuộc bình chọn của cộng đồng doanh nghiệp đối với các quy định pháp luật về kinh 
doanh đang còn hiệu lực, được ban hành bởi các cơ quan nhà nước cấp trung ương từ 2011 đến 2015. 

Top ten Regulations do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sáng kiến và chủ trì thực hiện với sự hỗ trợ 
của Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV).
 
Kết quả của cuộc bình chọn sẽ chỉ ra 10 quy định tốt nhất và 10 quy định tồi nhất đối với môi trường kinh doanh. 
Kết quả bình chọn là sự ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp đối với những nỗ lực từ các cơ quan nhà nước trong 
việc làm cho môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn từ những quy định tốt, đồng thời cảnh báo về những quy 
định đang cản trở một cách bất hợp lÝ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đây sẽ là gợi Ý cho 
các cơ quan nhà nước nhìn nhận lại các quy định và tiến hành rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, 
đồng thời xác định những tiêu chí để xây dựng các quy định một cách hiệu quả. 

Top ten Regulations được thực hiện nhằm các mục đích cụ thể sau:
 Cổ vũ, biểu dương các quy định pháp luật có chất lượng, tác động tốt
 Cảnh báo về các quy định có ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp và nền kinh tế
 Đưa ra các kiến nghị sửa đổi các quy định pháp luật tồi
 Góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chí để đánh giá chất lượng chính sách, chất lượng quy pháp luật 
 Trao quyền, tạo ra diễn đàn để các doanh nghiệp đóng góp, giám sát quá trình xây dựng, sửa đổi chính sách,  
 pháp luật của cơ quan nhà nước

Hội thảo khởi động Top ten Regulations đã được tổ chức tại Hà Nội, ngày 22/12/2015. 

THÔNG TIN VỀ THỂ LỆ, TIÊU CHÍ, TIẾN TRÌNH, ĐỀ CỬ VÀ BÌNH CHỌN, VUI LÒNG XEM WEBSITE: 
TOPTEN.VIBONLINE.COM.VN
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HoạT ĐộNG NổI BậT4

Các luật được thảo luận, thông qua trong kỳ họp Quốc hội tháng 11/2015

ĐáNH GIá mứC Độ TIếP THu Của Cơ quaN SoạN THảo9

Đánh giá 18 văn bản được ban hành trong 6 tháng cuối năm 2015 với bản tổng hợp 
ý kiến VCCi đã gửi tới cơ quan soạn thảo

ĐIỂm TIN13

59 dự thảo VBQppl mà VCCi đã có ý kiến chính thức bằng công văn và những 
ý kiến chính 

Danh mục các dự thảo VBQppl mà VCCi tham gia soạn thảo/ biên tập, thẩm định

PHòNG THươNG mạI Và CôNG NGHIệP VIệT Nam 
BaN PHáP CHế
Địa chỉ: Số 9 Đào Duy anh, Hà Nội
ĐT: 04 35770632, Fax: 04 35771459
Email: xdphapluat@vcci.com.vn
Website: www.vibonline.com.vn

Toàn văn các Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu liên quan, ý kiến góp ý và bình luận, các sự kiện đã
và sắp diễn ra được đăng tải tại trang web của VCCI tại địa chỉ www.vibonline.com.vn

MỤC lỤC

BĂN TIN

Doanh nghiệp 
xây Dựng pháp luật
(Tháng 7-12, 2015)



HƯỚNG TỚI 
MỘT MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 
MINH BẠCH VÀ THUẬN LỢI

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam trên mạng www.vibonline.vn được phát triển và 
quản lý bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhằm góp phần
hình thành một môi trường pháp lý kinh doanh thuận lợi và minh bạch cho doanh nghiệp

vibonline.com.vn

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ
CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội
Điện thoại: 04 35770632, Fax: 04 35771459
Email: xdphapluat@vcci.com.vn
Website: www.vibonline.com.vn

Ban Pháp chế
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:: luật thuẾ xuẤt KhẨu, 
thuẾ nhập KhẨu

VCCi có các ý kiến chủ yếu về tính minh
bạch của các quy định, trong đó đề nghị cần
làm rõ các vấn đề như:

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 luật này.

Khái niệm bảo đảm điều kiện cho sự kiểm
tra, giám sát, kiểm soát hải quan: sự bảo
đảm này là như thế nào, ở mức độ kiểm soát
như thế nào?

Đưa ra hạn mức quà tặng, quà biếu được
vượt để được miễn thuế.

Quy định rõ hơn về điều kiện áp dụng hàng
hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho các
đảo, quần đảo 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.

Bên cạnh đó, VCCi cũng có những góp ý về
tính hợp lý, liên quan đến:

ẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất:
đề xuất Quốc hội ban hành khung thuế suất
đối với từng nhóm hàng. ủ 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
là hợp lý.

Đề nghị cân nhắc lại việc đưa các biện pháp
phòng vệ thương mại vào Luật này.

:: luật SỬa ĐỔi, BỔ Sung 
MỘt SỐ ĐiỀu CỦa luật 
thuẾ giá tRỊ gia tĂng 
(gtgt), luật thuẾ tiÊu 
thỤ ĐẶC Biệt (ttĐB) VÀ 
luật QuẢn lÝ thuẾ

VCCi có một số kiến nghị bỏ một số quy
định chưa hợp lý, gây khó khăn cho các
doanh nghiệp trong một số luật thuế được
sửa đổi trong luật này.

Luật thuế giá trị gia tăng

Về kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ
hết cho dự án đầu tư sang kỳ tiếp theo: Đề
nghị bỏ quy định “Cơ sở kinh doanh không
được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

trong các dự án luật được Quốc hội thảo luận và/ hoặc thông qua tại kỳ
họp tháng 11/2015, VCCi có góp ý đối với các luật sau:



hoạt ĐỘng nỔi Bật
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số thuế chưa được khấu trừ hết cho dự án đầu tư theo
pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường
hợp:

Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn
điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư
kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh
doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo
đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình
hoạt động...”

Đề nghị làm rõ căn cứ để đưa ra quy định ”Dự án đầu
tư khai thác, tài nguyên khoáng sản mà tổng giá trị tài
nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm
từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư”.

Về hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu cho tổ chức, cá
nhân nước ngoài: đề nghị bỏ quy định “Việc hoàn thuế
đối với hàng hóa xuất khẩu cho tổ chức, cá nhân ở nước
ngoài chỉ áp dụng đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu
qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính theo quy định của
Chính phủ.”.

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Về giá đối với hàng hóa sản xuất trong nước và hàng
nhập khẩu: đề nghị bỏ quy định “Đối với hàng hóa sản
xuất trong nước là giá do cơ sở sản xuất bán ra; đối với
hàng hóa nhập khẩu là giá do cơ sở nhập khẩu bán ra”.

Về giá tính thuế là giá do các công ty con bán ra: đề
nghị không sửa đổi quy định hiện hành, giữ nguyên quy
định và sử dụng công cụ khống chế 10% như trong
Điều 4 nghị định 26/2009/nĐ-Cp.

Luật quản Lý thuế

Về xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp: đề nghị bỏ tiêu chí
xác định đối tượng được xóa nợ tiền phạt chậm nộp
thuế, tiền chậm nộp thuế của các khoản nợ thuế phát
sinh từ ngày 01/7/2007 đến ngày 01/7/2013 gặp khó
khăn khách quan và đã nộp khoản nợ thuế gốc trước

ngày 31/12/2015 là “Đối tác phá bỏ hợp
đồng kinh tế hoặc thực hiện không đúng
hợp đồng kinh tế nên người nộp thuế bị tồn
kho hàng hóa và phải vay các tổ chức tín
dụng với lãi suất cao dẫn đến phát sinh các
khoản nợ thuế và tiền phạt chậm nộp, tiền
chậm nộp”.

Về lãi suất tính tiền chậm nộp thuế: đề nghị
điều chỉnh lại cơ quan công bố lãi xuất tính
tiền chậm nộp thuế là ngân hàng nhà nước
thay vì Bộ tài chính.

:: BỘ luật Dân Sự 
(SỬa ĐỔi)

VCCi có rất nhiều bản góp ý đối với Bộ luật
dân sự (BlDS) sửa đổi với các phiên bản
khác nhau. Với phiên bản gần như cuối
cùng này, bên cạnh những điểm lớn, xuyên
suốt trong các bản góp ý trước, VCCi còn
góp ý khá chi tiết vào từng điều khoản. 

những vấn đề phản ánh trong bản góp ý của
VCCi gồm:

Về Quan hệ giữa BLDS với điều ước quốc
tế, các luật khác có liên quan.
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Vị trí, vai trò của BlDS theo quy định của Dự
thảo chưa thực sự đúng với tính chất của luật
gốc về BlDS. Đề nghị điều chỉnh để đảm bảo
BlDS là luật gốc, các văn bản chuyên ngành
không được trái với BlDS.

Định nghĩa pháp nhân: Dự thảo đang có sự
nhầm lẫn giữa điều kiện của pháp nhân và
đặc điểm của pháp nhân. Đề nghị: i) Không
quy định về các điều kiện để một tổ chức được
coi là pháp nhân mà BlDS và/hoặc pháp luật
chuyên ngành trong các lĩnh vực tự xác định
loại hình tổ chức nào là pháp nhân trong các
quan hệ pháp luật; ii) Chuyển các điều kiện
thành các đặc điểm của pháp nhân (theo
nghĩa tổ chức nào được coi là pháp nhân thì
đương nhiên có các năng lực, đặc điểm này).

Quy định chung về Pháp nhân: Dự thảo quy
định quá chi tiết về pháp nhân trong BlDS
khiến cho BlDS mất tính bao trùm. BlDS chỉ
nên quy định về những vấn đề chung, đúng
với tất cả các pháp nhân; các vấn đề cụ thể liên
quan tới từng loại pháp nhân đã và đang có
các văn bản pháp luật cụ thể quy định.

Cơ quan nhà nước tham gia vào giao dịch
dân sự: đề nghị  bỏ chủ thể “Nhà nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” khỏi các quy
định về chủ thể tham gia vào giao dịch dân sự.

Xử lý giao dịch dân sự vô hiệu: yếu tố lỗi
trong giao dịch dân sự vô hiệu dường như quá
mờ nhạt. Đề nghị rà soát lại các quy định về
xác định giao dịch vô hiệu; hậu quả pháp lý
của giao dịch vô hiệu theo hướng: i) Quyền
tuyên bố vô hiệu phải thuộc về bên bị thiệt hại
do lỗi của bên kia và ii) hậu quả của việc tuyên
bố vô hiệu phải được xác định căn cứ trên yếu
tố lỗi khiến giao dịch dân sự vô hiệu.

quyền tài sản;•

Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao•
dịch dân sự vô hiệu;

Về đại diện;•

Chiếm hữu;•

quyền định đoạt của người không phải chủ sở hữu;•

Tài sản thuộc sở hữu toàn dân trong doanh nghiệp nhà•
nước;

Xử lý quyền sở hữu đối với tài sản xác lập từ phần tài sản•
của người khác;

quyền hưởng dụng – quyền bề mặt;•

Biện pháp bảo đảm;•

Lãi suất.•

Ngoài ra VCCI còn có các góp ý chi tiết vào từng
điều khoản đối với các quy định về: 
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:: luật tiẾp Cận thÔng tin

Đây là một luật mới, có tác động sâu rộng đến
nhiều chủ thể trong đó có cộng đồng doanh
nghiệp. VCCi tập trung góp ý về các loại thông tin
được quyền tiếp cận cũng như cách thức tiếp cận
các loại thông tin này để đảm bảo quyền tiếp cận
thông tin được thể hiện một cách thực chất nhất,
cụ thể:

Bổ sung doanh nghiệp là chủ thể tiếp cận thông tin.

Cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân:
điều chỉnh các quy định về cách thức tiếp cận yêu
cầu cung cấp thông tin của công dân để hướng tới
những đối tượng yếu thế hoặc loại bỏ các rào cản
cho một số đối tượng có thể tiếp cận được thông
tin, ví dụ: i) Sửa đổi hình thức yêu cầu cung cấp
thông tin theo hướng, không giới hạn về hình thức
của yêu cầu cung cấp thông tin, người yêu cầu cung
cấp thông tin chỉ cần đề đạt những thông tin mình
cần cung cấp bằng bất kì hình thức nào; ii) Đơn
giản nội dung yêu cầu thông tin; iii) Rút ngắn thời
gian cung cấp thông tin, nhất là thông tin có thể
cung cấp ngay; iv) Rút ngắn các bước xử lý thông
tin cần có thời gian để chuẩn bị: bỏ giai đoạn xem
xét yêu cầu cung cấp thông tin có được chấp nhận
hay không; v) Quy định có tính định lượng các khái
niệm chưa rõ ràng, chưa tạo cách hiểu thống nhất
giữa các đối tượng áp dụng hoặc có thể ảnh hưởng
đến quyền tiếp cận thông tin của các chủ thể, như
“thông tin có số lượng lớn”; “thông tin cần có thời
gian để chuẩn bị”.

Cần quy định cụ thể các loại thông tin phải được
công bố công khai ngay trong luật.

Đề nghị mở rộng phạm vi các thông tin bắt buộc
phải công khai trên trang thông tin điện tử.

Đề nghị bổ sung quy định về quyền của chủ thể
tiếp cận thông tin được toàn quyền quyết định đối
với các thông tin mà mình tiếp cận.

:: luật DƯỢC

Các ý kiến của VCCi tập trung vào tính
minh bạch trong các quy định và đánh giá
về tính hợp lý của các quy định về kiểm
soát cá nhân hành nghề dược và công ty
dược, cụ thể:

Một số quy định về quy hoạch phát triển
công nghiệp dược chưa rõ về: cơ quan có
thẩm quyền ban hành quy hoạch? ời
hạn của kỳ quy hoạch? Việc lấy ý kiến của
các bên liên quan khi xây dựng quy hoạch;
Công bố công khai quy hoạch sau khi ban
hành; Cơ quan có trách nhiệm xây dựng
quy hoạch hệ thống phân phối thuốc.

Đề nghị quy định ngay trong Luật về tên
các loại chứng chỉ hành nghề dược tương
ứng với phạm vi công việc chuyên môn cụ
thể.

Đề nghị bỏ các trường hợp không được
cấp chứng chỉ hành nghề dược (CChnD)
“đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự”
hoặc “đang trong thời gian chấp hành bản
án hoặc quyết định hình sự hoặc quyết định
áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa
vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện
bắt buộc của tòa án”.

hoạt ĐỘng nỔi Bật
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Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đối với
người nước ngoài: đề nghị quy định theo
hướng, cơ quan y tế vẫn cấp CChnD cho
các cá nhân nước ngoài trước khi họ được
cấp giấy phép lao động. eo đó, CChnD
là văn bản chứng minh về năng lực, trình
độ của người lao động. Sau đó, người lao
động sẽ xin giấy phép lao động sau, phù hợp
với nơi công tác và công việc trong từng thời
điểm cụ thể.

ời hạn của chứng chỉ hành nghề: đề nghị
không quy định thời hạn của CChnD, tức
là CChnD có giá trị vĩnh viễn; Quy định
việc thu hồi chứng chỉ trong trường hợp
dược sĩ không tham gia các khóa bồi dưỡng
nghiệp vụ 2 năm liên tiếp.

Giấy phép kinh doanh đối với các trung
tâm phân phối thuốc: đề nghị chuyển các
trung tâm phân phối thuốc sang dạng cấp
giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
(dù điều kiện rất cao) thay vì cần phải cấp
giấy phép kinh doanh.

Điều kiện kinh doanh dược: đề nghị quy
định ngay trong luật thay vì trao cho Chính
phủ.

Công tác dược lâm sàng: quy định dược lâm
sàng với tư cách là một loại hình kinh
doanh dịch vụ dược, và cho phép tự do
thành lập các cơ sở cung cấp dịch vụ dược
lâm sàng khi đáp ứng được điều kiện kinh
doanh nhất định. êm vào đó, đề nghị Bộ
y tế có kế hoạch thành lập một số cơ sở
cung cấp dịch vụ dược lâm sàng của nhà
nước nhằm bảo vệ quyền lợi chính đang của
người dân.

Đăng ký lưu hành nguyên liệu làm thuốc
là tá dược: bổ sung quy định miễn đăng ký
lưu hành đối với tá dược.

hoạt ĐỘng nỔi Bật

Các ý kiến của VCCI tập trung vào tính
minh bạch trong các quy định và đánh giá
về tính hợp lý của các quy định về kiểm
soát cá nhân hành nghề dược và công ty
dược
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:: nghỊ ĐỊnh CỦa ChÍnh phỦ

. nghị định số 67/2015/nĐ-Cp của Chính phủ ngày
14/8/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định
số 110/2013/nĐ-Cp ngày 24/9/2013 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

. nghị định số 76/2015/nĐ-Cp của Chính phủ ngày
10/9/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của
luật kinh doanh bất động sản

. nghị định số 77/2015/nĐ-Cp của Chính phủ ngày
10/9/2015 quy định về kế hoạch đầu tư công trung hạn
và hàng năm

. nghị định số 78/2015/nĐ-Cp của Chính phủ ngày
14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp;

. nghị định số 96/2015/nĐ-Cp của Chính phủ ngày
19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của luật
doanh nghiệp

. nghị định 108/2015/nĐ-Cp ngày 28/10/215 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt

. nghị định số 118/2015/nĐ-Cp của Chính phủ ngày
12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của luật đầu tư

. nghị định số 23/2015/tt-BKhCn của Bộ Khoa
học và Công nghệ ngày 13/11/2015 quy định việc nhập
khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua
sử dụng

. nghị định số 124/2015/nĐ-Cp của
Chính phủ ngày 19/11/2015 sửa đổi, bổ sung
một số điều của nghị định số 185/2013/nĐ-
Cp ngày 15/11/2013 của Chính phủ 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

:: QuyẾt ĐỊnh CỦa 
thỦ tƯỚng ChÍnh phỦ

. Quyết định số 35/2015/QĐ-ttg của ủ
tướng Chính phủ ngày 20/8/2015 về việc sửa
đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-ttg
ngày 13/01/2012 của ủ 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.

:: thÔng tƯ CỦa CáC BỘ

. ông tư số 31/2015/tt-Btttt của Bộ
ông tin và truyền thông ngày 29/10/2015
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

. ông tư số 37/2015/tt-BCt của Bộ
Công ương ngày 30/10/2015 quy định về
mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng

trong 6 tháng cuối năm 2015, có 18 văn bản mà VCCi từng góp ý được
ban hành, bao gồm:

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TIẾP THU
CỦA BAN SOẠN THẢO
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formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc
nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

. ông tư liên tịch số 45/2015/ttlt-Bn-
nptnt-BKhCn của Bộ nông nghiệp và phát
triển nông thôn và Bộ Khoa học và Công nghệ
ngày 23/11/2015 hướng dẫn ghi nhãn đối với thực
phẩm biến đổi gen bao gói sẵn

. ông tư số 48/2015/tt-Byt của Bộ y tế
ngày 01/12/2015 quy định hoạt động kiểm tra an
toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực
phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ y tế

. ông tư 77/2015/tt-BgtVt của Bộ giao
thông vận tải ngày 07/12/2015 quy định về việc
vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt đô thị

. ông tư số 47/2015/tt-Bnnptnt của Bộ
nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày
15/12/2015 quy định về kiểm tra chất lượng,
chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây
trồng

VCCi có 124 đề xuất (không kể các góp ý liên
quan đến kỹ thuật soạn thảo văn bản), trung bình
mỗi văn bản có gần 7 ý kiến góp ý, trong đó 59 ý
kiến được tiếp thu, tương đương 48%.

trong tổng số văn bản trên, các đề xuất của VCCI
tập trung chủ yếu về tính minh bạch và tính hợp
lý, trong đó đề xuất về tính hợp lý chiếm đa số
(45,2% tổng đề xuất), tính minh bạch chiếm
khoảng 37% tổng đề xuất. tuy nhiên, ở hai tiêu chí
này, số lượng đề xuất được tiếp thu đều thấp hơn
số đề xuất không được tiếp thu. Đặc biệt, ở tính
hợp lý, số ý kiến được tiếp thu chỉ chiếm 41% số
đề xuất về tính hợp lý. Chính vì số lượng ý kiến về
tính hợp lý được tiếp thu khá thấp, nên mặc dù ở
hai tiêu chí còn lại, số lượng ý kiến được tiếp thu
nhiều hơn là không được tiếp thu, nhưng xét về
tổng thể thì số lượng ý kiến được tiếp thu vẫn chưa
quá bán.

quy định rõ các khái niệm;•

quy định rõ các bước trong thủ tục hành chính;•

Điều chỉnh các hành vi vi phạm cùng mức độ về cùng•
một khung hình phạt và/hoặc điều chỉnh các hành vi
vi phạm tương ứng với mức phạt;

Loại bỏ một số thủ tục gây phiền phức, khó khăn cho•
doanh nghiệp;

Loại bỏ một số quy định không khả thi khi áp dụng•
thực tiễn.

Các Bộ thường không tiếp thu những đề xuất về:

như vậy có thể thấy, theo quan điểm của VCCi, những
văn bản được ban hành ở trên, vẫn còn nhiều điểm chưa
hợp lý và thiếu minh bạch.

Tính minh bạch Tính hợp lý Tính thống nhất

Đánh giá phản hồi với tổng đề xuất theo tiêu chí

7

Tiếp thuKhông tiếp thu
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23

23

24
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:: VỀ tÍnh Minh BạCh

VCCi có 47 đề xuất về tính minh bạch đối với
18 văn bản trên, tương ứng mỗi văn bản nhận
được 2,6 ý kiến. hơn một nửa trong tổng số đề
xuất về tính minh bạch của VCCi được tiếp
thu (51%). Đây là một tỷ lệ khá cao, nếu so với
các lần đánh giá trước đây, khi tính minh bạch
có tỷ lệ tiếp thu khá thấp. Điều này cho thấy,
tính minh bạch trong các văn bản do Bộ chủ
trì soạn thảo trong thời gian gần đây đã có sự
cải thiện đáng kể về tính minh bạch.

trong các Bộ có văn bản ban ban hành mà
VCCi có góp ý thì chỉ có duy nhất văn bản do
Bộ tài chính là không nhận được góp ý nào về
tính minh bạch. Văn bản do Bộ xây dựng
nhận được nhiều đề xuất về tính minh bạch
nhất (5 đề xuất/1 văn bản).

Về sự ghi nhận, có hai Bộ không tiếp thu ý kiến
nào của VCCi về tính minh bạch, đó là Bộ
giao thông vận tải và Bộ Khoa học và Công
nghệ. Còn hầu hết các Bộ còn lại có số ý kiến
tiếp thu nhiều hơn là không tiếp thu.

:: VỀ tÍnh hỢp lÝ

VCCi có 56 đề xuất về tính hợp lý trong 18 văn
bản trên, trung bình mỗi văn bản có 3,1 ý kiến
về tính hợp lý của các quy định. Đây là tiêu chí
có nhiều đề xuất nhất và cũng là tiêu chí có tỷ
lệ tiếp thu khá thấp 41% so với các tiêu chí còn
lại.

tất cả các Bộ có văn bản ban hành trong 6
tháng vừa rồi đều nhận được đề xuất về tính
hợp lý của VCCi, trong đó các Bộ như: ông
tin và truyền thông, nông nghiệp và phát triển
nông thôn, Bộ y tế nhận được ít ý kiến về tính
hợp lý nhất (1 đề xuất/ văn bản), trong khi đó
Bộ tư pháp nhận được nhiều ý kiến về tính
hợp lý nhất (10 đề xuất/ văn bản).

Về mức độ ghi nhận, có 2 Bộ là ông tin và
truyền thông và y tế là không tiếp thu ý kiến
của VCCi, còn lại các Bộ đều có tiếp thu, tuy
mức độ tiếp thu là khác khau: Bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn tiếp thu hoàn toàn ý
kiến của VCCi, Bộ xây dựng, Bộ tài chính
tiếp thu nhiều hơn là không tiếp thu. 
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:: VỀ tÍnh thỐng nhẤt

Đây là tiêu chí có số lượng đề xuất thấp
nhất, 21 đề xuất, trong tổng số 18 văn
bản, như vậy mỗi văn bản có khoảng hơn
1 đề xuất. Số lượng ý kiến được tiếp thu
cao hơn hẳn là không tiếp thu.

trong 10 Bộ có văn bản ban hành, thì chỉ
có 6 Bộ bị nhận ý kiến về tính thống nhất
của VCCi. Bộ xây dựng là Bộ nhận được
nhiều ý kiến về tính thống nhất nhất (3
đề xuất/ văn bản), tiếp đến là Bộ Kế
hoạch và Đầu tư (hơn 2 đề xuất/văn
bản). tuy nhiên, trong 6 Bộ này thì có
đến 2/3 số Bộ là ghi nhận nhiều hơn là
không ghi nhận ý kiến của VCCi.

Về tiếp thu, có 3 Bộ tiếp thu hoàn toàn
các đề xuất của VCCi là Bộ tài chính, Bộ
nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ
y tế. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu
nhiều hơn là không tiếp thu, chỉ có Bộ
xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ
là có số ý kiến tiếp thu thấp.

Bộ Xây 
dựng

Bộ Kế
hoạch và

Đầu tư

Bộ Công
thương

Bộ 
Thông
tin và

Truyền
Thông

Tính thống nhất

Bộ Khoa
học và
Công
Nghệ

Bộ Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn

Bộ Y
tê

Bộ Giao
thông
vận tải

Bộ Tài
chính

Bộ Tư
pháp

2

0 0 0 0 01 1 12

7

6

Tiếp thuKhông tiếp thu
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Đặc biệt, trong số các văn bản mà Bộ chủ trì soạn thảo trong 6 tháng vừa qua có nhiều chế định mới, chưa có từ
trước đến nay và dự báo sẽ tác động không nhỏ đến môi trường đầu tư, kinh doanh, chẳng hạn như: tạo hành lang
pháp lý cho một lĩnh vực mới hoạt động (hòa giải thương mại); tổ chức lại phương thức quản lý thị trường; quản
lý việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Bên cạnh đó, nhiều văn bản hiện hành được sửa đổi, bổ sung để đồng bộ với các văn bản cấp trên mới được ban
hành hoặc để giải quyết các vướng mắc trên thực tiễn mà các văn bản hiện hành còn nhiều bất cập.

nhìn chung, các ý kiến góp ý của VCCi2 tập trung chủ yếu đánh giá các văn bản pháp luật dựa trên các tiêu chí
rà soát đã được thống nhất từ trước đến nay đó là: minh bạch, hợp lý và thống nhất.

trong 6 tháng cuối năm 2015, VCCi có góp ý 59 dự thảo1 gửi tới 13 Bộ
để góp ý các văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, trong đó
có các văn bản đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến cộng đồng
doanh nghiệp như: luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu; luật sửa đổi các
luật về thuế; Bộ luật dân sự (sửa đổi); luật tiếp cận thông tin… 

ĐIỂM TIN
những văn bản VCCi đã góp ý kiến

1 Toàn văn các ý kiến này được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ www.vibnonline.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 tại địa chỉ www.vibonline.com.vn. Trong Bản tin này chỉ tóm tắt
các kiến nghị chính trong mỗi văn bản góp ý.
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Bộ Tư phápBộ luật dân sự (sửa đổi)1

Bộ Công ThươngNghị định thay thế Nghị định 72/2006/NĐ-CP về Văn phòng đại diện, 
Chi nhánh của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

1

Bộ Kế hoạch và Đầu tưNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2013/NĐ-CP của 
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

3

Bộ Tài chínhNghị định quy định chi tiết và và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế 
tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB

4

Bộ Tài chínhNghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng5

Bộ Tư phápNghị định về hòa giải thương mại6

Bộ Y tếNghị định quy định tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm7

Ngân hàng Nhà nước Việt NamNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt

8

Bộ Công ThươngNghị định quy định về phát triển công nghệ môi trường9

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônNghị định về sản xuất và kinh doanh muối10

Bộ Tài chínhNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP 
ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và 
cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

11

Bộ Tài chínhNghị định quy định bổ sung một số nội dung về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất12

Bộ Tài chínhNghị định của Chính phủ về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản13

Bộ Tài chínhNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP 
ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý 
giá, phí, lệ phí, hóa đơn

14

Bộ Tài nguyên và Môi trườngNghị định quy định sửa đổi, bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất,
 giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 
giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất, giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

15

Bộ Công ThươngNghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong 
hoạt động thương mại

2

Bộ Tài chínhLuật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu2

Bộ Tài chínhLuật tiếp cận thông tin4

Bộ Y tếLuật dược5

Bộ Ngoại giaoLuật điều ước quốc tế6

Bộ Công ThươngPháp lệnh quản lý thị trường7

Bộ Tài chínhLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, 
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

3

DỰ THẢO LUẬT/ PHÁP LỆNH

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
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Bộ Tài nguyên và Môi trườngNghị định thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản

16

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP 
ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, 
trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh 
bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

17

Bộ Xây dựngNghị định về quản lý vật liệu xây dựng – thay thế Nghị định 124/2007/NĐ-CP18

Bộ Tài chínhQuyết định về việc chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh đối với các 
trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

1

Bộ Công ThươngQuyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển 
thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020

2

Bộ Công ThươngThông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN 
quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

1

Bộ Công ThươngThông tư quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử trên nền tảng di động2

Bộ Giao thông vận tảiThông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
đối với xe máy chuyên dùng

3

Bộ Kế hoạch và Đầu tưThông tư hướng dẫn biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam

5

Bộ Tài chínhThông tư hướng dẫn về hoàn thuế giá trị gia tăng6

Bộ Tài chínhThông tư quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế7

Bộ Tài chínhThông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, 
trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

8

Bộ Y tếThông tư quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế

9

Bộ Y tếThông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 100/2014/NĐ-CP quy định 
về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, 
bình bú và vú ngậm nhân tạo

10

Bộ Giao thông vận tảiThông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế bảo vệ công trình cảng biển 
và luồng hàng hải ban hành kèm theo Nghị định số 109/2014/NĐ-CP 
ngày 20/11/2014 của Chính phủ

4

Bộ Giao thông vận tảiQuyết định của Thủ tướng về việc công bố biểu cước vận tải biển, biểu giá 
dịch vụ cảng

3

Bộ Y tếNghị định quy định về hoạt động tiêm chủng19

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

DỰ THẢO THÔNG TƯ/ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

ĐiỂM tin



I Doanh nghIệp xây Dựng pháp luật I   áng 7-12, 201516

STT TÊN VĂN BẢN CƠ QUAN SOẠN THẢO

Bộ Công ThươngThông tư quy định về hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa 
từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

11

Bộ Công ThươngThông tư hướng dẫn thực hiện hoạt động tại Quyết định 52/2015/QĐ-TTg về việc 
quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

12

Bộ Tài chínhThông tư điều chỉnh thuế nhập khẩu phôi thép và thép thành phẩm13

Bộ Giao thông vận tảiThông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt đô thị14

Bộ Giao thông vận tảiThông tư quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải 
hành khách cố định bằng xe ô tô

15

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônThông tư quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng17

Bộ Tài chínhThông tư sửa đổi mô tả hàng hóa đối với mặt hàng chất làm đầy da tại 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

18

Bộ Tài chínhThông tư ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện 
Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018

20

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

21

Bộ Thông tin và Truyền thôngThông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi 
phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

22

Bộ Y tếThông tư quy định về quản lý hóa chất gia dụng; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng,
diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

23

Bộ Tư phápNghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành 
một số quy định của Luật phá sản

1

Bộ Tài chínhĐề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp2

Bộ Tài chínhXác định bản chất của khoản phụ phí theo cước vận tải biển3

Bộ Tài chínhChính sách thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng dung môi n-hexane4

Bộ Tư phápPhương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề kinh doanh 
có điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an

5

Bộ Y tếThông tư hướng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi, bổ sung một số 
quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2010/BYT đối với sản phẩm 
sữa dạng lỏng ban hành kèm theo Thông tư số 30/2010/TT-BYT ngày 02 tháng 06 
năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế

24

Bộ Y tếThông tư quy định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc25

Bộ Tài chínhThông tư hướng dẫn cơ chế, chính sách ưu đãi về hỗ trợ ngân sách nhà nước, 
thuế và tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định tại Quyết định 
số 1193/QĐ-TTg ngày 30/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm một 
số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Vườn ươm công nghệ công nghiệp
Việt Nam – Hàn Quốc tại Thành phố Cần Thơ

19

Bộ Khoa học và Công nghệThông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, 
buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp, thu hồi Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp tên doanh nghiệp vi phạm pháp luật 
về sở hữu trí tuệ

16

DỰ THẢO THÔNG TƯ/ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

DỰ THẢO VĂN BẢN KHÁC
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phân định rõ ràng chức năng, quyền hạn của các•
cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động
kiểm tra, kiểm soát, thanh tra doanh nghiệp, để
tránh hiện tượng chồng chéo về thẩm quyền gây
khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp;

hoạt động kiểm tra, kiểm soát, thanh tra của các•
cơ quan nhà nước đối với hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp cần minh bạch, rõ ràng để hạn
chế tình trạng nhũng nhiễu, cửa quyền từ các cán
bộ thực thi, gây khó khăn cho hoạt động kinh
doanh, sản xuất của doanh nghiệp;

Cần có cơ chế để bảo vệ các thông tin thuộc về bí•
mật của doanh nghiệp khi cơ quan nhà nước thực
hiện các biện pháp để kiểm soát, kiểm tra, thanh tra.

Dựa trên những nguyên tắc trên, VCCi có những kiến
nghị liên quan đến các vấn đề về:

Phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước
trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát, thanh tra chuyên
ngành hoạt động của doanh nghiệp.

Tính rõ ràng, minh bạch và hợp lý trong quy định về
hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và xử lý vi
phạm hành chính của Quản lý thị trường, đặc biệt liên
quan đến: i) thời hạn kiểm tra; ii) xử lý kết quả kiểm tra.

Những nguy cơ về việc xâm phạm đến quyền bí mật
thông tin của doanh nghiệp, cá nhân trong các hoạt
động kiểm soát của quản lý thị trường.

nghị định thay thế nghị định 72/2006/nđ-cP về văn Phòng
đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại
việt nam

Đối với nghị định này, các ý kiến góp ý của VCCi tập
trung vào những đề xuất về: 

Tính bao quát trong phạm vi điều chỉnh của nghị định. 

Một số điều kiện cấp Giấy phép thành lập văn phòng
đại diện (VPĐD), chi nhánh (CN) chưa chính xác và

tRong 6 tháng CuỐi nĂM, VCCi có góp
ý đối với 10 Dự thảo mà Bộ Công ương chủ trì
soạn thảo, trong đó có 01 pháp lệnh, 3 nghị định,
01 Quyết định của ủ tướng và 05 ông tư.
những ý kiến của VCCi tập trung đánh giá về
tính thống nhất của các quy định trong các Dự
thảo với các văn bản pháp luật khác; đưa ra các
đề xuất để làm rõ những quy định, đặc biệt là các
thủ tục hành chính và yêu cầu loại bỏ các quy
định có tính chất hạn chế kinh doanh, gây khó
khăn một cách bất hợp lý cho hoạt động của
doanh nghiệp.

PháP Lệnh quản Lý thị trường

VCCi cho rằng, đấu tranh chống vi phạm pháp
luật trong thương mại là hoạt động cần thiết,
nhằm đảm bảo sự trật tự, ổn định của thị trường,
từ đó tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh,
có sức cạnh tranh. tuy nhiên, các hoạt động kiểm
soát của nhà nước này sẽ tác động rất lớn đến
hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp, vì vậy để vừa đảm bảo quyền và lợi ích
hợp pháp của doanh nghiệp vừa đảm bảo các
mục tiêu quản lý của nhà nước, các quy định tại
Dự thảo cần đảm bảo được các nguyên tắc:

BỘ CÔng thƯơng

ĐiỂM tin
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thiếu minh bạch (điều kiện về việc đã có điều ước quốc tế; điều
kiện đối với trường hợp phạm vi hoạt động của VpĐD, Cn
không phù hợp với cam kết của Việt nam).

Một số thủ tục liên quan đến việc cấp giấy phép cho VpĐD,
Cn không phù hợp với cam kết của Việt nam hoặc việc thành
lập chưa được quy định tại VBQppl chuyên ngành chưa hợp
lý, cần phải bỏ (VpĐD, Cn có phạm vi hoạt động không phù
hợp với cam kết mở cửa của Việt nam; Việc thành lập chưa
được quy định tại VBQppl chuyên ngành).

Điều chỉnh lại một số trình tự, thủ tục về điều chỉnh Giấy phép
theo hướng đơn giản, phù hợp (áp dụng thủ tục thông báo đối
với các điều chỉnh không ảnh hưởng tới phạm vi hoạt động của
VpĐD, Cn; thủ tục cấp phép đối với các điều chỉnh liên quan
tới phạm vi hoạt động của VpĐD, Cn).

nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện 
độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

VCCi có 3 văn bản góp ý đối với các phiên bản của Dự thảo
này, trong đó tập trung chủ yếu vào các điểm liên quan đến:

tiêu chí và nguyên tắc thực hiện độc quyền nhà nước•
trong hoạt động thương mại; 

tiêu chí độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại; •

Địa bàn độc quyền nhà nước. •

Để đảm bảo:

nhà nước chỉ độc quyền đối với những hàng hóa, dịch vụ•
thiết yếu, tác động đến an ninh quốc gia, lợi ích quốc
phòng và không tác động đến tính cạnh tranh trên thị
trường; 

tính minh bạch trong chính sách khi nghị định này là nơi•
tập hợp tất cả các hàng hóa, dịch vụ mà nhà nước độc
quyền thương mại và có cơ chế kiểm soát tốt để Danh sách
này luôn ở trạng thái cập nhật.

nghị định quy định về Phát triển công nghiệP 
môi trường

Đối với nghị định này, VCCi có các ý kiến
về tính cần thiết để ban hành văn bản này, cụ
thể liên quan đến các điểm như:

Căn cứ pháp lý ban hành: Việc ban hành
nghị định này đang thiếu căn cứ pháp lý vì
luật bảo vệ môi trường không trao quyền để
ban hành các vấn đề trong nghị định và để
đảm bảo tính đầy đủ, tính chặt chẽ cho việc
xây dựng nghị định này, cần xin ý kiến của
Ủy ban ường vụ Quốc hội.

Sự cần thiết ban hành: đề nghị đánh giá
thêm những điểm thành công và thất bại của
chính sách ưu đãi, hỗ trợ tại các văn bản hiện
hành để làm rõ hơn tính cần thiết phải ban
hành nghị định này.

Giải pháp thay thế: nhà nước nên tập trung
nhiều hơn vào các biện pháp thực thi (như:
xử phạt nghiêm minh các trường hợp không
thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường; tăng
cường kết nối giữa các đơn vị có nhu cầu sử
dụng hàng hóa, dịch vụ của công nghiệp môi
trường và các nhà cung cấp loại hàng hóa,
dịch vụ này…) nhằm tạo nhu cầu cao hơn
cho công nghiệp môi trường, trước khi tính
tới các biện pháp ưu đãi về thuế, phí.

VCCI đề nghị đánh giá thêm những điểm thành
công và thất bại của chính sách ưu đãi, hỗ trợ tại
các văn bản hiện hành  để làm rõ hơn tính cần thiết
phải ban hành Nghị địnhquy định về phát triển
công nghiệp môi trường
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Sự rõ ràng, cụ thể trong các trình tự, thủ tục•
hành chính; 

Đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo thuận•
lợi cho doanh nghiệp.

trong đó đặc biệt lưu ý đến các quy định về: 

Lấy mẫu giảm: tính minh bạch trong điều kiện,
phạm vi áp dụng việc lấy mẫu; giảm số lượng mẫu
phải lấy.

Về kiểm tra giảm: rút ngắn thời gian thẩm định,
xem xét hồ sơ đề nghị kiểm tra giảm; điều chỉnh các
quy định về các nhóm được phép kiểm tra giảm
theo hướng rõ ràng, hợp lý hơn.

Về nội dung, trình tự, thủ tục kiểm tra trong sản
phẩm dệt may nhập khẩu: loại bỏ một số tài liệu
không hợp lý trong hồ sơ đăng ký kiểm tra;  quy
định rõ về thời hạn trả kết quả thử nghiệm.

Về hiệu lực áp dụng: đề nghị cho phép doanh
nghiệp được tính các lô hàng nhập khẩu, sản xuất
đạt yêu cầu trước ngày ông tư này có hiệu lực vào
điều kiện được hưởng chế độ kiểm tra giảm để giúp
giảm chi phí hoạt động kinh doanh cho doanh
nghiệp.

thông tư Liên tịch sửa đổi, bổ sung thông tư Liên tịch
số 44/2013/ttLt-bct-bKhcn quy định về quản Lý chất
Lượng théP sản xuất trong nước và théP nhậP Khẩu

VCCi có một số ý kiến liên quan đến tính hợp lý
của các quy định kiểm soát chất lượng thép sản xuất
trong nước và thép nhập khẩu, trong đó tập trung
vào các điểm về:

xác nhận năng lực sản xuất thép: Cần bỏ quy chế
kiểm soát này vì đây là quy định có tính chất hạn
chế quyền tự do kinh doanh và và Bộ không có
quyền để ban hành các quy định dạng này. hơn
nữa, quy định này cũng thiếu minh bạch khi không
rõ về tiêu chí để nhà nước xem xét xác định năng
lực sản xuất của doanh nghiệp.

quyết định của thủ tướng chính Phủ Phê
duyệt Kế hoạch tổng thể Phát triển
thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020

VCCi có ý kiến chủ yếu về tính đồng bộ
giữa các văn bản pháp luật quy định về
việc phát triển thương mại điện tử giai
đoạn 2016 – 2020 và tính khả thi và hợp
lý của các mục tiêu (các mục tiêu về số
lượng doanh nghiệp thực hiện đặt hàng
và nhận đơn hàng thông qua các ứng
dụng thương mại điện tử trên internet
hoặc nền tảng di động; tỷ lệ lắp đặt poS
của các siêu thị, trung tâm mua sắm và
cơ sở phân phối hiện đại) cũng như
biện pháp (thiếu biện pháp thực chất có
tính tháo gỡ rào cản của doanh nghiệp
khi tham gia vào thị trường thương mại
điện tử; các biện pháp còn mang tính
chung chung, tuyên bố chính sách) hiện
thực hóa mục tiêu này.

thông tư quy định về hàm Lượng
formaLdehyt và các amin thơm chuyển
hóa từ thuốc nhuộm azo

ông tư này quy định chủ yếu về thủ
tục hành chính, vì vậy, các ý kiến của
VCCi tập trung về: 

ĐiỂM tin



I Doanh nghIệp xây Dựng pháp luật I   áng 7-12, 201520

Về kiểm soát chất lượng đối với thép nhập khẩu “loại 2”:
Đây là vấn đề nhận được nhiều phản ánh vướng mắc trên
thực tế, VCCi đã đưa ra đề xuất về cơ chế kiểm soát chất
lượng đối với thép “loại 2” nhập khẩu theo hướng: 

i) ay vì kiểm tra tất cả các loại thép trong lô hàng thì
chỉ lấy mẫu kiểm tra xác suất đối với mỗi lô hàng “thép
loại 2” nhập khẩu; 

ii) Sau khi lấy mẫu, doanh nghiệp nhập khẩu phải phân
loại mẫu thép được lấy (xác định loại thép cụ thể) và cơ
quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra chất lượng số mẫu đó dựa
trên phân loại thép của doanh nghiệp nhập khẩu.

thông tư quy định về quản Lý hoạt động thương mại điện tử
trên nền tảng di động

VCCi có một số góp ý về tính minh bạch của quy định
trong ông tư, đặc biệt về:

Nguyên tắc quản lý hoạt động thương mại điện tử trên
nền tảng di động: cần có các quy định để làm rõ xác định
thủ tục áp dụng khi doanh nghiệp có hai phiên bản.

Quy định rõ về trách nhiệm của thương nhân, tổ chức, cá
nhân sở hữu ứng dụng bán hàng trên nền tảng di động,
đặc biệt liên quan đến nghĩa vụ báo cáo và nội dung báo
cáo.

Một số nội dung trong mẫu đơn đăng ký ứng dụng trung
gian cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (phụ lục) chưa
hợp lý.

thông tư hướng dẫn thực hiện hoạt động tại quyết định
52/2015/qđ-ttg về việc quản Lý hoạt động thương mại biên
giới với các nước có chung biên giới

ông tư này có nhiều quy định về trình tự, thủ tục hành
chính, vì vậy các ý kiến của VCCi chủ yếu về tính minh
bạch của các quy định, bên cạnh đó cũng có những kiến
nghị để loại bỏ các điều kiện, thủ tục hành chính bất hợp

lý, cụ thể liên quan đến các quy định về:

Loại thương nhân được quyền mua bán
hàng hóa qua biên giới: đề nghị liệt kê đầy
đủ các loại thương nhân không có vốn đầu
tư nước ngoài theo pháp luật liên quan của
Việt nam và bỏ hạn chế về việc hộ kinh
doanh phải đăng ký tại tỉnh biên giới.

ương nhân được mua bán hàng hóa
qua biên giới tại các cửa khẩu phụ, lối mở
biên giới: Một số điểm về thủ tục đăng ký
của thương nhân; Danh sách thương nhân
đủ điều kiện còn thiếu minh bạch.

Hàng hóa mua bán qua biên giới của
thương nhân: các quy định về điều kiện
hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối
mở biên giới; thủ tục để được “sự đồng ý
bằng văn bản của Bộ Công ương” khi
xuất khẩu, nhập khẩu một số loại hàng hóa
qua cửa khẩu phụ, lối mở; trình tự, thủ tục
cơ bản đối với xuất nhập khẩu hàng hóa
qua cửa khẩu phụ, lối mở còn thiếu rõ ràng
về thủ tục, điều kiện.

Cửa khẩu biên giới đất liền thực hiện mua
bán hàng hóa qua biên giới của thương
nhân: làm rõ hơn về phương thức và thời
gian tiến hành thông báo công khai để các
tỉnh thống nhất thực hiện và thuận lợi cho
doanh nghiệp.

Trách nhiệm báo cáo của UBND tỉnh: làm
rõ các nội dung báo cáo để uBnD thuận
tiện trong việc tập hợp, trích xuất thông tin
và thực hiện báo cáo và cũng để Bộ có thể
quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc
về vấn đề này.

ngoài ra vcci chuyển các ý Kiến góP ý đối với
dự thảo 02 thông tư điều chỉnh thuế nhậP
Khẩu Phôi théP và théP thành Phẩm.
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trong 6 tháng cuối năm, VCCi có 05 bản góp ý cho các
Dự thảo do Bộ giao thông vận tải soạn thảo trong đó
có 01 Quyết định của ủ tướng Chính phủ và 04
ông tư.

quyết định của thủ tướng về việc công bố biểu cước vận
tải biển, biểu giá dịch vụ cảng

VCCi có một số góp ý về tính hợp lý của các vấn đề liên
quan đến thông tin phải công bố như:

Phạm vi thông tin công bố: đề nghị phạm vi thông tin
công bố không bao gồm các chi phí mà doanh nghiệp
vận tải biển và đại lý của họ phải trả cho bên thứ ba.

Nội dung thông tin phải công bố: đề xuất về các nội
dung thông tin tối thiểu phải công bố đối với mỗi
khoản thu như: tên khoản thu; Mức thu tối đa; Mục
đích thu; Điều kiện thu; ời gian thu và lịch sử thay
đổi.

Nơi công bố: yêu cầu các khoản cước và các phụ phí
theo cước sẽ được công bố trên website của doanh
nghiệp và dẫn liên kết đến website của Cục hàng hải
Việt nam là không khả thi vì các khoản cước và phụ
phí này thường do trụ sở tại nước ngoài của các doanh
nghiệp vận tải biển quản lý và thay đổi thường xuyên.

ời điểm công bố: khoảng thời gian hợp lý của việc
công bố thông tin nên là 30 ngày trước khi áp dụng.

Hiệu lực của việc công bố thông tin còn một số điểm
chưa rõ.

Giải quyết tranh chấp về các khoản thu còn một số
điểm chưa bao quát được trên thực tế.

thông tư quy định về Kiểm tra chất Lượng an toàn Kỹ
thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng

VCCi có một số đề xuất về tính hợp lý và minh bạch
của quy định, trong đó có đề nghị loại bỏ các điều kiện
kinh doanh và phương thức kiểm tra đối với xe máy

chuyên dùng xuất khẩu và cần làm rõ
một số trình tự, thủ tục hành chính. Cụ
thể về các quy định như:

Bỏ quy định áp đặt về điều kiện đối với
cơ sở sản xuất vì thiếu căn cứ pháp lý
(Bộ không được ban hành về điều kiện
kinh doanh), không thống nhất (với
luật giao thông đường bộ) và thiếu tính
minh bạch (hồ sơ, trình tự thủ tục đối
với việc đăng ký của các chủ thể này).

Bỏ phương thức kiểm tra  xác nhận kiểu
loại đối với xe chưa qua sử dụng được
sản xuất trước thời điểm nhập khẩu
không quá 03 năm với điều kiện là “xe
được sản xuất tại Cơ sở sản xuất nước
ngoài đã được Cục Đăng kiểm Việt nam
thực hiện đánh giá điều kiện đảm bảo
chất lượng tại cơ sở sản xuất theo quy
định tại khoản 2 Điều 10 ông tư”.

Một số đề xuất về tính minh bạch trong
các thủ tục về: i) Kiểm tra chất lượng an
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, xe
máy chuyên dùng nhập khẩu; ii) Cấp
giấy chứng nhận kiểu loại đối với xe
máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp; iii)
Báo cáo việc kiểm tra xe xuất xưởng.

BỘ giao thÔng Vận tẢi

ĐiỂM tin
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thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế
bảo vệ công trình cảng biển và Luồng hàng hải ban
hành Kèm theo nghị định số 109/2014/nđ-cP ngày
20/11/2014 của chính Phủ

VCCi có một số góp ý về tính minh bạch của quy định
trong ông tư này, liên quan đến các vấn đề như:

Một số quy định về công trình thiết yếu chưa rõ ràng
về: tiêu chí để chấp thuận việc xây dựng công trình
thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải; Các
trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải có
thẩm quyền có quyền yêu cầu chủ đầu tư di chuyển
hoặc cải tạo công trình; các trường hợp nhà nước có
hoặc không có hỗ trợ cho các chi phí di chuyển hoặc
cải tạo công trình; nội dung của phương án bảo vệ
công trình hàng hải mà chủ đầu tư công trình thiết yếu.

Công trình khác: Đề nghị bổ sung các quy định liên
quan đến các công trình khác xây dựng trong phạm
vi bảo vệ công trình hàng hải (văn bản cấp nghị định)
để tạo cơ chế cho doanh nghiệp thực hiện.

Một số quy định về phương án bảo vệ công trình hàng
hải chưa rõ về: i) tiêu chí phê duyệt; ii)  Cảng vụ hàng
hải phê duyệt phương án.

thông tư quy định về vận tải hành Khách, hành Lý trên
đường sắt đô thị

VCCI thể hiện các quan điểm khi xây dựng văn bản này
như sau:

Vai trò quản lý nhà nước đối với vận tải đường sắt đô
thị: khi xây dựng các văn bản pháp luật về vận tải
đường sắt đô thị, cần hết sức lưu ý việc tách bạch hai
chức năng (quản lý nhà nước về thị trường vận tải
đường sắt đô thị và chủ sở hữu doanh nghiệp cung
ứng dịch vụ công ích) của nhà nước, tránh việc một
cơ quan cùng đảm nhận cả hai nhiệm vụ.

Độc quyền vận tải đường sắt đô thị: đề nghị cơ quan
soạn thảo bổ sung quy định mang tính nguyên tắc

rằng: Doanh nghiệp được quyền tự do thực
hiện hoạt động kinh doanh của mình nhưng
phải bảo đảm quyền lợi của hành khách theo
mức tối thiểu quy định trong ông tư này và
pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở quan điểm tiếp cận trên, VCCI có
một số góp ý cụ thể đối với các vấn đề về:

ngôn ngữ sử dụng trên biển chỉ dẫn, loa•
phát thanh, bảng niêm yết;

Vấn đề quảng cáo, kinh doanh hàng hóa,•
dịch vụ gia tăng;

Các quy định của doanh nghiệp đối với•
hành khách;

ời gian phục vụ, tần suất chạy tàu;•

Chậm tàu, ùn tắc;•

Mất hành lý, phòng chống trộm cắp, mất•
trật tự tại nhà ga và trên tàu;

Các loại vé hành khách;•

giá vé.•

thông tư quy định về quy trình Lựa chọn đơn vị
Khai thác tuyến vận tải hành Khách cố định
bằng xe ô tô

VCCI kiến nghị không ban hành ông tư
này vì:

Quy định chỉ cho phép 1 đơn vị khai thắc•
tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe
ô tô trong mỗi giờ chạy là chưa thống
nhất với nghị định 86/2014/nĐ-Cp;

Chưa thống nhất với các văn bản pháp•
luật khác về ngành nghề kinh doanh;

làm triệt tiêu cạnh tranh trên thị trường•
vận tải hành khách theo tuyến cố định
liên quan.
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VCCi có góp ý đối với 2 văn bản do Bộ Kế hoạch
và Đầu tư chủ trì soạn thảo, trong đó có 01 văn bản
cấp nghị định, 01 văn bản cấp ông tư.

nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị
định số 155/2013/nđ-cP của chính Phủ quy định về xử
Phạt vi Phạm hành chính trong Lĩnh vực Kế hoạch
và đầu tư

Đối với văn bản về xử phạt vi phạm hành chính này,
các ý kiến của VCCi chủ yếu xem xét về tính hợp
lý trong xác định các hành vi vi phạm và mức xử
phạt, cụ thể:

Các sửa đổi, bổ sung một số hành vi vi phạm trong
lĩnh vực quản lý và sử dụng vốn đầu tư công: cần
xác định chính xác chủ thể thực hiện hành vi vi
phạm trong lĩnh vực này và không xác định yếu tố
lỗi trong hành vi vi phạm về cung cấp thông tin
không trung thực, không khách quan trong các
hành vi vi phạm về báo cáo, cung cấp thông tin
trong hoạt động đầu tư công.

Đề nghị bỏ một số trường hợp có chồng lấn về các
hành vi bị xử phạt giữa các văn bản pháp luật, ví
dụ: hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh; vi
phạm về đặt tên doanh nghiệp.

Đề nghị bỏ một số quy định chưa thống nhất với
văn bản pháp luật được hướng dẫn như: hành vi
xử phạt đối với hành vi không thực hiện báo cáo
giám sát, đánh giá dự án đầu tư; một số thuật ngữ
chưa thống nhất với luật đầu tư 2014; luật doanh
nghiệp 2014.

Đề nghị điều chỉnh một số hành vi vi phạm cùng
tính chất nhưng lại khác khung xử phạt, như: i) Vi
phạm các quy định về hoạt động đầu tư tại Việt
nam; ii) Vi phạm các quy định về hoạt động đầu tư
ra nước ngoài; iii) Vi phạm quy định về đầu tư theo
hình thức đối tác công tư (ppp).

Điều chỉnh lại chủ thể bị xử phạt đối với hành vi vi

phạm quy định về việc thông báo cho phòng đăng ký
kinh doanh cấp tỉnh.

Biện pháp khắc phục hậu quả  “buộc rút vốn thành
lập hoặc rút vốn mua cổ phần đối” đối với vi phạm
quy định về doanh nghiệp tư nhân là chưa khả thi và
đề xuất xử lý như giao dịch vô hiệu hoặc đề xuất sửa
luật doanh nghiệp để bổ sung trường hợp công ty
mua lại cổ phần mà không bị khống chế trần mua lại
(tuy nhiên, phương án này sẽ khó thực hiện vì không
phù hợp với bản chất hợp đồng giao dịch và khó sửa
luật doanh nghiệp khi luật này vừa mới ban hành).

Cần phải có biện pháp răn đe mạnh hơn đối với hành
vi vi phạm quy định đối với doanh nghiệp xã hội.

Đề nghị bổ sung quy định xử phạt vi phạm về quản
lý, sử dụng con dấu theo quy định mới tại luật doanh
nghiệp.

thông tư hướng dẫn biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư
và báo cáo hoạt động đầu tư tại việt nam

VCCi có một số góp ý về tính hợp lý của các nội dung
yêu cầu phải có trong các Biểu mẫu trong đó có đề xuất
loại bỏ các nội dung như:

Bỏ yêu cầu ghi mã ngành theo VISC trong các biểu
mẫu: Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; Đề xuất
dự án đầu tư; Văn bản đăng ký góp vốn/Mua cổ
phần/phần vốn góp; ông báo thực hiện dự án đầu
tư.

Các biểu mẫu trong Hồ sơ thực hiện thủ tục quyết
định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh: i) Đối với “Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu
tư”: đề nghị chỉ yêu cầu khai các thông tin cơ bản về
dự án đầu tư (không đi vào chi tiết); ii) Đối với “Đề
xuất dự án đầu tư”: Đề nghị bỏ nội dung “Đánh giá sự
phù hợp của dự án với quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất”; iii) Đối với
“giải trình về công nghệ thực hiện dự án đầu tư”: Đề
nghị bỏ mục i “tóm tắt Dự án có sử dụng công nghệ”.

BỘ KẾ hoạCh VÀ ĐẦu tƯ

ĐiỂM tin



VCCi có góp ý đối với 02 văn bản do Bộ Khoa học
và Công nghệ chủ trì soạn thảo.

dự thảo thông tư quy định việc nhậP Khẩu máy móc,
thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (dự
thảo 9)

Đối với Dự thảo này, VCCi đã có rất nhiều văn bản
góp ý từ những phiên bản đầu và đối với Dự thảo 9
này, VCCi đánh giá, Bộ đã có nhiều sửa đổi, bổ sung
có tính căn bản. tuy nhiên, những sửa đổi trong Dự
thảo lần này dường như vẫn chưa giải quyết một
cách thỏa đáng, triệt để những vướng mắc cốt lỗi của
vấn đề quản lý máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua
sử dụng, thậm chí lại làm phát sinh ra những vấn đề
bất cập mới.

những ý kiến của VCCi tập trung vào tính hợp lý
của các quy định liên quan đến điều kiện nhập khẩu
cũng như thủ tục hành chính kèm theo, ví dụ:

Điều kiện về tuổi thiết bị: điều kiện về tuổi thiết bị
áp dụng chung cho tất cả các loại máy móc, thiết bị
trong tất cả các lĩnh vực sản xuất chuyên ngành là
khiên cưỡng, bất hợp lý đối với một số doanh
nghiệp; và điều kiện về chất lượng còn lại sẽ phù hợp
hơn, tuy nhiên cần đưa ra tỷ lệ % chất lượng còn lại
của máy móc, thiết bị thấp hơn so với đề xuất của
Dự thảo. nếu vẫn giữa yêu cầu về tuổi thiết bị, đề
nghị phân loại theo từng ngành và xác định độ tuổi
máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ tương ứng
hoặc thống nhất về tiêu chí điều kiện và đề nghị các
Bộ, quản lý chuyên ngành khác phải xác định điều
kiện này tương ứng.

Đề nghị bỏ các điều kiện: i) máy móc thiết bị được
sản xuất phải phù hợp với tiêu chuẩn QCVn, tCVn
hoặc tiêu chuẩn của các nước g7 về an toàn, tiết
kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường; ii) quy định
về điều kiện áp dụng riêng đối với thiết bị đã qua sử
dụng thuộc dự án đầu tư nước ngoài FDi.
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BỘ Khoa hỌC VÀ CÔng nghệ

Hồ sơ nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng:
đề nghị bỏ các loại tài liệu như: i) “Văn bản
phê duyệt hồ sơ dự án đầu tư của cấp có
thẩm quyền theo quy định của luật đầu tư,
trong đó ghi rõ danh mục thiết bị đã qua sử
dụng dự kiến nhập khẩu”; giấy xác nhận
của nhà sản xuất về thiết bị đã qua sử dụng
được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với
quy định tại ông tư này.

Đề nghị bỏ quy định các thiết bị đã qua sử
dụng thuộc dự án đầu tư nước ngoài chỉ
được sử dụng cho chính dự án đã được phê
duyệt hoặc đã được đăng ký, không được
chuyển nhượng cho dự án khác hoặc doanh
nghiệp khác.

Những ý kiến của VCCI tập trung vào tính hợp lý
của các quy định liên quan đến điều kiện nhập
khẩu cũng như thủ tục hành chính kèm theo đối
với Dự thảo Thông tư quy định việc nhập khẩu máy
móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử
dụng (Dự thảo 9)
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thông tư Liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay
đổi tên doanh nghiệP, buộc Loại bỏ yếu tố vi Phạm
trong tên doanh nghiệP, thu hồi giấy chứng nhận
đăng Ký doanh nghiệP trong trường hợP tên doanh
nghiệP vi Phạm PháP Luật về sở hữu trí tuệ

Các ý kiến của VCCi tập trung chủ yếu về tính
thống nhất giữa các quy định tại ông tư liên tịch
này với các văn bản pháp luật có liên quan, cụ thể
về các điểm sau:

Đề nghị bỏ quy định khi Quyết định xử phạt vi
phạm hành chính có áp dụng biện pháp buộc thay
đổi tên doanh nghiệp hoặc biện pháp buộc loại bỏ
yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp thì doanh
nghiệp phải “chấm dứt kinh doanh ngành, nghề
do sử dụng tên doanh nghiệp được xác định xâm
phạm quyền sở hữu công nghiệp” vì không thống
nhất với pháp luật về doanh nghiệp.

Về trình tự xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm

quyền sở hữu công nghiệp: Đề nghị
điều chỉnh lại cho phù hợp với luật
xử lý vi phạm hành chính.

Đề nghị bỏ quy định “doanh nghiệp
có tên vi phạm không thực hiện biện
pháp khắc phục hậu quả là buộc
thay đổi tên doanh nghiệp theo
Quyết định xử phạt vi phạm hành
chính… trong thời hạn 60 ngày kể
từ ngày nhận được Quyết định xử
phạt” thuộc trường hợp bị áp dụng
biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp vì không
thống nhất với quy định tại luật
doanh nghiệp.

Bỏ quy định về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực kế hoạch
và đầu tư vì chồng lấn về phạm vi
của văn bản khác.

ĐiỂM tin



VCCi có góp ý đối với 3 văn bản do Bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn chủ trì soạn thảo, trong đó có
01 nghị định và 02 ông tư, cụ thể:

nghị định về sản xuất và Kinh doanh muối

Các ý kiến của VCCi tập trung vào sự thống nhất với
các văn bản pháp luật trong cùng hệ thống cũng như
tính minh bạch trong trình tự, thủ tục hành chính, cụ
thể:

Về phạm vi điều chỉnh: đề nghị theo dõi việc ban hành
nghị định về tăng cường vi chất dinh dưỡng để điều
chỉnh lại phạm vi điều chỉnh của nghị định này theo
hướng bao gồm cả sản xuất, kinh doanh muối iốt,
đồng thời bãi bỏ nghị định 163/2005/nĐ-Cp về sản
xuất và cung cấp muối iốt cho người ăn.

Đề nghị bỏ các quy định có tính chất về điều kiện kinh
doanh đối với cơ sở chế biến muối như: yêu cầu về cán
bộ kỹ thuật; dây chuyền máy móc, thiết bị … vì không
thống nhất với luật đầu tư 2014.

Về giấy phép nhập khẩu muối: quy định rõ về điều
kiện cũng như trình tự thủ tục để doanh nghiệp có
được giấy phép nhập khẩu muối theo hạn ngạch hoặc
dẫn chiếu tới văn bản có quy định cụ thể về vấn đề này.

thông tư quy định về chứng nhận hợP quy, công bố hợP
quy giống cây trồng

Các ý kiến của VCCi tập trung vào tính hợp lý và minh
bạch của các quy định, cụ thể về:

Căn cứ để xác định chủ thể thực hiện đánh giá
hợp quy.

Sự rõ ràng trong cách thức xử lý đối với trường hợp
không đạt yêu cầu sau đánh giá.

ời gian bảo quản mẫu (bằng với thời hạn sử dụng
của lô giống do nhà sản xuất đưa ra).

thông tư quy định về quản Lý giống vật nuôi

Các ý kiến của VCCi tập trung vào tính hợp
lý của các quy định liên quan đến nghĩa vụ
của doanh nghiệp và tính minh bạch của
các thủ tục hành chính trong các quy định,
cụ thể:

Đề nghị bỏ quy định yêu cầu về khoảng
cách tối thiểu về địa điểm sản xuất, kinh
doanh giống vật nuôi.

Đề nghị bỏ nội dung “hồ sơ kiểm dịch”,
“Bản công bố tiêu chuẩn cơ sở (bản sao)”
trong nội dung chính ghi trên nhãn.

Đề nghị quy định rõ các điều kiện về cơ sở
vật chất mà doanh nghiệp phải đáp ứng
hoặc dẫn chiếu tới tiêu chuẩn về vấn đề
này quy định tại văn bản khác và bỏ 2 nội
dung về “Điều kiện kinh tế, xã hội khu vực
xung quanh cơ sở khảo nghiệm” và “Điều
kiện an ninh trật tự khu vực xung quanh
cơ sở khảo nghiệm” trong phụ lục V.

Hồ sơ khảo nghiệm: đề nghị bỏ yêu cầu
phải có Đề cương khảo nghiệm giống vật
nuôi trong hồ sơ khảo nghiệm. nếu có
giải trình hợp lý về việc giữ tài liệu này
trong hồ sơ, thì đề nghị bỏ những nội
dung trong Đề cương tại phục lục Vii có
tính chất thỏa thuận giữa các doanh
nghiệp.

ẩm quyền quyết định đồng ý/không
đồng ý đăng ký khảo nghiệm: đề nghị bỏ
bước trình xin ý kiến Bộ trưởng đối với Đề
cương khảo nghiệm.

Đề nghị quy định rõ về trình tự thủ tục
công nhận giống vật nuôi bản địa đang
được nuôi phổ biến và thích nghi ở một số
vùng, địa phương.
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BỘ tÀi ChÍnh

VCCi góp ý đối với 17 văn bản do Bộ tài chính chủ
trì soạn thảo trong đó có 02 luật, 7 nghị định, 01 quyết
định của ủ tướng và 7 thông tư.

nghị định quy định chi tiết và và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (ttđb) và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế ttđb

VCCi có một số ý kiến về các quy định chưa hợp lý, chưa
phù hợp với thực tiễn trong nghị định, có thể gây khó
khăn cho doanh nghiệp, cụ thể về:

Về giá tính thuế TTĐB đối với trường hợp cơ sở kinh
doanh bán hàng qua các cơ sở kinh doanh thương mại:
xem xét giữ nguyên mức khống chế 10%, hoặc nếu có
sửa đổi thì cân nhắc một tỷ lệ thích hợp thấp hơn 10%
(ví dụ như 8%) trên cơ sở giải trình các số liệu thống kê
xác thực, thuyết phục, có tham vấn với các hiệp hội
ngành hàng, các doanh nghiệp liên quan nhằm bảo đảm
ổn định cho các hệ thống sản xuất, phân phối đang hoạt
động của doanh nghiệp sau khi quy định được ban hành.

Về giá tính thuế đối với cơ sở nhập khẩu ô tô dưới 24
chỗ ngồi và cơ sở nhập khẩu điều hòa nhiệt độ công suất
từ 90.000 BTU trở xuống: Dự thảo bổ sung đối tượng là
“ô tô dưới 24 chỗ ngồi nhập khẩu và điều hòa nhiệt độ
công suất từ 90.000 BTU trở xuống nhập khẩu” với cùng
công thức tính thuế với hàng hóa chịu thuế ttĐB sản
xuất trong nước là chưa thống nhất với quy định tại luật
thuế ttĐB và chưa thống nhất về chính sách và phương
thức quản lý thuế đối với các mặt hàng chịu thuế ttĐB
khác.

Về định nghĩa cơ sở kinh doanh thương mại: Định nghĩa
về cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở để tính giá bán
bình quân quy định tại Dự thảo sẽ chưa xử lý được
trường hợp các công ty thương mại bao tiêu toàn bộ sản
phẩm của đơn vị sản xuất.

Đề nghị đưa đối tượng “công ty con trong cùng công
ty mẹ” ra khỏi diện loại trừ khi tính giá bình quân
tham chiếu. 

nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc
trong hoạt động đầu tư xây dựng

VCCi có một số ý kiến liên quan đến tính
thống nhất giữa nghị định này với các văn
bản pháp luật khác có liên quan, cụ thể:

Về điều kiện triển khai bảo hiểm: nghị
định quy định về điều kiện triển khai bảo
hiểm là chưa phù hợp với luật xây dựng vì
luật không trao quyền cho Chính phủ quy
định về điều kiện triển khai bảo hiểm xây
dựng mà chỉ trao quyền quy định về điều
kiện bảo hiểm mà tổ chức, cá nhân tham gia
bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa
vụ thực hiện.

Trách nhiệm mua bảo hiểm công trình của
chủ đầu tư: đề nghị rà soát lại trong phụ lục
ii của nghị định 46/2015/nĐ-Cp và phụ
lục ii của nghị định 18/2015/nĐ-Cp và chỉ
lựa chọn những công trình nào mà có nguy
cơ “ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, môi
trường” cao hơn các công trình bình thường
khác trong khoảng thời gian xây dựng thì
mới bắt buộc phải mua bảo hiểm.

ĐiỂM tin



nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số
127/2013/nđ-cP ngày 15/10/2013 của chính Phủ quy định
xử Phạt vi Phạm hành chính và cưỡng chế thi hành
quyết định hành chính trong Lĩnh vực hải quan

VCCi có một số góp ý về tính minh bạch và hợp lý của
các quy định tại nghị định, cụ thể:

Đề nghị bổ sung quy định trình tự, thủ tục để làm rõ
về thủ tục thông báo của doanh nghiệp và thời hạn
của cơ quan hải quan khi xử lý thông báo này.

Đề nghị điều chỉnh khung xử phạt thấp hơn đối với
hành vi “Không bảo đảm tính toàn vẹn và khuôn dạng
chứng từ điện tử theo quy định của pháp luật về giao
dịch điện tử” vì hành vi này có mức độ ít nghiêm trọng
hơn các hành vi khác trong cùng khung.

Về xử lý vi phạm quy định về khai hải quan của người
xuất cảnh, nhập cảnh đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng
Việt Nam bằng tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng,
kim loại quý, đá quý: quy định này là cần thiết tuy
nhiên cần đánh giá lại về tính khả thi của quy định này.

Cần quy định rõ về khái niệm “lý do xác đáng” trong
quy định “Vận chuyển hàng hóa quá cảnh, chuyển cảng,
chuyển khẩu…không đúng tuyến đường, lộ trình, địa
điểm, cửa khẩu, thời gian quy định hoặc đăng ký trong
hồ sơ hải quan mà không có lý do xác đáng”.

ngoài ra VCCi có một số góp ý về khoảng
cách xử phạt cũng như một số hành vi
cùng tính chất vi phạm nhưng ở khung xử
phạt khác nhau.

nghị định quy định bổ sung một số nội
dung về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

góp ý của VCCi tập trung đánh giá về các
quy định ưu đãi tại nghị định này với
pháp luật về đầu tư, cụ thể:

Về thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất: Đề
nghị quy định theo hướng

ời gian được hưởng ưu đãi của•
người thuê đất, thuê mặt nước là thời
gian ghi trong giấy chứng nhận đầu
tư không phụ thuộc vào thời điểm
làm thủ tục hồ sơ để được hưởng ưu
đãi (nếu làm hồ sơ vào thời điểm sau
thời điểm được nhà nước giao đất
thì người nộp sẽ được hoàn lại số
tiền vượt quá mức ưu đãi đã nộp và
tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế từ
thời điểm làm hồ sơ cho tới khi hết
thời hạn ưu đãi ghi tại giấy chứng
nhận đầu tư, nếu còn thời hạn);

Mức ưu đãi về mặt nguyên tắc phải•
là mức mà pháp luật quy định tại
từng thời điểm được ưu đãi (ví dụ
mức ưu đãi cho khoảng thời gian
trước luật đất đai 2013 có hiệu lực sẽ
là mức theo luật đất đai 2003; mức
ưu đãi cho khoảng thời gian sau khi
luật đất đai 2013 có hiệu lực sẽ là
mức theo luật đất đai 2013”. tuy
nhiên nếu mức ưu đãi trong 02 luật
này không có khác biệt gì thì có thể
quy định “mức ưu đãi là mức theo
pháp luật quy định tại thời điểm
được nhà nước cho thuê đất”;
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Cần sửa lại quy định tại Nghị định 46•
và ông tư 77 để bỏ quy định: “chỉ
được miễn, giảm tiền thuê đất cho
thời gian thuê đất còn lại tính từ thời
điểm nộp đủ hồ sơ theo quy định”
(bởi nếu không thì nghị định này và
nghị định 46-ông tư 77 sẽ mâu
thuẫn nhau).

Về áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất đối
với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu
kinh tế, khu công nghệ cao: Cần điều
chỉnh quy định về hưởng ưu đãi để đảm
bảo thống nhất với luật đầu tư.

nghị định của chính Phủ về Phí bảo vệ môi
trường đối với Khai thác Khoáng sản

Các ý kiến của VCCi chủ yếu về tính hợp
lý trong phương pháp tính phí, cụ thể:

Đề nghị áp dụng có tính thêm lượng đất
đã bốc xúc trong kỳ nộp phí đồng thời
điều chỉnh giảm mức phí trong biểu phí
và hướng dẫn cụ thể hơn về việc xác định
lượng đất đã bốc xúc. Mức phí cần được
điều chỉnh sao cho tổng số tiền phí mà
doanh nghiệp phải nộp đối với một loại
khoáng sản không biến động quá lớn.

Đề nghị bỏ hệ số K1 trong phương án 1,
tránh việc lượng đất bóc bị đánh phí hai
lần. Về hệ số tính phí K1 với hình thức
khai thác sa khoáng lòng sông: đề nghị áp
mức hệ số K1 cao hơn đối với khai thác
khoáng sản bằng phương pháp sa khoáng
lòng sông.

Đề nghị bỏ quy định về hệ số K2 (với các
mức: công nghệ, kỹ thuật hiện đại; công
nghệ thông thường; khai thác thủ công,
thô sơ) trong phương pháp tính phí vì đây

là tiêu chí khá định tính và có khả năng phát sinh
thêm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ cao.

Đề nghị bổ sung hệ số về địa điểm khai thác nhằm
hạn chế việc khai thác khoáng sản tại những địa điểm
nhạy cảm về mặt môi trường, sức khỏe người dân.

Đề nghị rà soát và điều chỉnh biểu phí sao cho mức
phí chỉ phản ánh tác động môi trường của việc khai
thác chứ không còn phản ánh giá trị tài nguyên.

Đề nghị quy định theo hướng theo hướng khoản thu
từ phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng
sản chỉ sử dụng vào mục đích phòng ngừa, khắc phục
tác động môi trường phát sinh từ việc khai thác
khoáng sản; bổ sung quy định về nghĩa vụ của doanh
nghiệp và chính quyền địa phương trong việc công
khai khoản thu, nộp phí bảo vệ môi trường đối với
cộng đồng dân cư nơi có hoạt động khai khoáng.

Đề nghị áp dụng có tính thêm lượng đất đã bốc xúc
trong kỳ nộp phí đồng thời điều chỉnh giảm mức
phí trong biểu phí và hướng dẫn cụ thể hơn về việc
xác định lượng đất đã bốc xúc. mức phí cần được
điều chỉnh sao cho tổng số tiền phí mà doanh
nghiệp phải nộp đối với một loại khoáng sản
không biến động quá lớn.
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nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của
nghị định số 109/2013/nđ-cP ngày 24/9/2013
quy định xử Phạt vi Phạm hành chính trong
Lĩnh vực quản Lý giá, Phí, Lệ Phí, hóa đơn

Các góp ý của VCCi chủ yếu về tính hợp lý
trong xác định hành vi vi phạm và các mức
phạt, cụ thể:

Đề nghị bỏ xử phạt đối với hành vi “tổ
chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên
ngành thẩm định giá… khi không có tên
trong danh sách các đơn vị được tổ chức
đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp
luật” để đảm bảo thống nhất với các văn
bản pháp luật có liên quan.

Đề nghị bỏ biện pháp xử phạt bổ sung
“Đình chỉ hoạt động tổ chức đào tạo, bồi
dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định
giá nếu trong thời gian 90 ngày kể từ ngày
không đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy
định của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng
mà đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng vẫn
không đáp ứng các yêu cầu trên” vì thiếu
cơ sở pháp lý.

Hành vi vi phạm quy định về phát hành
hóa đơn: Đề nghị tách hành vi vi phạm là

“không nộp” và “nộp chậm” thành hai khung xử phạt
khác nhau vì mức độ nghiêm trọng của hành vi là khác
nhau.

Hành vi vi phạm quy định về nộp phí, lệ phí: đề nghị
bỏ quy định mức phạt tối thiểu 6.000.000 đồng đối với
hành vi vi phạm về nộp phí trên đầu phương tiện.

quyết định về việc chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất
cảnh đối với các trường hợP chưa hoàn thành nghĩa vụ
nộP thuế

Các ý kiến của VCCi chủ yếu về tính hợp lý của các quy
định về:

Xác định các trường hợp chưa được xuất cảnh, tạm
hoãn xuất cảnh, trong đó có các đề xuất về: i) Chỉ nên
giới hạn việc chưa cho xuất cảnh trong trường hợp tổ
chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chưa
hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế là doanh nghiệp tư nhân
và chủ thể áp dụng là “chủ doanh nghiệp tư nhân”; ii)
Bỏ quy định chưa được xuất cảnh đối với người đại
diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng bảo lãnh thực
hiện nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế chưa hoàn
thành nghĩa vụ nộp thuế.

Đề nghị bỏ tiêu chí xác định “số nợ của tổ chức sản
xuất kinh còn nợ tiền thuế từ 1 tỷ đồng trở lên trong
đó có khoản nợ trên 90 ngày” làm căn cứ xác định cấm
xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của
doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế trừ
trường hợp của doanh nghiệp tư nhân.

ẩm quyền quyết định: giữa các văn bản hiện hành
đang có sự thiếu thống nhất về thẩm quyền quyết định
việc chưa cho phép xuất cảnh giữa các cơ quan thuế,
cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Bộ trưởng, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cần điều chỉnh để đảm bảo
tính thống nhất. 
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thông tư hướng dẫn về hoàn thuế giá trị gia tăng

VCCi có một số kiến nghị về tính hợp lý nhằm tạo
thuận lợi cho doanh nghiệp trong thủ tục hoàn thuế
giá trị gia tăng, cụ thể về:

Kỳ đề nghị hoàn thuế: đề nghị cho phép doanh nghiệp
tự quyết định khoảng thời gian hoàn thuế miễn là đáp
ứng điều kiện đủ 12 tháng.

Điều chỉnh hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng:
đề nghị cho phép doanh nghiệp được khai điều chỉnh
hồ sơ trước khi cơ quan thuế ban hành Quyết định
hoàn thuế.

ủ tục kiểm tra trước, hoàn thuế sau: quy định theo
hướng sau, trong thời hạn quy định, cơ quan thuế phải
thực hiện việc thu thập thông tin theo đúng quy định
của luật Quản lý thuế và văn bản hướng dẫn thi hành.
Khi hết thời hạn quy định, cơ quan thuế căn cứ vào
các thông tin đã thu thập được để ra quyết định hoàn
thuế hoặc thông báo không được hoàn thuế.

Xử lý trong trường hợp người bán có vi phạm: đề nghị
quy định theo hướng cơ quan thuế vẫn phải xem xét
hoàn thuế cho người mua khi người bán có vi phạm,
chỉ trừ hai trường hợp sau: i) hóa đơn được phát hành
sau thời điểm hành vi vi phạm của bên bán được công
khai trên cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế; ii)
Cơ quan thuế có đủ chứng cứ để khẳng định việc
người mua biết được vi phạm của người bán vào thời
điểm phát hành hóa đơn.

Bù trừ hoàn thuế và nghĩa vụ tài chính phải nộp: sửa
đổi quy định theo hướng cho phép doanh nghiệp tự
lựa chọn việc sử dụng tiền hoàn thuế để nộp các nghĩa
vụ tài chính khác, kể cả của doanh nghiệp đó và của
người khác.

Lãi suất hoàn thuế chậm: đề nghị quy định theo
hướng, nếu doanh nghiệp đã có Quyết định hoàn thuế,
nhưng dự toán hoàn thuế không đủ để chi trả thì
khoản nợ tiền hoàn thuế sẽ được tính lãi. tiền lãi sẽ
được tính cộng luôn vào tiền hoàn thuế khi chi trả mà

doanh nghiệp không cần làm thêm bất kỳ
thủ tục nào để được hưởng khoản tiền lãi
này.

Điều khoản chuyển tiếp: Đề nghị bổ sung
quy định về chuyển tiếp để giải quyết các
hồ sơ yêu cầu hoàn thuế nộp trước ngày
thông tư này có hiệu lực nhưng đang trong
giai đoạn giải quyết thủ tục hành chính.

thông tư quy định áP dụng quản Lý rủi ro
trong quản Lý thuế

Các ý kiến của VCCi tập trung chủ yếu về
tính minh bạch trong quy định với các đề
xuất về:

Bổ sung nguyên tắc về sự công bằng,
khách quan khi thu thập thông tin dữ liệu
của doanh nghiệp.

Bổ sung về trách nhiệm bảo mật của đơn
vị, công chức thuế trong việc khai thác, sử
dụng thông tin trên hệ thống thông tin
nghiệp vụ.

Bổ sung quy định về việc cơ quan thuế sẽ
cho mỗi người nộp thuế biết được mình
đang được xếp vào loại, hàng nào và lý do
vì sao.

Bổ sung quy định về việc tham vấn trước
khi ban hành và công bố công khai sau khi
ban hành bộ chỉ số và bộ tiêu chí, bộ chỉ
số phục vụ quản lý rủi ro.

ĐiỂM tin



thông tư sửa đổi mô tả hàng hóa đối với mặt hàng chất
Làm đầy da tại biểu thuế nhậP Khẩu ưu đãi

VCCi cho rằng việc sửa đổi mô tả đối với mặt hàng
chất làm đầy da theo hướng bỏ các cụm danh từ riêng
gắn với các sản phẩm thương mại cụ thể như “Resty-
lane”; “như xclair, atopiclair, Dermatix” là hợp lý, bởi
việc liệt kê/ nêu tên riêng của sản phẩm sẽ không thể
bao quát hết được các trường hợp trên thực tế dẫn tới
tình trạng phân biệt đối xử (về mức thuế) giữa các sản
phẩm có cùng bản chất nhưng tên thương mại khác
nhau và không thuộc các trường hợp phải liệt kê.
nhưng cần phải mô tả sản phẩm hàng hóa tại mã hàng
9825.00.00 chính xác hơn để khoanh vùng rõ loại sản
phẩm.

thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản Lý ngoại
hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh
nghiệP

VCCi có một số góp ý về tính minh bạch và tính hợp
lý của quy định, trong đó có các đề xuất tập trung về
làm rõ các quy định, đặc biệt là các quy định về trình
tự, thủ tục hành chính, nghĩa vụ của doanh nghiệp và
có đề xuất bãi bỏ một số quy định bất hợp lý, cụ thể:

Về trang điện tử: i) đề nghị bỏ quy định “Trường hợp
đã thay đổi từ hình thức truyền thống sang hình thức
trực tuyến (một phần hoặc toàn phần) hoặc thay đổi
từ hình thức trực tuyến một phần sang hình thức trực
tuyến toàn phần, Bên đi vay không được thay đổi lại
sang hình thức truyền thống” và cho phép doanh
nghiệp có thể tự do thay đổi về hình thức thực hiện
các thủ tục hành chính có liên quan và đề nghị rút
ngắn thời gian này hoặc thiết kế theo hướng tự động
cấp, nếu doanh nghiệp hoàn thành các thao tác đăng
ký theo quy định.

Một số quy định liên quan đến thủ tục đăng ký, đăng
ký thay đổi khoản tự vay tự trả chưa rõ ràng và hợp lý
như trình tự thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay
bằng hình thức trực tuyến (pha trộn giữa phương

thức truyền thống và điện tử); thời hạn trả
kết quả thủ tục hành chính (dài); chưa rõ
về các trường hợp từ chối xác nhận đăng
ký khoản vay; một số tài liệu trong hồ sơ
đăng ký khoản vay tự vay tự trả chưa hợp
lý; chưa rõ về quy trình để có được sự chấp
thuận của ống đốc ngân hàng nhà
nước đối với trường hợp “văn bản giải
trình về nhu cầu vay nước ngoài bằng đồng
Việt Nam đối với trường hợp vay nước
ngoài bằng đồng Việt Nam phải được
ống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép
theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7
ông tư 12/2014/TT-NHNN”.

Quy định về xác nhận đăng ký, xác nhận
đăng ký thay đổi khoản vay tự vay tự trả
còn một số điểm chưa rõ về: Cơ sở thực
hiện xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi
khoản vay tự vay tự trả; hiệu lực của văn
bản xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi
khoản vay tự vay, tự trả.

Quy định về nguyên tắc minh bạch dòng
tiền chưa bao quát hết các trường hợp trên
thực tế (không có quy định để xử lý
trường hợp Bên đi vay không thực hiện
nghĩa vụ thông báo này).

đề xuất sửa đổi bổ sung nghị định số
90/2011/nđ-cP về Phát hành trái Phiếu
doanh nghiệP

VCCi có một số bình luận đối với các đề
xuất sửa đổi nghị định 90/2011/nĐ-Cp
và có một số đề xuất sửa đổi để tháo gỡ
những vướng mắc trên thực tế của các quy
định tại nghị định này, cụ thể:

Khuyến khích doanh nghiệp phát hành sử
dụng dịch vụ xếp hạng tín nhiệm: Đây là
chính sách hợp lý tuy nhiên cần thể hiện
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rõ các hình thức khuyến khích cụ thể khi
sửa đổi nghị định 90/2011/nĐ-Cp. 

Đồng tình với kiến nghị bỏ điều kiện có
lãi đối với doanh nghiệp mới thành lập và
doanh nghiệp trong quá trình tái cơ cấu,
tuy nhiên đưa ra 2 phương án để lựa chọn,
đó là: i) phương án 1: giải thích rõ khái
niệm “tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh
doanh”, xác định các trường hợp cụ thể
được coi là tái cơ cấu; ii) phương án 2: bỏ
điều kiện của doanh nghiệp phát hành
(Dnph) là năm tài chính liền trước phải
có lãi mà chỉ cần công bố báo cáo tài
chính có kiểm toán.

Công bố thông tin: cần quy định theo
hướng tăng cường bảo vệ quyền được
thông tin đầy đủ của nhà đầu tư.

VCCI ủng hộ việc Bộ Tài chính ủy quyền
cho VBMA tiếp nhận các báo cáo của
doanh nghiệp. tuy nhiên, nhằm bảo đảm
quyền lợi của cả Dnph và nhà đầu tư,
trung tâm thông tin cần được hoạt động
theo nguyên tắc nhanh chóng, trung thực,
khách quan, tránh việc một số cá nhân có
thể biết trước các thông tin về trái phiếu
để thực hiện các giao dịch có lợi cho
mình.

Cần giải trình rõ hơn về lợi ích của việc
lưu ký tập trung đối với các nhà đầu tư và
Dnph để làm căn cứ cho việc tiếp tục đề
xuất này.

Phương án phát hành trái phiếu chia
thành nhiều đợt: đề nghị trong trường
hợp Dn có kế hoạch phát hành trung hạn
thì cần có quy định về việc cập nhật tình
hình tài chính của doanh nghiệp.

Đề nghị cho phép doanh nghiệp phát hành
trái phiếu nằm ngoài 3 mục đích đã nêu

trong Điều 3. Đồng thời, bổ sung thêm trong Điều
16.2 về hồ sơ phát hành trái phiếu phải có thêm các
tài liệu giải trình rõ mục đích của việc sử dụng nguồn
vốn trái phiếu.

Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thêm vào nghị
định 90 những điều luật để giải quyết trường hợp
Dnph và nhà đầu tư muốn thay đổi nội dung của
trái phiếu.

xác định bản chất của Khoản Phụ Phí theo 
cước vận tải biển

VCCi có một số ý kiến về xác định bản chất của
khoản phụ phí theo cước vận tải biển trên cơ sở đối
chiếu với quy định tại Bộ luật hàng hải Việt nam và
các Công ước có liên quan, cụ thể về các vấn đề như:

Khái niệm cước vận chuyển: các khoản tiền trả cho
các dịch vụ khác không thuộc cước vận chuyển, và
được coi là chi phí khác.

ời điểm phát sinh và chấm dứt việc vận chuyển
hàng hóa: như vậy, xét về mặt thời gian, khoảng thời
gian từ khi xếp hàng xuống tàu đến khi dỡ hàng khỏi
tàu chắc chắn thuộc về khái niệm vận chuyển hàng
hóa bằng đường biển. Còn khoảng thời gian từ khi
nhận hàng đến khi xếp hàng, và từ khi dỡ hàng đến
khi nhận hàng thì thuộc về thỏa thuận của các bên.

ĐiỂM tin
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Phân loại các phụ phí: 

Đối với nhóm phụ phí quản lý rủi ro thì căn
cứ vào thời điểm phát sinh và tính chất của
rủi ro để xác định xem chúng có phải là
cước vận tải biển hay không. eo đó, nếu
rủi ro chỉ phát sinh trong khoảng thời gian
vận chuyển theo mục 2.a trên đây và ảnh
hưởng đến việc thực hiện các công việc mà
bên vận chuyển phải thực hiện theo mục
2.b trên đây thì được coi là cước vận
chuyển. Các loại phụ phí quản lý rủi ro
khác sẽ được coi là dịch vụ khác.

Riêng đối với các công việc được thực hiện từ
khi giao hàng cho đến khi xếp hàng xuống
tàu và từ khi dỡ hàng đến khi nhận hàng,
nên coi đây là dịch vụ khác chứ không phải
là vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

chính sách thuế nhậP Khẩu và thuế giá trị
gia tăng đối với mặt hàng dung môi n-
hexane

VCCi có một số ý kiến đối với chính sách
thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối
với mặt hàng dung môi n-hexane.

Về thuế nhập khẩu đối với n-hexane: đề
nghị xử lý theo hướng: 

i) Bảo đảm rằng việc phân loại thuế suất chỉ
dựa trên đặc tính của hàng hóa, mà không
căn cứ vào mục đích sử dụng. uế đối với
n-hexane dùng để sản xuất dầu thực vật
cũng phải bằng với thuế đối với n-hexane
dùng làm các mục đích khác. Đồng thời bỏ
toàn bộ các biện pháp kiểm soát sau nhập
khẩu; 

ii) nghiên cứu thêm các mục đích sử dụng
khác của n-hexane như dùng làm sơn, làm
keo dán… để xem xét có cần thiết phải
khuyến khích sản xuất trong lĩnh vực này

không. nếu nhận thấy các mục đích sử dụng khác của
n-hexane cũng cần được khuyến khích thì có thể tiến
hành tách mã và giảm thuế cho toàn bộ n-hexane
nhập khẩu mà không cần phân biệt mục đích sử dụng.

Về thuế giá trị gia tăng đối với n-hexane: VCCi đồng
ý với giải trình của cơ quan soạn thảo. hiện nay chưa
có căn cứ thỏa đáng để giảm thuế giá trị gia tăng đối
với n-hexane.

ngoài ra vcci chuyển các ý Kiến của doanh nghiệP, hiệP
hội đối với các dự thảo:

ông tư hướng dẫn cơ chế, chính sách ưu đãi•
về hỗ trợ ngân sách nhà nước, thuế và tín dụng
đầu tư phát triển của nhà nước theo quy định
tại Quyết định số 1193/QĐ-ttg ngày 30/7/2015
của ủ tướng Chính phủ về việc thí điểm một
số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Vườn
ươm công nghệ công nghiệp Việt nam – hàn
Quốc tại ành phố Cần ơ;

ông tư ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi•
đặc biệt của Việt nam để thực hiện hiệp định
ương mại hàng hóa aSEan – hàn Quốc giai
đoạn 2015-2018.

Cần bảo đảm việc phân loại thuế suất chỉ dựa
trên đặc tính của hàng hoá, mà không căn cứ
vào mục đích sử dụng. Thuế đối với n-hexane
dùng để sản xuất dầu thực vật cũng phải
bằng với thuế đối với n-hexane dùng làm các
mục đích khác.



VCCi có góp ý đối với 6 văn bản do Bộ tư
pháp chủ trì soạn thảo, trong đó có 2 văn
bản luật, 2 văn bản cấp nghị định, 01
thông tư và 01 văn bản khác.

nghị định về hòa giải thương mại

hòa giải thương mại là một chế định mới
trong hệ thống pháp luật, nghị định này
ban hành nhằm tạo ra cơ chế pháp lý để
thúc đẩy hoạt động này phát triển. Các ý
kiến của VCCi tập trung vào giá trị pháp
lý của thỏa thuận hòa giải; các chủ thể tiến
hành hòa giải, trong đó có kiến nghị bãi
bỏ một số thủ tục hành chính bất hợp lý, có
tính cản trở và minh bạch hóa những quy
định có ý nghĩa quan trọng trong hoạt
động này. Cụ thể:

Một số quy định chưa rõ về thỏa thuận
hòa giải; hiệu lực pháp lý của thỏa thuận
hòa giải thành; một số tài liệu trong hồ sơ
đăng ký thành lập.

Một số quy định về trình tự thủ tục chưa
hợp lý: quy định kép về việc thành lập
trung tâm hòa giải thương mại.

Một số quy định chưa hợp lý, gây khó
khăn cho hoạt động hòa giải thương mại,

như: điều kiện thành lập trung tâm; thời gian cấp
phép (dài); các trường hợp thu hồi giấy phép; chấm
dứt hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải
thương mại trong trường hợp tự nguyện, trong
trường hợp bị thu hồi.

Một số quy định về trung tâm trọng tài thương mại
có hoạt động cung cấp dịch vụ hòa giải và tổ chức
hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt nam chưa
rõ về thủ tục tục hành chính, điều kiện hoạt động.

nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của
Luật Phá sản

VCCi có một số đề xuất liên quan đến tính thống
nhất và khả thi của một số quy định tại nghị quyết,
cụ thể các vấn đề về:

Một số quy định xác định  tính chất phức tạp của vụ
việc chưa hợp lý, cần bỏ: i) “Việc tuyên bố phá sản tổ
chức tín dụng hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã có thể
ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế, xã
hội của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”; ii)
“Vụ việc phá sản mà phải giải quyết tranh chấp về
khoản nợ, giải quyết  các tranh chấp bị tạm đình chỉ,
tuyên bố giao dịch vô hiệu theo quy định tại Điều 41,
Điều 59 của luật phá sản”; iii) Các trường hợp khác
mà pháp luật có quy định”.

ủ tục chuyển vụ việc phá sản do Tòa án có thẩm
quyền còn một số điểm chưa rõ về 02 trường hợp
chuyển đơn yêu cầu cho tòa án có thẩm quyền (trước
khi thụ lý và sau khi thụ lý).

Mức và thủ tục tạm ứng chi phí phá sản quy định tại
khoản 4 Điều 23 của luật phá sản có một số điểm
chưa rõ, nhất là mức tạm ứng cố định 5.000.000
đồng? (liệu đây có phải là mức tạm ứng tối thiểu của
các vụ việc phá sản mà doanh nghiệp phải nộp ngay
từ đâu, còn sau đó các tòa sẽ tự quyết định mức tạm
ứng?).

Về thương lượng giữa chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở
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thủ tục phá sản với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả
năng thanh toán quy định tại Điều 37 của luật phá sản
còn có một số điểm chưa tương thích với luật phá sản
và có khả năng gây kéo dài thời gian giải quyết vụ việc. 

Một số điểm về kiểm tra tài sản quy định tại Điều 65
của luật phá sản chưa được quy định rõ: như trường
hợp được gia hạn thời hạn kiểm kê tài sản và xác định
giá trị tài sản; thủ tục và các trường hợp phải kiểm kê
lại tài sản.

thông tư Liên tịch hướng dẫn thực hiện Liên thông các
thủ tục về công chứng, đăng Ký quyền sử dụng đất, tài
sản gắn Liền với đất và thuế

VCCi có một số ý kiến về các quy định chưa thể hiện
được tính chất liên thông trong chuỗi thủ tục đó là liên
quan đến:

Đầu mối tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ
tục hành chính liên thông.

Hợp đồng dịch vụ thực hiện liên thông (không rõ về
chủ thể ký kết hợp đồng liên thông là ai? nội dung của
hợp đồng?).

Quy định khoảng thời gian để cơ quan thuế xem xét
để xử lý hồ sơ.

Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành
chính, quy định Liên quan cấP giấy chứng nhận đủ điều
Kiện về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề Kinh
doanh có điều Kiện thuộc Phạm vi quản Lý của bộ công an

VCCi có một số bình luận về các đề xuất đơn giản hóa
về thủ tục hành chính của Bộ Công an và có bổ sung
một số đề xuất liên quan đến cắt giảm thủ tục hành
chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ này, đó là:

Đối với thành phần hồ sơ: bỏ bản sao hợp lệ giấy chứng
nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy, cần quy
định cụ thể loại hồ sơ, tài liệu thay thế giấy tờ này.

Về quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ
điều kiện an ninh trật tự và nhóm thủ tục
cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều
kiện về an ninh trật tự để kinh doanh một
số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện:
Các phương án đề xuất chưa thể hiện
được tính chất cắt giảm/đơn giản hóa thủ
tục hành chính.

Đề nghị bổ sung phương án: 

Bỏ quy định yêu cầu về địa điểm đặt•
trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
bảo vệ quy định tại khoản 1 Điều 10
nghị định 52;

Bỏ yêu cầu phải “sao gửi kèm theo•
giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh và danh sách những người
trong ban lãnh đạo, người quản lý và
người giữ các chức vụ chủ chốt của
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
bảo vệ”.
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VCCI  đề xuất  bỏ bản sao hợp lệ Giấy chứng
nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa
cháy, cần quy định cụ thể loại hồ sơ, tài liệu
thay thế giấy tờ này.
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VCCi có góp ý 04 văn bản cấp nghị định do Bộ tài
nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo.

nghị định quy định sửa đổi, bổ sung về quy hoạch, Kế
hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,
chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư, giá đất, cấP giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản Khác gắn Liền với đất,
giải quyết tranh chấP, xử Lý vi Phạm hành chính trong
Lĩnh vực đất đai

VCCi có một số bình luận về các quy định tại nghị
định liên quan đến tính minh bạch và tính hợp lý, qua
đó có đưa ra các đề xuất để quy định rõ các quy định,
nhất là để xử lý các tình huống có thể phát sinh trên
thực tiễn, bãi bỏ các điều kiện bất hợp lý. Cụ thể:

Đề nghị quy định rõ về việc giải quyết quyền lợi cho
bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất (có được bồi
thường không?) trong trường hợp dự án sử dụng đất
thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
mà người sử dụng đất không có quyền chuyển
nhượng.

Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất
có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền
trước ngày 01/7/2004 nhưng đã nộp tiền được sử
dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất: đề nghị quy định rõ các loại giấy tờ
chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức
để được sử dụng đất do cơ quan nhà nước tra cứu
trong hệ thống dữ liệu thông tin về quản lý tài chính
đất đai trong trường hợp người sử dụng đất không
cung cấp được loại giấy tờ này.

Đề nghị bỏ một số điều kiện hành nghề tư vấn trong
lĩnh vực đất đai như: doanh nghiệp phải có các trang
thiết bị, công nghệ phù hợp với phương pháp thực
hiện kỹ thuật về điều tra, đánh giá đất đai của Bộ tài
nguyên và Môi trường mà quy định; quy định về yêu
cầu thời gian kinh nghiệm của cá nhân thực hiện điều
tra, đánh giá đất đai trong tổ chức có chức năng tư
vấn điều tra, đánh giá đất đai; quy định về việc thẩm

định năng lực của hoạt động tư vấn về hệ
thống thông tin đất đai cũng như các thủ
tục hành chính kèm theo; các quy định
chi tiết về hạ tầng, thiết bị công nghệ
phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

nghị định thay thế nghị định số
15/2012/nđ-cP ngày 9/3/2012 của chính Phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Khoáng sản

VCCi có một số bình luận về tính minh
bạch và tính hợp lý qua đó đưa ra các đề
xuất để đảm bảo minh bạch hóa trong
quản lý lĩnh vực khoáng sản, cụ thể:

Đề nghị quy định theo hướng: doanh
nghiệp chỉ phải trả các chi phí đánh giá
tiềm năng khi xin giấy phép khai thác
khoáng sản, không cần hoàn trả khi xin
giấy phép thăm dò.

Một số quy định về trữ lượng khoáng sản
được phép đưa vào thiết kế khai thác
chưa rõ như: quy định về điều
kiện/trường hợp nào phải cấp phép theo
đúng trữ lượng đã phê duyệt, trường hợp
nào được cấp phép nhỏ hơn; cách thức xử
lý nếu không có sự thống nhất giữa doanh
nghiệp và cơ quan nhà nước về trữ lượng
khoáng sản đưa vào thiết kế khai thác.

BỘ tÀi nguyÊn VÀ MÔi tRƯỜng
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Đề nghị quy định rõ một số vấn đề như: việc xác định
sản lượng khoáng sản đã khai thác; việc xác định bản
chất hành vi khai thác khoáng sản trái phép trong
phạm vi mỏ đã được cấp phép.

Xác nhận vốn chủ sở hữu trong hoạt động khoáng
sản: đề nghị quy định theo hướng: đối với các doanh
nghiệp đang hoạt động thì chỉ cần vốn điều lệ lớn hơn
hoặc bằng vốn tối thiểu cần có; đối với doanh nghiệp
dự án sắp thành lập thì chỉ cần cam kết góp vốn của
chủ đầu tư và vốn điều lệ của doanh nghiệp dự án đạt
mức tối thiểu cần có.

Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung
toàn quốc: đề nghị bổ sung quy định theo hướng: việc
lập, lấy ý kiến, phê duyệt, công bố các văn bản về
khoanh định khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ,
khu vực cấm, tạm thời cấm, dự trữ khoáng sản quốc
gia được thực hiện tương tự như thủ tục lập, lấy ý
kiến, phê duyệt, công bố các quy hoạch khoáng sản.

Đề nghị bổ sung các quy định về dự thảo quy hoạch
khoáng sản phải được đăng công khai ít nhất 45 ngày
trước khi được thông qua; dự thảo quy hoạch khoáng
sản phải được lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi có
khoáng sản và các doanh nghiệp, hiệp hội doanh
nghiệp trong lĩnh vực khoáng sản.

Đề nghị sửa đổi quy định theo hướng bổ sung quy
định về thời điểm có hiệu lực của quy hoạch khoáng
sản: không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày ký hoặc 15
ngày kể từ ngày công bố.

Quy định về các khoản hỗ trợ của doanh nghiệp đối
với người dân nơi có hoạt động khoáng sản còn một
số điểm chưa rõ.

Khoanh định khu vực không đấu giá hoạt động
khoáng sản: đề nghị rà soát lại các tiêu chí khoanh
định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng
sản theo hướng giảm các trường hợp không đấu giá.

Công bố kết quả khoanh định khu vực không đấu giá:
đề nghị bổ sung quy định về việc công bố kết quả
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Xác nhận vốn chủ sở hữu trong hoạt động
khoáng sản: đối với các doanh nghiệp đang hoạt
động thì chỉ cần vốn điều lệ lớn hơn hoặc bằng
vốn tối thiểu cần có; đối với doanh nghiệp dự án
sắp thành lập thì chỉ cần cam kết góp vốn của
chủ đầu tư và vốn điều lệ của doanh nghiệp dự
án đạt mức tối thiểu cần có.
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khoanh định khu vực không đấu giá
quyền khai thác khoáng sản trong thời
hạn 5 ngày kể từ khi được phê duyệt. Việc
bắt đầu nhận hồ sơ xin cấp phép tại các
mỏ này chỉ được thực hiện sau 30 ngày kể
từ ngày công bố kết quả khoanh định khu
vực không đấu giá.

Lấy ý kiến và trình phê duyệt khu vực
cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản: đề
nghị mở rộng phạm vi đối tượng lấy ý kiến
và bổ sung quy định về công bố kết quả
phê duyệt khu vực cấm, tạm cấm hoạt
động khoáng sản.

ủ tục cấp phép tại khu vực không đấu
giá: Đề nghị sửa đổi quy trình cấp phép
hoạt động khoáng sản tại khu vực không
đấu giá theo hướng tăng tính cạnh tranh
nhưng cũng không tạo ra cơ hội cho
những cá nhân, tổ chức khác gây cản trở
như: đăng tải tên doanh nghiệp, địa điểm
đăng tải công khai là mạng đấu thầu quốc
gia; Khi doanh nghiệp khác nộp hồ sơ thì
có thể cho nợ Đề án thăm dò khoáng sản
và cho phép hoàn thành trong vòng 30
ngày sau đó. Doanh nghiệp này phải nộp
một khoản tiền cho cơ quan tiếp nhận hồ

sơ. nếu doanh nghiệp này tiếp tục nộp đề án thăm dò
thì khoản tiền được trả lại.

ăm dò nâng cấp trữ lượng: nhằm khuyến khích
việc khai thác triệt để tài nguyên nằm sâu trong lòng
đất, tránh lãng phí, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung
quy định trong trường hợp thăm dò trong diện tích
mỏ nhưng ở độ sâu lớn hơn thì doanh nghiệp chỉ phải
làm thủ tục thông báo. 

Doanh nghiệp dự án: đề nghị i) Bổ sung quy định về
thủ tục xin cấp phép hoạt động khoáng sản riêng dành
cho trường hợp có thành lập doanh nghiệp dự án; ii)
trong trường hợp đó, nhà đầu tư hoặc liên danh nhà
đầu tư sẽ làm thủ tục xin cấp phép như bình thường
nhưng trong hồ sơ sẽ có cam kết việc thành lập doanh
nghiệp dự án; iii) Cơ quan nhà nước tiến hành thủ tục
cấp phép như bình thường. nếu hồ sơ được chấp
thuận, cơ quan nhà nước sẽ ra quyết định đồng ý việc
cấp phép và dành thời gian để nhà đầu tư tiến hành
thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án; iv) Vốn của
doanh nghiệp dự án phải đáp ứng điều kiện về vốn tối
thiểu cần có để được cấp phép hoạt động khoáng sản;
v) Cơ quan nhà nước cấp phép khai thác khoáng sản
cho doanh nghiệp dự án.

Công bố thông tin về dự án thăm dò, khai thác
khoáng sản: đề nghị bổ sung các quy định: i) Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố thông tin
cơ bản về các giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa
bàn tỉnh mình; ii) Doanh nghiệp hoạt động khoáng
sản phải treo biển thông báo các thông tin cơ bản về
giấy phép hoạt động khoáng sản của mình tại cửa vào
khai trường (tương tự như các dự án xây dựng phải
treo biển nêu rõ một số nội dung trong giấy phép xây
dựng như tên chủ đầu tư, tên nhà thầu, thời gian thi
công…); iii) Các nội dung phải công bố tối thiểu bao
gồm: số giấy phép, thời điểm cấp, cơ quan cấp, người
được cấp phép, công suất, trữ lượng, thời gian, diện
tích được phép khai thác, và bản đồ khu vực khai thác.

ĐiỂM tin



VCCi có góp ý 01 văn bản do Bộ ông tin và
truyền thông chủ trì soạn thảo đó là ông tư
liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi,
thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu
trí tuệ, trong đó tập trung chủ yếu về tính thống
nhất của ông tư liên tịch này với nghị định
99/2013/nĐ-Cp quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
về căn cứ xác định các trường hợp vi phạm.

I Doanh nghIệp xây Dựng pháp luật I   áng 7-12, 201540

BỘ thÔng tin VÀ tRuyỀn thÔng



41áng 7-12, 2015 I   Doanh nghIệp xây Dựng pháp luật I   

VCCi có góp ý đối với 01 văn bản do Bộ Văn hóa, ể
thao và Du lịch chủ trì soạn thảo đó là nghị định sửa
đổi, bổ sung một số điều của nghị định số
79/2012/nĐ-Cp ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy
định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi
người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi
âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Các nội dung góp
ý tập trung vào các điểm:

Về việc bổ sung thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật,
trình diễn thời trang: Đề nghị bổ sung nội dung về
đánh giá tác động đối với quy định mới về cấp thẻ hành
nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang và quy
định rõ về đối tượng phải có thẻ hành nghề biểu diễn
nghệ thuật, trình diễn thời trang và các điều kiện để
được cấp loại thẻ này.

Đề nghị quy định Mẫu báo cáo và thời điểm phải nộp
báo cáo của tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ
thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu.

ẩm quyền và thủ tục cấp, thu hồi giấy phép chương
trình biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình
diễn thời trang: đề nghị

Quy định rõ nội dung thỏa thuận giữa doanh•
nghiệp với người nước ngoài trong thủ tục xin
phép cho người nước ngoài vào Việt nam biểu
diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang về vấn đề gì?

trong trường hợp doanh nghiệp xin•
phép cho người nước ngoài vào Việt
Nam biểu diễn trong chương trình
biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời
trang do chính doanh nghiệp tổ
chức, thì doanh nghiệp sẽ cùng lúc
thực hiện hai thủ tục cấp phép phê
duyệt nội dung chương trình biểu
diễn nghệ thuật, trình diễn thời
trang tại Việt nam và cấp phép cho
người nước ngoài vào Việt nam biểu
diễn và cơ quan nhà nước có thẩm
quyền sẽ xem xét và phê duyệt cùng
lúc hai loại giấy phép này.

Đề nghị quy định rõ về tiêu chí để Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh chấp thuận địa điểm
đăng cai tổ chức vòng chung kết quốc thi
người đẹp, người mẫu có quy mô toàn
quốc, vùng, ngành, đoàn thể trung ương.

BỘ VĂn hoá, thỂ thao VÀ Du lỊCh

Đề nghị bổ sung nội dung về đánh giá tác động đối
với quy định mới về cấp thẻ hành nghề biểu diễn
nghệ thuật, trình diễn thời trang và quy định rõ về
đối tượng phải có thẻ hành nghề biểu diễn nghệ
thuật, trình diễn thời trang và các điều kiện để được
cấp loại thẻ này.

ĐiỂM tin



VCCi có góp ý đối với 1 văn bản do Bộ xây dựng chủ trì
soạn thảo đó là nghị định về quả lý vật liệu xây dựng –
thay thế nghị định 124/2007/nĐ-Cp. Các góp ý của VCCi
tập trung vào các quy định liên quan đến điều kiện kinh
doanh, tính hợp lý và tính minh bạch trong các quy định,
cụ thể:

Căn cứ pháp lý: cần xin ý kiến của Ủy ban ường vụ
Quốc hội trước khi ban hành nghị định này vì đây là nghị
định mới.

Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng và Quy hoạch
khoáng sản làm vật liệu xây dựng: Đề nghị bổ sung các
quy định cụ thể hơn về lấy ý kiến và công bố các loại quy
hoạch.

Đề nghị bỏ quy định dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây
dựng phải phù hợp với các quy hoạch phát triển vật liệu
xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cho phép
các doanh nghiệp tư nhân thực hiện các dự án nằm ngoài
quy hoạch (nhưng vẫn phải bảo đảm các quy định khác
về môi trường, quy chuẩn, chất lượng sản phẩm).

ủ tục quyết định chủ trương đầu tư chưa phù hợp với
quy định tại luật đầu tư.

Cung cấp thông tin cho người mua, người sử dụng công
trình có amiang trắng: đề nghị bổ sung một số quy định
liên quan đến trách nhiệm cung cấp thông tin của các chủ
thể như đơn vị sản xuất và buôn bán vật liệu xây dựng;
chủ thầu xây dựng; người cho thuê.

Đề nghị quy định về ngoại lệ đối với việc cung ứng sản
phẩm vật liệu xây dựng ra thị trường nhằm mục đích thử
nghiệm và có sản lượng dưới 20 tấn sản phẩm/ tháng
trong việc kiểm soát chất lượng.

Đề nghị bỏ quy định về nghĩa vụ báo cáo của doanh
nghiệp xuất khẩu vật liệu xây dựng.

Nghĩa vụ phân loại, sơ chế tro, xỉ, thạch cao của cơ sở
phát thải phải đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
làm vật liệu xây dựng. Quy định này được đưa ra nhằm
giúp tận dụng các chất thải của một số nhà máy khác để
làm đầu vào cho sản xuất vật liệu xây dựng, nhưng lại gây
ra một số tác động kinh tế, xã hội cần được xem xét kỹ.
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Cung cấp thông tin cho người mua, người sử dụng
công trình có amiang trắng: đề nghị bổ sung một
số quy định liên quan đến trách nhiệm cung cấp
thông tin của các chủ thể như đơn vị sản xuất và
buôn bán vật liệu xây dựng; chủ thầu xây dựng;
người cho thuê.
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VCCi có góp ý đối với 5 văn bản do Bộ y tế chủ trì
soạn thảo trong đó 02 nghị định, 03 thông tư.

nghị định quy định tăng cường vi chất dinh dưỡng vào
thực Phẩm

VCCi có đề xuất về đánh giá tác động kỹ đối với việc
ban hành nghị định này, ít nhất ở các chủ thể là các
doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm phải tăng cường
vi chất dinh dưỡng; người tiêu dùng. Bên cạnh đó,
VCCi có một số bình luận về tính hợp lý và thống
nhất của các quy định tại nghị định, cụ thể về:

ực phẩm buộc tăng cường vi chất dinh dưỡng: 

Về sản phẩm chứa muối phải tăng cường iốt: chỉ•
nên giới hạn ở 03 nhóm sản phẩm “muối ăn” và
“muối sử dụng để sản xuất bột canh, nước
mắm”;

Về sản phẩm dầu ăn (tăng cường Vitamin a):•
sửa đổi quy định theo hướng chỉ yêu cầu bổ
sung vitamin a vào loại sản phẩm dầu ăn mà
khi sử dụng loại sản phẩm này vitamin a không
mất đi chứ không phải là tất cả các sản phẩm.

Bỏ quy định: Bộ Y tế “quy định giá cụ thể đối với vi
chất dinh dưỡng bắt buộc tăng cường vào thực
phẩm theo quy định của pháp luật về giá” và tìm
biện pháp khác để hỗ trợ doanh nghiệp bắt buộc
phải mua vi chất dinh dưỡng để bổ sung vào sản
phẩm mình sản xuất (ít nhất cho giai đoạn ban đầu).

Điều khoản thi hành: đề nghị quy định thời gian
chuyển tiếp đối với việc áp dụng quy định bắt buộc
bổ sung iốt vào muối, ít nhất bằng khoảng thời gian
chuyển tiếp của các sản phẩm khác.

nghị định quy định về hoạt động tiêm
chủng

VCCi có một số kiến nghị liên quan đến
điều kiện tiêm chủng theo hướng bãi bỏ
một số điều kiện bất hợp lý của các chủ
thể thực hiện, cụ thể:

Về điều kiện tiêm chủng an toàn: Đề
nghị bỏ yêu cầu về diện tích tối thiểu
trong điều kiện cơ sở vật chất đối với cơ
sở tiêm chủng dịch vụ; bỏ quy định phải
“có nơi để tư vấn, khám sàng lọc, tiêm
chủng, xử lý phản ứng sau tiêm chủng”
đối với điều kiện tiêm chủng tại nhà; bỏ
quy định cơ sở tiêm chủng cố định
muốn triển khai tiêm chủng lưu động và
tiêm chủng tại nhà phải có “Quyết định
của giám đốc Sở y tế” đối với giấy phép
để được tiêm chủng lưu động và tiêm
chủng tại nhà.

Quản lý vắc xin: Đề nghị bỏ quy định
“trường hợp các cơ sở tiêm chủng dịch

BỘ y tẾ

ĐiỂM tin



vụ không đáp ứng được đủ số lượng vắc
xin dịch vụ theo nhu cầu sử dụng thì phải
tổ chức tiêm chủng các vắc xin tương tự
thuộc Chương trình tiêm chủng mở
rộng”; cần làm rõ hơn về vấn đề nhà nước
duyệt giá vắc xin cũng như thời điểm kiểm
soát giá.

thông tư quy định hoạt động Kiểm tra an
toàn thực Phẩm trong sản xuất, Kinh doanh
thực Phẩm thuộc trách nhiệm quản Lý của
bộ y tế

Để nghị:

Điều chỉnh để đảm bảo tính thống nhất
nội dung giữa nội dung kiểm tra với các
Biên bản kiểm tra.

Quy định rõ các trường hợp phải lấy mẫu
kiểm nghiệm.

Điều chỉnh lại trình tự, thủ tục kiểm tra
và xử lý kết quả kiểm tra để phù hợp với
logic.

Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm tại
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh
doanh thức ăn đường phố: đề nghị tách
Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm quy
định tại phụ lục iV thành các Biên bản
kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh
doanh dịch vụ tương ứng với mỗi loại hình
trên và kinh doanh thức ăn đường phố.

thông tư quy định chi tiết một số điều của
nghị định số 100/2014/nđ-cP quy định về
Kinh doanh và sử dụng sản Phẩm dinh
dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú
ngậm nhân tạo

Các góp ý của VCCi tập trung vào tính
minh bạch của các quy định về:

Nội dung các tài liệu thông tin, giáo dục,
truyền thông.

Đề nghị bổ sung thêm trường hợp “trẻ có mẹ bị mất sữa hoặc không đủ
sữa” thuộc trường hợp có thể hướng dẫn sử dụng sản phẩm sữa thay thế
sữa mẹ.

Nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi và các trường hợp đặc biệt phải sử dụng sản
phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ: Đề nghị bỏ quy định “do khoa Dược
quản lý” trong quy định“trong trường hợp các cơ sở y tế không đủ sản
phẩm sữa thay thế sữa mẹ để nuôi dưỡng trẻ trong các trường hợp đặc
biệt nêu trên thì có thể mua các sản phẩm đó với số lượng đủ theo nhu
cầu thực tế và do khoa Dược quản lý”, các cơ sở y tế tự quyết định việc
quản lý sản phẩm, mặt khác, không phải cơ sở y tế nào cũng có khoa
Dược (trừ các bệnh viện).

thông tư quy định về quản Lý hóa chất gia dụng; hóa chất, chế Phẩm 
diệt côn trùng, diệt Khuẩn dùng trong Lĩnh vực gia dụng và y tế

Các góp ý của VCCi chủ yếu liên quan đến tính minh bạch của các thủ tục
hành chính trong ông tư:

Về giấy phép khảo nghiệm đối với các hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng,
diệt khuẩn sản xuất trong nước: đề nghị bỏ quy định doanh nghiệp phải
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép khảo nghiệm, tức
là bỏ cụm từ “(được bổ sung vào hồ sơ sau khi Cục Quản lý môi trường
y tế - Bộ y tế có công văn cho phép khảo nghiệm)”.

Một số quy định chưa rõ về trình tự, thủ tục liên quan đến:

hồ sơ đăng ký lưu hành mới;•

Đổi tên thương mại;•

ời hạn xem xét hồ sơ hợp lệ trong thủ tục đăng ký lưu hành;•

Đơn vị thực hiện khảo nghiệm;•

giấy phép nhập khẩu;•

hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu.•

VCCI chuyển các ý kiến của doanh nghiệp đối với các dự thảo:

ông tư hướng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi, bổ•
sung một số quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVn 5-
1:2010/Byt đối với sản phẩm sữa dạng lỏng ban hành kèm theo
ông tư số 30/2010/tt-Byt ngày 02 tháng 06 năm 2010 của Bộ
trưởng Bộ y tế

ông tư quy định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc.•
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VCCi có ý kiến góp ý đối với 01 văn bản
do ngân hàng nhà nước Việt nam soạn
thảo đó là nghị định sửa đổi, bổ sung một
số điều của nghị định số 101/2012/nĐ-Cp
ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ
về thanh toán không dùng tiền mặt và tập
trung vào một vấn đề đó là: khái niệm
“phương tiện thanh toán không dùng tiền
mặt” với quan điểm sau:

Về mục tiêu loại bỏ các loại tiền ảo, tiền
điện tử: để phục vụ cho mục tiêu đề cập tại
tờ trình liên quan đến các loại tiền ảo, tiền
điện tử… , bên cạnh việc quy định về các
loại phương tiện thanh toán không dùng
tiền mặt như tại Dự thảo, chắc chắn Ban
soạn thảo cần cân nhắc những quy định
khác trực tiếp về loại đơn vị tiền tệ cũng
như kiểm soát về các vấn đề khác liên
quan.

Các loại phương tiện thanh toán: Dự thảo
quy định liệt kê rõ 07 loại phương tiện
thanh toán không dùng tiền mặt và 01 loại
“quét” (“các phương tiện khác được ngân
hàng nhà nước chấp thuận sử dụng trong
giao dịch thanh toán”).

tuy nhiên, việc để ngân hàng nhà nước tùy ý quyết
định về “loại phương tiện thanh toán” mới mà không
có tiêu chí, điều kiện hay trình tự cụ thể nào cho việc
“chấp nhận” của ngân hàng nhà nước (ví dụ: khi nào
thì một loại phương tiện mới có thể được chấp thuận,
chấp thuận ở mức độ nào, với các đối tượng nào, chấp
thuận theo thủ tục nào…) sẽ dẫn tới các nguy cơ:

Rủi ro về pháp lý: trong khi các loại phương tiện•
thanh toán truyền thống thì phải được quy định
trong văn bản cấp nghị định thì các loại mới, rủi
ro hơn, khó nhận diện hơn, lại chỉ cần bằng văn
bản chấp thuận của ngân hàng nhà nước – và
cũng không rõ tiêu chí gì để chấp thuận;

Rủi ro cho doanh nghiệp: cơ chế quá mở (mà•
thực tế là không có cơ chế) đồng nghĩa với việc
doanh nghiệp không thể nhìn thấy trước, dự
đoán trước về xu hướng liên quan tới việc chấp
thuận/không chấp thuận các phương tiện thanh
toán mới, cũng không có cơ sở nào và cách thức
nào để có ý kiến với ngân hàng nhà nước về vấn
đề này.

từ những phân tích trên, đề nghị Ban soạn thảo quy
định cẩn trọng hơn ít nhất là về các tiêu chí và thẩm
quyền quy định về những phương tiện thanh toán
khác ngoài 07 loại nêu trên.

ngân hÀng nhÀ nƯỚC Việt naM

Việc để Ngân hàng Nhà nước tùy ý quyết định về
“loại phương tiện thanh toán” mới mà không có tiêu
chí, điều kiện hay trình tự cụ thể nào cho việc “chấp
nhận” của Ngân hàng Nhà nước sẽ dẫn tới các nguy
cơ rủi ro về pháp lý và rủi ro cho doanh nghiệp
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Các Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đang lấy ý kiến
Vui lòng xem các dự thảo đang lấy ý kiến và cập nhật thông tin chi tiết tại website: www.vibonline.com.vn

am gia soạn thảo
luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ1

luật ban hành các quyết định hành chính2

luật đấu giá tài sản3

pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp4

nghị định sửa đổi nghị định 55/2011/nĐ-Cp về tổ chức pháp chế 5

nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại 6

nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 7

nghị định về hòa giải thương mại8
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am gia thẩm định
luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 1

Bộ luật hàng hải (sửa đổi) 2

pháp lệnh về quản lý thị trường 3

nghị định về bảo hiểm xây dựng 4

nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nghị định về phí bảo vệ môi trường đối5
với khai thác khoáng sản (thay thế nghị định 74/2011/nĐ-Cp) 

nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 127/2013/nĐ-Cp quy định về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi6
hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan 

nghị định về quản lý vật liệu xây dựng 7

nghị định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình 8

nghị định về cá tra 9

nghị định hướng dẫn luật khoáng sản10

Quyết định của ủ tướng về chính sách phát triển vận tải thủy nội địa11
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