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1/ ĐIỂM TIN
Trong Quý II năm 2021, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có những
hoạt động nổi bật như sau:

HOẠT ĐỘNG GÓP Ý
Thực hiện góp ý đối với 31 Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, các góp ý thuộc
nhiều lĩnh vực khác nhau như công thương, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ,
nông nghiệp, tài chính… do 12 Bộ chủ trì soạn thảo.
Trong 33 văn bản góp ý, VCCI đã có 141 đề xuất. Nhìn chung các ý kiến góp ý của VCCI tập
trung chủ yếu đánh giá các văn bản pháp luật dựa trên các tiêu chí rà soát về tính minh bạch,
tính thống nhất, tính hợp lý đã được thống nhất từ trước.

TỔ CHỨC HỘI THẢO
Do tình hình Covid-19 trên cả nước có diễn biến phức tạp, các hoạt động hội thảo trực tiếp
của VCCI đã được hạn chế. Để đảm bảo hoạt động góp ý chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích
hợp pháp của doanh nghiệp khi các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, VCCI thực
hiện tổ chức các Hội thảo trên các nền tảng trực tuyến và đã nhận được rất nhiều sự quan
tâm của cộng đồng doanh nghiệp. Trong 03 tháng Quý II, VCCI đã tổ chức thành công 03 Hội
thảo:
16/06/2021 Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi
trường về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất
25/06/2021 Hội thảo “Chất lượng của Thông tư và Công văn – Góc nhìn từ doanh
nghiệp"
29/06/2021 Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về Dự thảo Nghị định quy định hoạt
động lấn biển

1.

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

2.

Các lập luận chi tiết để đưa ra kiến nghị được thể hiện đầy đủ trong các Công văn góp ý của VCCI đã được đăng tải tại địa chỉ www.vibonline.com.vn. Trong
Bản tin này chỉ tóm tắt các kiến nghị chính trong mỗi văn bản góp ý

ĐIỂM TIN/5

BỘ CÔNG THƯƠNG
Sau 02 văn bản góp ý về Dự thảo Nghị định về bán hàng đa cấp và Dự thảo Thông tư về điều kiện, trách nhiệm của
các tổ chức được ủy quyền cấp C/O vào 03 tháng đầu năm 2021, trong Quý II, Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Công Thương đối với Đề nghị cung cấp thông tin tổng kết thi hành Luật Điều
lực (sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2018). Tại văn bản, VCCI đã có cung cấp một số thông tin như sau:
Để triển khai hiệu quả hơn hoạt động kiểm tra
chi phí sản xuất kinh doanh điện, Cục Điều tiết điện
lực cần cung cấp trước phương án kiểm tra, gửi tài
liệu cho các thành viên của đoàn kiểm tra để các bên
kịp thời nghiên cứu, phân công cán bộ đủ năng lực
chuyên môn tham gia đoàn giám sát.
Hiện nay, thời gian tiến hành kiểm tra chi phí
sản xuất kinh doanh điện tương đối ngắn (trung
bình 1 đơn vị trong 1 ngày), trong khi khối lượng
hồ sơ lớn và tương đối đa dạng về hình thức, chi
phí và có đặc thù chuyên môn ngành điện.

Theo Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI) của VCCI, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá chất lượng
điện là Tốt/Rất tốt trong giai đoạn 2011 – 2020 có xu
hướng tăng (từ 53,25% năm 2011 lên 70,20% năm
2020). Tuy nhiên, sau khi đạt được 75,23% vào năm
2019, chỉ số này lại giảm hơn 5% vào năm 2020. Xét
riêng từng tỉnh/thành phố, theo kết quả Điều tra PCI
2020, Đồng Tháp là tỉnh được đánh giá có chất lượng
điện cao nhất, đạt 84,75%, sau đó là Ninh Thuận
(82,69%), Lào Cai (80,39%), Ninh Bình và Bình Dương
(80%).

ĐIỂM TIN/6

BỘ GIAO THÔNG
VẬN TẢI
Trong Quý II/2021, VCCI đã có ý kiến góp ý đối với 04 Dự thảo
văn bản quy phạm pháp luật được Bộ Giao thông vận tải chủ trì
soạn thảo. Các Dự thảo điều chỉnh các quy định thuộc nhiều
ngành như đường bộ, đường sắt, đường thủy. Ngoài ra, VCCI đã có
góp ý đối với Báo cáo cắt giảm, đơn giản hóa các hoạt động kinh
doanh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
• Tách biệt khung hình phạt áp dụng đối với hai hành
vi “không thực hiện nghĩa vụ” và “thực hiện nghĩa vụ
không đúng thời hạn theo quy định”. Hành vi “không
thực hiện nghĩa vụ” là việc cá nhân, tổ chức hoàn toàn
không thực hiện nghĩa vụ, có tính chất nghiêm trọng
hơn hành vi “thực hiện nghĩa vụ không đúng thời hạn
theo quy định”. Việc xếp chung hai hành vi này vào một
khung xử phạt sẽ tạo ra sự không công bằng cho các
chủ thể vi phạm;
• Điều chỉnh việc hai hành vi có cùng tính chất tương
tự nhưng ở khung xử phạt khác nhau bởi sẽ xảy ra tình
huống, cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng hai mức
phạt khác nhau cho cùng một hành vi vi phạm;
• Bổ sung biện pháp đình chỉ hoạt động vào các biện
pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm về điều kiện
kinh doanh đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi
phương tiện;
• Bổ sung hình thức phạt bổ sung đối với hành vi “vận
tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng mà không có
phương án bảo đảm an toàn được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền phê duyệt” để đảm bảo tính nhất quán
trong thiết kế quy định;
• Bổ sung quy định chi tiết về nồng độ cồn trong máu
trong quy định về xử phạt đối với hoa tiêu để đảm bảo
tính nhất quán trong thiết kế quy định;

• Rà soát toàn bộ Dự thảo để điều chỉnh lại các khái
niệm còn chưa rõ ràng theo hướng có thể định lượng
được;
• Làm rõ phạm vi của hành vi vi phạm quy định về trách
nhiệm khi xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa để
phân biệt với pháp luật hình sự;
• Bỏ quy định về xử phạt đối với hành vi “vận tải hành
khách theo phương thức hợp đồng chuyến nhưng không
có hợp đồng”.
Theo quy định của pháp luật dân sự, hợp
đồng được thể hiện dưới nhiều hình thức khác
nhau, Vì vậy, rất khó để xác định hành vi vận tải
hành khách theo phương thức hợp đồng chuyến
là có hợp đồng hay không. Đồng thời, dưới góc
độ quản lý, việc hai bên có thiết lập hợp đồng
bằng văn bản hay không cũng rất ít ảnh hưởng
đến mục tiêu quản lý của Nhà nước.

ĐIỂM TIN/7

Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, quản lý hoạt
động vận tải nội bộ bằng xe ô tô
• Hoạt động vận tải nội bộ không phải hoạt động kinh
doanh vận tải nên yêu cầu xe vận tải nội bộ phải gắn thiết
bị giám sát hành trình là chưa thống nhất với Luật Giao
thông đường bộ năm 2008;
• Xét tính hợp lý và khả thi, cơ quan quản lý nhà nước
kiểm soát đối với kinh doanh vận tải là hợp lý, nhưng với
tính chất của vận tải nội bộ lại dường như chưa phù hợp;
• Bỏ quy định về cấp Giấy phép hoạt động vận tải nội bộ;
• Bỏ quy định không được sử dụng xe có phù hiệu “XE
NỘI BỘ” để kinh doanh vận tải hoặc cho bất kỳ tổ chức, cá
nhân nào thuê, mượn để kinh doanh dưới mọi hình thức,
bởi quy định này có tính chất hạn chế quyền định đoạt
của chủ sở hữu tài sản, trái với các quy định tại Bộ luật
Dân sự 2015;
• Bỏ quy định về cấp cho lái xe Giấy vận tải trước khi
vận chuyển hàng hóa trên đường và các thông tin tối
thiểu của Giấy vận tải.

Dự thảo Báo cáo và Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn
giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động
kinh doanh của Bộ Giao thông vận tải
Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan
đến hoạt động kinh doanh của Bộ Giao thông vận tải (sau
đây gọi tắt là Phương án) về cơ bản đã đưa ra các đề xuất
hợp lý, cắt giảm nhiều chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp,
dự báo sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất của doanh
nghiệp trong ngành này trong thời gian tới.
Tại văn bản góp ý, VCCI đã đưa ra một số ý kiến để các
đề xuất trong Phương án thực sự hiệu quả như sau:

● Đối với những đề xuất trong Phương án:
- Bỏ hoàn toàn quy định về cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải
có đủ xe tập lái các hạng tương ứng với lực lượng đào
tạo ghi trong giấy phép đào tạo lái xe;
- Bỏ quy định về thủ tục đăng ký khai thác tuyến.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư 21/2018/TT-BGTVT về quy định đăng ký
phương tiện giao thông đường sắt và di chuyển của
phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp

- Đề xuất bổ sung thêm bỏ “Bản sao chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp” trong Phương án đơn giản hóa thành
phần hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không,
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng
biển, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh
doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương
tiện thủy nội địa;

• Sửa đổi quy định theo hướng bỏ quy định về cấp Giấy
xác nhận đã khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký
phương tiện, doanh nghiệp chỉ cần nộp Đơn đề nghị cấp
lại và thời gian cấp lại trong vòng 1-2 ngày làm việc;

- Đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh khai thác cảng biển: bỏ yêu cầu Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp; chỉ cần yêu cầu Danh sách các
chức danh mà không cần có chứng chỉ và hợp đồng đính
kèm;

• Bổ sung quy định làm rõ hoạt động trả kết quả thực
hiện thủ tục hành chính qua môi trường mạng.

- Bổ sung thêm đề xuất sửa đổi điều kiện về “số lượng
tàu lai dắt theo quy định” theo hướng “có quyền sử dụng
tàu lai dắt”;
● Bổ sung ngoài các đề xuất của Phương án:
- Lùi thời hạn bắt buộc phải lắp camera theo quy định
(01/7/2021) sang 01/7/2022;
- Đánh giá tác động của quy định việc yêu cầu lắp
camera và điều chỉnh cơ chế quản lý phù hợp đối với
vận tải bằng ô tô theo hướng tránh trùng lặp về các mục
tiêu quản lý đối với các biện pháp quản lý đang áp dụng
cho ngành nghề kinh doanh này và giảm gánh nặng về
chi phí cho doanh nghiệp;

ĐIỂM TIN/8

BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ
Trong 03 tháng Quý II/2021, VCCI đã có ý kiến đối với Đề
án thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong tình
hình hiện tại được Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực
hiện.
Sau khi đưa ra nhận diện tình hình kinh tế của Việt Nam thông qua Báo cáo “Tác động của dịch bệnh Covid-19 đối
với doanh nghiệp Việt Nam” công bố ngày 12/0 3/2021 và các thông tin về ảnh hưởng của Covid-19 đến hoạt động
kinh doanh sản xuất được các hiệp hội doanh nghiệp cung cấp, VCCI đã đưa ra một số đề xuất sau:
• Nhanh chóng hoàn thiện quy định pháp luật về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và
đảm bảo sản xuất liên tục;
Tuy đã có nhiều biện pháp chống dịch Covid-10 được ban hành góp phần hiệu quả cho việc
kiểm soát dịch Covid-19, diễn biến mới của làn sóng dịch Covid-19 thứ 04 từ ngày
27/4/2021 đã làm xuất hiện những vấn đề liên quan tới cách thức áp dụng, triển khai các
biện pháp phòng chống dịch chưa thống nhất giữa các địa phương;
• Rà soát, đánh giá tác động của các quy định về gia tăng chi phí, tránh gia tăng chi phí bất hợp lý
cho doanh nghiệp;
• Rà soát, tháo gỡ các khó khăn hiện nay về chi phí logistics, tình trạng thiếu container;
• Nâng cao khả năng tận dụng ưu đãi thuế quan FTA để xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và xử lý
các vướng mắc về chính sách liên quan tới quy tắc xuất xứ trong các FTA;
• Nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do
Covid-19;
• Cải cách hành chính một cách thực chất, giảm phiền hà trong giải quyết thủ
tục hành chính đối với doanh nghiệp;
• Ưu tiên thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô và tăng cường kiểm soát dịch Covid-19;
• Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ theo hướng bớt
lệ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài;
• Tiếp tục ưu tiên, thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng tạo
điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp;
• Triển khai cơ chế tự chứng nhận xuất xứ theo FTA ngay trong giai đoạn
2022 - 2024;

• Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về hạ tầng logistics cho
xuất nhập khẩu, đặc biệt với nông thủy sản.

ĐIỂM TIN/9

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai lấy ý kiến đối với 03 Dự thảo, bao
gồm: 01 Dự thảo Nghị định điều chỉnh quy định về nhãn hàng hóa, 02 Dự thảo Thông tư về Chương trình phát
triển tài sản trí tuệ và Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia. Cụ thể như sau:

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 43/2017/NĐ-CP về
nhãn hàng hóa
• Bổ sung quy định hướng dẫn ghi nhãn đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển
sang lưu thông trên thị trường, ít nhất dẫn chiếu đến các quy định hiện hành
để doanh nghiệp có căn cứ thực hiện;
• Bỏ quy định về ghi nhãn đối với hàng hóa nhập khẩu bởi quy định này là
không khả thi và gây khó khăn rất lớn cho các doanh nghiệp nhập khẩu;
• Bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp được sử dụng ngôn ngữ nước
ngoài trong trường hợp ghi nhãn với hàng hóa xuất khẩu;

• Bổ sung quy định làm rõ trường hợp nếu pháp luật của nước nhập khẩu có
quy định về cách ghi xuất xứ hàng hóa khác quy định tại tại Dự thảo;
• Điều chỉnh quy định về ghi nhãn với các sản phẩm thực phẩm bổ sung để
thống nhất với Nghị định 15/2018/NĐ-CP và Thông tư 43/2014/TT-BYT;
• Sửa đổi quy định về ghi nhãn với các chất hỗ trợ thực phẩm khi một số nội
d
dung ghi nhãn còn chưa phù hợp.

Dự thảo Thông tư quy định quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030
Sau khi nghiên cứu Dự thảo Thông tư, VCCI nhận thấy vẫn còn một số quy định còn chưa rõ ràng, để đảm bảo tính
minh bạch và thuận lợi, VCCI đề nghị Ban Soạn thảo nghiên cứu, làm rõ, bổ sung quy định đối với một số vấn đề sau:
• Các quy định về tiêu chí để xác định sản phẩm có tính đặc thù, yêu cầu đối với sản phẩm có tính đặc thù;
• Căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xác định hình thức hỗ trợ áp dụng tương ứng đối với mỗi sản phẩm quốc gia;
• Cần có quy trình chung áp dụng cho từng nội dung ưu đãi hỗ trợ thay vì để các cơ quan có thẩm quyền tự đưa ra
hướng dẫn để đảm bảo tính thống nhất trong quy định về thẩm định, phê duyệt hỗ trợ sản phẩm quốc gia ở mỗi Bộ,
ngành, địa phương.

ĐIỂM TIN/10

Dự thảo Thông tư quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2030
• Bổ sung quy định có tính liên kết giữa nhiệm vụ khoa học và công nghệ với các mục tiêu của Chương trình để đảm
bảo tính thống nhất và hiệu quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình;
• Quy định cụ thể thời điểm hàng năm các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng nhiệm vụ cấp quốc
gia thuộc Chương trình;
• Điều chỉnh thời điểm xác định thời hạn gửi ý kiến của tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn là tính từ ngày gửi
thông báo;
• Bổ sung quy định làm rõ về trường hợp ý kiến của tổ chức nộp hồ sơ là đúng/hợp lý trong quy trình giải quyết khi tổ
chức nộp hồ sơ có ý kiến khác so với Hội đồng tư vấn tuyển chọn;
• Quy định rõ thời hạn phê duyệt kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì nhiệm vụ;
• Bổ sung các tiêu chí để cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định cho phép gia hạn hay rút hạn thời gian thực hiện
nhiệm vụ.

ĐIỂM TIN/11

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Trong 03 văn bản góp ý các Dự thảo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Quý II/2021, VCCI đã đưa ra 09
đề xuất tập trung chủ yếu vào tính minh bạch và tính hợp lý của các quy định.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi
• Điều chỉnh quy định về thời hiệu xử phạt trong lĩnh vực lâm nghiệp theo hướng, người có thẩm quyền xử phạt phải
có nghĩa vụ chứng minh thời điểm kết thúc hành vi vi phạm. Nếu không chứng minh được thời điểm kết thúc hành vi vi
phạm thì xác định là hành vi vi phạm không còn trong thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính;
• Bỏ quy định về điều kiện nhân lực và điều kiện sản xuất giống cây trồng chính với mục đích thương mại được quy
định tại Nghị định 31/2016/NĐ-CP vì không phù hợp với Luật Trồng trọt 2018.

Dự thảo Thông tư quy định chung nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý,
vận hành và sử dụng công trình và quy định cụ thể nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối
với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình phòng chống thiên tai thuộc lĩnh vực nông nghiệp và
phát triển nông thôn
Để đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện và đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước, VCCI kiến
nghị một số vấn đề như sau:
• Quy định rõ ràng các khái niệm có tính định tính như “thường xuyên”, “kịp thời”;
• Bổ sung hình thức gửi báo cáo bằng phương thức điện tử, chấp nhận văn bản báo cáo bằng điện tử.

Đề xuất nội dung thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong công tác phòng, chống thiên tai tại Nghị
định 160/2018/NĐ-CP
• Bổ sung quy định hỗ trợ đối với các công trình lưỡng dụng có khả năng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai. Việc
xét duyệt hồ sơ nên được thiết kế đơn giản, theo hướng doanh nghiệp chỉ cần chứng minh được khả năng lưỡng dụng
của công trình và có cam kết cho phép sử dụng cho công tác phòng, chống thiên tai;
• Bổ sung các quy định về cách thức, trình tự, thủ tục nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí và cơ chế, tiêu chí xét duyệt
đầu tư phát triển công nghệ;
• Bổ sung các yêu cầu về minh bạch thông tin trong ưu đãi và hỗ trợ đầu tư;
• Bổ sung quy định cho phép các khoản tài trợ cho hoạt động phòng, chống thiên tai được coi là khoản chi phí hợp lý
để khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc sửa đổi các quy
định liên quan;
• Bổ sung đơn vị đầu mối tiếp nhận các đề xuất về dự án phòng, chống thiên tai và trách nhiệm liên lạc, trao đổi với cơ
quan nhà nước khác trong giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp.

BỘ TÀI CHÍNH

ĐIỂM TIN/12

Thông qua 09 văn bản góp ý (03 Nghị định và 06 Thông
tư) thuộc nhiều lĩnh vực do Bộ Tài chính quản lý, VCCI
đã đưa ra 34 đề xuất tập trung chủ yếu vào tính minh
bạch, tính hợp lý và tính thống nhất để giúp giảm thiểu
tối đa các gánh nặng về thủ tục hành chính cho doanh
nghiệp.
Dự thảo Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
• Thống nhất khung hình phạt đối với hành vi xuất khẩu,
nhập khẩu hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu;
• Bổ sung các quy định hình phạt đối với vi phạm về hạn
ngạch, giấy phép xuất khẩu, giấy phép xuất khẩu, nhập
khẩu;
• Thống nhất quy định xử phạt đối với hành vi kinh
doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa thuộc danh mục hàng
hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện khi không
đáp ứng điều kiện kinh doanh theo quy định;
• Bỏ quy định về xử phạt đối với hành vi nhập khẩu hàng
hóa ghi sai các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa đối
với hàng hóa nhập khẩu.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của
Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
• Bổ sung phương thức gửi báo cáo tình hình thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa
cháy qua hệ thống thư điện tử tương tự như phương thức gửi báo cáo nghiệp vụ;
• Bổ sung các trường hợp gửi báo cáo đột xuất để tránh quy định bị lạm dụng, gây áp lực về thủ tục cho doanh nghiệp;
• Điều chỉnh tần suất gửi báo cáo tình hình thu, nộp bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy
từ 06 tháng/lần thành hàng năm.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công;
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập
Bỏ quy định về “Hồ sơ chứng minh giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại và giá trị được bảo hiểm, bồi thường” và thiết
kế hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính tương tự như quy định về miễn, giảm tiền phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định tại khoản 9 Điều 2 Dự thảo – dẫn chiếu tới quy định tại Luật Xử lý vi phạm
hành chính (sửa đổi, bổ sung).
Khoản 38 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) quy định để được miễn, giảm tiền phạt cá nhân, tổ
chức phải gửi Đơn đề nghị và kèm theo xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về tình trạng khó khăn của mình.
Như vậy, theo quy định của Luật thì hồ sơ chỉ cần Đơn và văn bản xác nhận của các cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền. Việc bổ sung thêm hồ sơ dường như chưa phù hợp, thống nhất với quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành
chính (sửa đổi) và tạo gánh nặng về thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân.

ĐIỂM TIN/13

Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
• Nộp thuế bằng đồng tiền tự do chuyển đổi: Sửa đổi quy
định theo hướng cho phép doanh nghiệp được lựa chọn
nộp thuế hoặc bằng đồng tiền tự do chuyển đổi hoặc bằng
Việt Nam đồng.
• Kê khai và nộp thuế với địa điểm kinh doanh:

• Bổ sung quy định về kê khai, tính thuế, phân bổ và nộp
thuế đối với trường hợp địa điểm kinh doanh là cơ sở
dịch vụ hoặc thương mại khác tỉnh;
• Sửa đổi quy định theo hướng hoạt động xây dựng khác
tỉnh với trụ sở chính của doanh nghiệp được thực hiện
hạch toán tại trụ sở chính và phân bổ số thuế tại tỉnh nơi
diễn ra hoạt động;
• Bỏ quy định về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền

phạt nộp thừa theo hướng xác định thứ tự ưu tiên áp
dụng;

Theo quy định hiện hành, Luật Quản lý thuế quy
định ba trường hợp xử lý tiền thuế là ngang nhau về
thứ tự áp dụng. Bên cạnh đó, nội dung này không
được giao quy định chi tiết bởi Luật hay Nghị định.
Vì vậy, việc quy định về xử lý tiền thuế, tiền chậm
nộp, tiền phạt và xác định thứ tự ưu tiên áp dụng tại
Thông tư này là chưa hợp lý.

• Bỏ quy định về hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng bởi
trong nhiều trường hợp có số lượng giấy tờ, chứng từ
nhiều dẫn đến việc phát sinh thêm thời gian và gây khó
khăn để tập hợp đầy đủ tài liệu;
• Việc công khai kế hoạch kiểm tra hàng năm nên được
công khai trên cả hai phương thức là trên trang thông tin
điện tử và thông báo trực tiếp cho người nộp thuế;
• Quy định về người nộp thuế cần được điều chỉnh theo
hướng bổ sung trường hợp các nhà cung cấp nước ngoài
hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng
số cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam;
• Bổ sung quy định không áp dụng các quy định tại
Chương IX Dự thảo với hoạt động thương mại điện tử
hàng hóa của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài;
• Sửa đổi quy định về đăng ký thực hiện giao dịch thuế
điện tử theo hướng nếu nhà cung cấp nước ngoài ủy
quyền cho đại lý thuế Việt Nam thì đại lý thuế ủy quyền
có thể thực hiện toàn bộ các thủ tục thuế, mà nhà cung
cấp nước ngoài không phải thực hiện thủ tục đăng ký giao
dịch thuế điện tử nữa;
• Sửa đổi quy định về thuế giá trị gia tăng của hàng hóa,
dịch vụ mà nhà cung cấp ở nước ngoài cung cấp cho tổ
chức, doanh nghiệp tại Việt Nam theo hướng áp dụng
phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng hoặc do tổ
chức, doanh nghiệp Việt Nam được cung cấp thực hiện
khấu trừ, nộp thay;
• Bổ sung quy định cho phép các nhà cung cấp nền tảng
thực hiện kê khai, khấu trừ thuế thay các nhà cung cấp
nước ngoài cung cấp dịch vụ thông qua nền tảng như
Google, CH Play, App Store…

ĐIỂM TIN/14

Dự thảo Thông tư quy định về áp dụng quản lý
rủi ro trong quản lý thuế

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số
38/2014/TT-BTC về hoạt động thẩm định giá

• Bổ sung thời gian nhập thông tin vào hệ thống và trách
nhiệm của cán bộ thuế nếu không nhập liệu;

• Giữ nguyên quy định thẩm định viên về giá không
được thực hiện đăng ký hành nghề thẩm định giá trong
cùng một thời gian cho từ hai doanh nghiệp thẩm định giá
trở lên;

• Bổ sung biện pháp xử lý khi có sự xung đột thông tin từ
nhiều nguồn khác nhau;
• Xem xét bổ sung quy định hỗ trợ doanh nghiệp khi
nhận thấy có thông tin không chính xác, gây bất lợi cho
kết quả đánh giá rủi ro và thủ tục xin điều chỉnh thông
tin;
• Bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp biết được kết
quả đánh giá tuân thủ pháp luật và lý do của kết quả đánh
giá;
• Quy định rõ số lượng “nhiều” hồ sơ hoàn thuế là như
nào. Đồng thời, quy định này chưa hợp lý đối với một số
đối tượng được áp dụng chính sách hoàn thuế đối với
hàng xuất khẩu.

• Điều chỉnh các thuật ngữ về “bản sao công chứng”,
“bản sao chứng thực”;
• Quy định rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính,
công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện
hành nghề thẩm định giá;
• Điều chỉnh quy định về phần mềm quản lý và cơ sở dữ
liệu của doanh nghiệp thẩm định giá để đảm bảo thuận
lợi và phù hợp trên thực tế.

Việc áp dụng tiêu chí có nhiều hồ sơ hoàn
thuế đều được đánh giá là rủi ro cao một cách
cứng nhắc có nguy cơ dẫn đến kéo dài quy
trình hoàn thuế, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến
dòng tiền của doanh nghiệp xuất khẩu và
dường như chưa phù hợp với định hướng
xuất khẩu của Chính phủ.

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác
an toàn vệ sinh thực phẩm
Ban Soạn thảo cần xem xét thêm để đảm bảo tính
thống nhất giữa Luật Đầu tư năm 2020 và Dự thảo Thông
tư về điều kiện kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực
quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.
Luật Đầu tư năm 2020 đã bỏ ngành nghề “kinh
doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên
ngành của Bộ Y tế” ra khỏi ngành nghề đầu tư kinh
doanh có điều kiện. Có nghĩa, các hoạt động kinh
doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên
ngành của Bộ Y tế sẽ không bị ràng buộc bởi điều kiện
kinh doanh kể từ thời điểm Luật Đầu tư 2020 của
hiệu lực.

ĐIỂM TIN/15

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa
đơn, chứng từ
• Bỏ quy định về các trường hợp rủi ro cao về phát hành, sử dụng hóa đơn sau: doanh nghiệp có doanh thu kê khai
hàng năm phát sinh từ trên 10 tỷ đồng nhưng số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phát sinh phải nộp thấp dưới 100 triệu
đồng (1%); các doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn nhưng không có báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (hoặc chậm báo
cáo); cơ sở kinh doanh mới thành lập (hoạt động dưới 12 tháng) có một trong các dấu hiệu đăng ký kinh doanh nhiều
ngành nghề;
• Bổ sung hướng dẫn chi tiết về việc bên bán sẽ thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót
theo từng lần phát sinh hay theo kỳ kê khai thuế GTGT;
• Bổ sung hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử cho các sản phẩm đặc thù của ngân hàng trong trường hợp kinh
doanh ngoại tệ, sản phẩm từ hoạt động tài chính phái sinh…

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
• Bổ sung khái niệm về tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân hoặc quy định một số trường hợp ngoại lệ;
• Cho phép một thời gian chuyển tiếp 03 năm không áp dụng các chế tài hành chính trong trường hợp phát hiện
người nộp thuế thực hiện kê khai sai;

• Bổ sung quy định loại trừ trường hợp loại trừ nộp thuế đối với cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung
thông tin số;
• Sửa đổi quy định theo hướng quy định một số trường hợp loại trừ để phù hợp với thực tiễn;
• Sửa đổi theo hướng ban hành các mẫu biểu riêng biệt cho từng trường hợp kê khai.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐIỂM TIN/16

Trong tháng 05 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai soạn
thảo Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Tại văn bản góp ý,
VCCI đã có những ý kiến ban đầu như sau:
• Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục để được Bộ Tài nguyên và Môi trường
chấp thuận trong trường hợp lập thiết kế kỹ thuật – dự toán áp dụng chỉ tiêu
kỹ thuật khác quy định được đưa ra tại Thông tư;
• Bổ sung thời hạn xem xét hồ sơ cấp Chứng chỉ định giá đất hợp lệ và đầy
đủ;
• Bổ sung quy định bỏ quy định về Giấy xác nhận của cơ quan công an hoặc
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong thủ tục cấp lại Chứng chỉ định giá
đất.
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BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

Trong 03 tháng vừa qua, VCCI đã có 18 đề xuất góp ý cho 03
Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và
Truyền thông chủ trì soạn thảo. Các quy định chủ yếu về nội
dung, trình tự, thủ tục nên các góp ý của VCCI tập trung chủ
yếu vào tính minh bạch và tính thống nhất của quy định.

thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị
01 Dự
định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt
động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động
in
• Đưa ra phương án bỏ hoàn toàn thủ tục cấp
giấy phép nhập khẩu thiết bị in;
• Giữ nguyên các quy định về quản lý thiết bị in
tại Nghị định 25/2018/NĐ-CP;
• Bỏ quy định doanh nghiệp phải lập sổ ghi
chép quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia
công sau in.

02

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐCP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và
giao dịch điện tử; Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động
xuất bản
• Bỏ quy định về hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép bưu chính từ 04
tháng đến 06 tháng đối với hành vi áp dụng giá cước không đúng với thông báo với cơ
quan nhà nước;
• Sửa đổi quy định về trình tự, thủ tục áp dụng, thời hạn áp dụng tối đa khi áp dụng tạm
ngừng hoạt động tên miền “vn” theo hướng minh bạch, rõ ràng hơn;
• Bỏ quy định về bắt buộc tái xuất “thiết bị in”, bởi đây là đối tượng được quản lý thông
qua giấy phép nhập khẩu. Trường hợp vi phạm cũng không ảnh hưởng quá nghiêm trọng
và không ảnh hưởng lớn đến hoạt động quản lý nhà nước;
• Làm rõ cụm từ “chưa nghiêm trọng” trong vi phạm về nội dung sản phẩm in theo
hướng định lượng hoặc bỏ hoàn toàn khái niệm này.
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03 Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử
Định danh và xác thực điện tử là yếu tố quan trọng phục vụ cho quá trình xây dựng chính phủ số, kinh tế số, cũng
là điều kiện cần thiết để triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến. Sau khi nghiên cứu ý kiến từ doanh
nghiệp, hiệp hội, VCCI có một số ý kiến sơ bộ như sau:
• Quy định rõ về phương tiện xác thực đối với mức độ bảo đảm danh tính số từ 1 đến 3;
• Bổ sung quy định về đặc điểm tự nhiên của chủ thể danh tính số áp dụng từ mức độ 3 trở lên để đảm bảo tính
phân biệt, khó làm giả và gây nhầm lẫn;
• Quy định rõ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ yêu cầu thu hồi/tạm dừng danh tính số trong
quy định về tạm dừng, thu hồi danh tính số;
• Bỏ quy định chỉ thu hồi các danh tính số được bảo đảm ở mức 3 khi chủ thể danh tính số đã chết, mất tích
theo tuyên bố của tòa án hoặc tổ chức do chủ thể danh tính số là đại diện theo pháp luật giải thể hoặc phá sản;
Mỗi danh tính cá nhân đều gắn với một cá nhân cụ thể và không phụ thuộc vào bảo đảm ở mức độ nào.
Khi chủ thể danh tính số chết hoặc mất tích, tất cả danh tính số gắn với chủ thể đều cần được thu hồi.

• Bỏ quy định doanh nghiệp phải ký quỹ không kỳ hạn tại ngân hàng thương mại không dưới 20 tỷ để đủ điều kiện cung
cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử;
• Điều chỉnh thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử xuống khoảng
20 ngày làm việc;
• Sửa đổi quy trình thẩm định và cấp giấy phép sửa đổi theo hướng chỉ cần thẩm định dựa trên hồ sơ doanh nghiệp
cung cấp;
• Rút ngắn thời gian cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử xuống còn 03
ngày làm việc;
• Làm rõ trình tự, thủ tục thu hồi tạm thời giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ để đảm bảo thuận lợi trong
quá trình triển khai trên thực tế;
• Bỏ quy định về vị trí thống lĩnh thị trường của các tổ chức cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử;
• Quy định rõ tần suất báo cáo định kỳ và các trường hợp phải thực hiện báo cáo đột xuất của tổ chức cung cấp dịch vụ
danh tính số được bảo đảm từ mức 3;
• Xác định rõ phạm vi điều chỉnh của Nghị định này không bao gồm các trường hợp cơ quan, tổ chức tự thực hiện định
danh và xác thực điện tử.
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BỘ TƯ PHÁP
Trong 03 tháng quý II, Bộ Tư pháp đã gửi
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam phối hợp thực hiện Rà soát quy định
pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.
Các vướng mắc xuất phát từ quy định đến
quá trình thực thi pháp luật về biện pháp
đảm bảo và chủ yếu xoay quanh các quy
định tại Nghị định 102/2017/NĐ-CP.

Rà soát quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo
đảm, đánh giá sơ kết thực tiễn thi hành Nghị định số
102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm
• Để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, Ban
Soạn thảo phải xác định phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc áp
dụng pháp luật về giao dịch bảo đảm;
• Bổ sung quy định chủ thể đăng ký thế chấp làm phiếu yêu cầu
đính chính thông tin về chủ thể đồng thời với thủ tục đăng ký
biện pháp thế chấp trong trường hợp cơ quan đăng ký từ chối do
không trùng khớp thông tin do có sự thay đổi của pháp luật;
• Bổ sung biện pháp xử lý trong trường hợp khách hàng không
hoàn tất thủ tục đăng ký hợp đồng thế chấp quyền tài sản phát
sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở sang đăng ký thế chấp nhà ở do
nhà ở trong tương lai đã được hình thành;
• Bổ sung biện pháp xử lý khi văn phòng đăng ký đất đai tại địa
phương từ chối đăng ký vì lý do tài sản đã được đăng ký;
• Đưa ra phương án xử lý đối với các cơ quan đăng ký trả kết

quả muộn hơn so với thời gian quy định.
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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

Từ tháng 04 đến tháng 06, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã
thực hiện góp ý đối với Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) và Dự thảo Nghị
định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả,
quyền liên quan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo.

Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)
Thời gian qua, nhiều bộ phim điện ảnh Việt Nam đạt giải cao tại các liên
hoan phim quốc tế, nhưng điều chào đón các bộ phim này lại là quyết định
xử phạt hành chính từ cơ quan nhà nước. Việc đặt nặng các thủ tục hành
chính lên các tác phẩm mang tính nghệ thuật này dường như chưa thực sự
phù hợp, ảnh hưởng lớn đến quyền tự do sáng tạo của tác giả.
• Làm rõ các tiêu chí xác định phim Việt Nam, đặc biệt là về mức độ chi phí
đầu tư tối thiểu của nhà đầu tư Việt Nam trong tổng chi phí đầu tư phim;
• Bổ sung các quy định cấm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của
chủ sở hữu;
• Bổ sung các chế tài cho các rạp chiếu phim có người xem phổ biến phim
trên không gian mạng;
• Bổ sung trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc ngăn
chặn các website chiếu phim vi phạm sở hữu trí tuệ;
• Đổi mới cơ chế kiểm duyệt phim như giao trách nhiệm thẩm định phim
cho các cơ quan báo chí có giấy phép phát thanh – truyền hình, phim được
công chiếu trên toàn quốc nếu có kết quả thẩm định nội dung phim “Đạt”
của bất kỳ đài truyền hình nào, hay cấp phép cho doanh nghiệp thẩm định
phim nếu có đủ điều kiện về nhân lực;
• Sửa đổi quy định về các hành vi bị cấm theo hướng chia thành hai loại
hành vi tách bạch: hành vi cấm tuyệt đối và hành vi bị cấm tương đối;
• Các doanh nghiệp nước ngoài phổ biến phim Việt Nam cần phải cung cấp
đầu mối liên lạc cụ thể cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay vì bắt
buộc phải có chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam;
• Hình thức hoạt động của cơ sở điện ảnh nên được mở rộng để tạo điều
kiện phát triển cho không chỉ các nhà sản xuất phim lớn mà còn cho các cá
nhân, nhóm cá nhân tự thực hiện sản xuất phim;

Việc bắt buộc cơ sở điện ảnh phải
được thành lập dưới hình thức doanh
nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp có thể sẽ
gây khó khăn lớn về thủ tục hành
chính đối với các cá nhân, nhóm cá
nhân nhỏ tự thực hiện sản xuất. Nhóm
nhà làm phim nhỏ lẻ này là một phần
trong hệ sinh thái làm phim, nếu
không vi phạm pháp luật điện ảnh,
những tác phẩm của họ vẫn xứng
đáng được bảo hộ và khuyến khích
phát triển.

ĐIỂM TIN/21

• Bỏ quy định về giấy phép xuất khẩu phim; (BOX) Hiện

• Điều chỉnh quy định về đặt hàng sản xuất phim sử

nay, không chỉ các doanh nghiệp, mà các nhà làm phim

dụng Ngân sách Nhà nước khi các tác phẩm truyền thông

độc lập đều có thể sản xuất phim và tải lên các nền tảng

này không đạt được mục tiêu truyền thông như dự tính,

trực tuyến. Điều này đã làm lu mờ đi khái niệm “biên

dẫn đến sự lãng phí rất lớn về tiền bạc;

giới” và gây khó khăn trong việc xác định thế nào là hành
vi “xuất khẩu phim”. Việc tiếp tục quy định về giấy phép
xuất khẩu phim dường như không còn phù hợp với sự
phát triển của nền công nghiệp điện ảnh hiện nay;

• Bỏ quy định về Giấy phép với phim Việt Nam tham dự
liên hoan phim nước ngoài khi các quy định hiện nay
đang tạo rào cản ngăn các phim Việt Nam tham dự liên
hoan phim quốc tế.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan
• Rà soát quy định có khái niệm “kịp thời”, “không kịp thời” để điều chỉnh bởi các khái niệm này là chưa đủ rõ ràng, có
thể tạo nhiều cách hiểu khác nhau giữa các đối tượng áp dụng;
• Bỏ các quy định về xử phạt đối với hợp đồng lữ hành, hợp đồng đại lý thiếu một trong các nội dung theo quy định
bởi việc thiếu các nội dung này ít ảnh hưởng đến các mối quan hệ hành chính;
• Bỏ quy định về xử phạt đối với hành vi không đăng ký kinh doanh đại lý lữ hành tại cơ quan nhà nước có thẩm
quyền;
• Bỏ quy định xử phạt đối với hành vi từ chối thanh toán bằng thẻ do ngân hàng phát hành.

BỘ XÂY DỰNG

ĐIỂM TIN/22

01

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
• Điều chỉnh lại thời điểm xác định thời hạn vi phạm là từ thời điểm chủ đầu
tư được lựa chọn hay từ thời điểm nhận bàn giao đất trên thực tế;
• Xem xét lại quy định về thời hạn không triển khai dự án bị xem là vi phạm
để cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thu hồi;
• Quy định trình tự, thủ tục để xin chấp thuận thay đổi một số chỉ tiêu sử
dụng đất quy hoạch xây dựng và quy mô dân số hoặc chuyển đổi mục đích sử
dụng một phần diện tích dự án sang xây dựng các công trình dịch vụ, thương
mại, văn phòng, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và hạ tầng xã hội khác;

Các Dự thảo được
Bộ Xây dựng thực
hiện lấy ý kiến
trong Quý II liên
quan chủ yếu đến
cải tạo, xây dựng
và quản lý đối với
nhà chung cư.
Các góp ý của VCCI
đối với các Dự
thảo này liên quan
chủ yếu đến hoạt
động đấu thầu khi
các quy định này
chưa có sự thống
nhất với pháp luật
về đấu thầu hiện
hành.

• Điều chỉnh quy trình lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà
chung cư đối với trường hợp các chủ sở hữu thỏa thuận với doanh nghiệp
kinh doanh bất động sản;
• Xem xét lại quy định về trường hợp có nhiều hơn một nhà đầu tư trúng
thầu. Nếu quy định trên là phù hợp, Ban Soạn thảo cần đưa ra biện pháp giải
quyết trong trường hợp các nhà đầu tư cùng trúng thầu không thể thỏa thuận
phân chia quyền và lợi ích.

02

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định số
99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ban hành Quy chế quản lý sử dụng
nhà chung cư
• Điều chỉnh quy định về lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà công vụ
theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các pháp luật khác có liên quan
thay vì sử dụng phương thức đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);
• Sửa đổi quy định theo hướng quy định rõ đơn vị quản lý vận hành nhà
chung cư chỉ chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý vận hành phần sở hữu chung
của nhà chung cư, những phần sở hữu riêng sẽ do chủ sở hữu quản lý;

ĐIỂM TIN/23

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Trong quý II/2021, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã thực hiện góp ý đối với Dự thảo Thông sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2018/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận
một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam chủ trì soạn thảo. Cụ thể:
• Quy định về trình tự, thủ tục để ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn giảm vốn điều lệ và chi nhánh ngân
hàng nước ngoài giảm mức vốn được cấp để đảm bảo tính minh bạch chính sách và cơ sở để các tổ chức tín dụng thực
hiện trên thực tế;
• Quy định về trường hợp từ chối đề nghị giảm mức vốn điều lệ của ngân hàng thương mại;
• Sửa đổi quy định theo hướng sau khi Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đề nghị của ngân hàng thương mại, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước sẽ gửi yêu cầu tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi
ngân hàng thương mại có trụ sở chính để thực hiện kiểm tra việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện của trụ sở chính và có
văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước để có cơ sở quyết định sửa Giấy phép.

2/ ĐÁNH GIÁ PHẢN HỒI
Trong Quý II năm 2021, có 09 văn bản (04 Nghị định và 05 Thông tư) mà VCCI thực hiện góp ý được ban hành,
bao gồm:
❖

04 Nghị định:

1.

Nghị định 51/2021/NĐ-CP quy định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

2.

Nghị định 52/2021/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế
thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021

3.

Nghị định 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

4.

Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

❖

05 Thông tư:

1.

Thông tư 03/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản
trí tuệ đến năm 2030

2.

Thông tư 31/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

3.

Thông tư 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý
thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

4.

Thông tư 43/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC
ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP
ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia
tăng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính)

5.

Thông tư 05/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
42/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng quỹ tín
dụng nhân dân

ĐÁNH GIÁ PHẢN HỒI/25

01

Hình 1. Tỷ lệ tiếp thu các ý kiến
góp ý của VCCI
VCCI có 36 đề xuất (không kể các góp ý liên
quan đến kỹ thuật soạn thảo văn bản), trung
bình mỗi văn bản có gần 04 ý kiến góp ý, trong
đó 12 ý kiến được tiếp thu, tương đương 33.3%
trong tổng số văn bản trên.
Tiếp thu

Không tiếp thu

02

Hình 2. Tỷ lệ tiếp thu theo loại văn bản
8
6

Nếu theo loại văn bản thì tỷ lệ tiếp thu các
góp ý trong các dự thảo văn bản pháp luật
cấp nghị định cao hơn cấp thông tư.

4
2
0
Tiếp thu

Không tiếp thu
Thông tư

03

Các đề xuất của VCCI tập trung chủ yếu về
tính minh bạch, tính hợp lý và tính thống

Nghị định

Hình 3. Số lượng góp ý theo từng tiêu chí
30

nhất trong đó đề xuất về tính hợp lý chiếm
đa số. Điều này cho thấy, các dự thảo văn
bản quy phạm pháp luật về kinh doanh
được soạn thảo trong thời gian quan có
khá nhiều quy định chưa đảm bảo tính hợp

20
10
0

lý của văn bản.

04

Hình 5. Tỷ lệ tiếp thu theo tiêu chí
80

Tính hợp lý

Tính minh bạch

Tính thống nhất

Trong ba tiêu chí, tỷ lệ tiếp thu và không tiếp
thu các ý kiến của VCCI trong mỗi văn bản
vẫn có sự chênh lệch rõ rệt. Tuy nhiên, với 36

60

đề xuất trong 09 văn bản pháp luật, tương

40

đương 07 góp ý cho mỗi văn bản và gần 1/3

20

trong số đó được ghi nhận, tiếp thu đã thể
hiện sự quan tâm, nỗ lực của cộng đồng

0
Tính hợp lý

Tính minh bạch
Tiếp thu

Không tiếp thu

Tính thống nhất

doanh nghiệp cũng như cơ quan chủ trì soạn
thảo trong hoạt động xây dựng chính sách.
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