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Đánh giá 25 văn bản được ban hành trong quý IV năm 2021 với bản tổng hợp 
ý kiến VCCI đã gửi tới cơ quan soạn thảo

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
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ĐIỂM TIN
Những văn bản VCCI đã góp ý kiến

Trong quý IV năm 2021, Phòng Thương mại và Công nghiệp

Việt Nam (VCCI) đã có ý kiến góp ý với 35 Dự thảo văn bản
quy phạm pháp luật1 trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: tài
chính, tư pháp, nông nghiệp, vận tải, công nghệ thông tin … do 15 Bộ
chủ trì soạn thảo.

Trong 35 văn bản góp ý2 , VCCI có 141 đề xuất3, trong đó tập trung vào các góp ý về tính minh
bạch (quy định rõ về: các quyền, nghĩa vụ của các đối tượng chịu tác động; trình tự thủ tục hành
chính; …), tính thống nhất (giữa các quy định tại văn bản với các văn bản cùng giá trị pháp lý
hoặc văn bản có giá trị pháp lý cao hơn), tính hợp lý và khả thi (yêu cầu bỏ hoặc điều chỉnh các quy
định gây khó khăn bất hợp lý cho doanh nghiệp).

ĐIỂM TIN

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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http://www.vibnonline.com.vn/
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BỘ CÔNG THƯƠNG

Trong Quý IV, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã thực hiện góp
ý đối với 03 Dự thảo do Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo, cụ thể như sau:

Dự thảo Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt
động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. Đối
với Dự thảo này, VCCI có một số đề xuất như sau:

- Bổ sung đề xuất bỏ “yêu cầu thời hạn tối thiểu trong hợp đồng thuê” trong
Nghị định 87/2018/NĐ-CP (điều 9, điều 10) và Nghị định 83/2014/NĐ-CP
(điều 7, điều 13, điều 16);

- Đề nghị thay đổi tiến độ thực hiện, đề xuất sửa đổi trong năm 2021 –
2022 do tiến độ dự kiến đề xuất đơn giản hóa đối với điều kiện nhân sự
trong điều kiện trong hoạt động hóa chất vào năm 2023 là quá lâu;

- Bỏ (đề xuất tại điểm 3.1.1.b mục I Phương án) đề xuất bãi bỏ hoạt động
cho thuê chai LPG trong điều kiện “Có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai
LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường đối với thương nhân
xuất khẩu, nhập khẩu LPG kinh doanh LPG chai”;

- Bỏ quy định về phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự,
các yếu tố về phòng cháy, chữa cháy sẽ được quản lý theo điều kiện kinh
doanh khí.
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Thông tư quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế
và bộ trang phục phòng, chống dịch

VCCI đề nghị nghiên cứu, cân nhắc lại việc ban hành Thông tư này vì tình trạng thị trường khẩu trang năm
2021 có những thay đổi lớn so với năm 2020:

- Cơ bản không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng diện rộng hoặc cục bộ trên thị trường do thiếu, khan hiếm
hoặc ép hàng làm giá như năm 2020;

- Năng lực sản xuất khẩu trang, găng tay y tế đã được đảm bảo;

- Tình hình của năm 2022, dù khó lường nhưng đã được đảm bảo một phần nhờ việc tiêm chủng vắc-xin
diện rộng;

Như vậy, có cơ sở để cho rằng thị trường các mặt hàng này trong năm 2022 sẽ diễn biến không phức tạp
như năm 2020, dẫn đến lợi nhuận – yếu tố thu hút hoạt động buôn lậu, chuyển tải bất hợp pháp có thể
biến mất.

Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

- Để bảo đảm tính thống nhất của văn bản, đề nghị sửa quy định tại khoản 9 điều 3 Dự thảo theo hướng bổ
sung như sau: “…theo quy định của Luật này, các luật khác có liên quan và điều ước quốc tế”;

- Cân nhắc quy định cụ thể hơn các quy định về định nghĩa về lô, mỏ đặc biệt ưu đãi đầu tư dầu khí, về thời
hạn hợp đồng dầu khí và giảm tối đa các quy định có tính chất định tính tương tự khác trong Dự thảo để
làm cơ sở cho việc hiểu và áp dụng quy định một cách chính xác, thống nhất, minh bạch;

- Đề xuất cân nhắc bổ sung một điều về phòng chống, xử lý sự cố dầu khí vào Dự thảo, bên cạnh các quy
định rải rác khác, vì Luật dầu khí hiện hành và dự thảo Luật không có điều khoản riêng quy định về sự cố
dầu khí mà chỉ nêu một số quy định yêu cầu về kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố nói chung hoặc sự cố
môi trường.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định quản lý website
thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng
dụng thiết bị di động

- Bỏ quy định yêu cầu một trong các hồ sơ đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện
tử là bản quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử và bổ sung theo hướng liệt kê
các nội dung cần có trong quy chế hoạt động để doanh nghiệp tham khảo và tự xây dựng;

- Đề nghị sửa đổi các quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký theo hướng đồng nhất các nội dung đăng
ký trùng lặp, và cho phép doanh nghiệp chỉ cần đăng ký bổ sung phát hành phiên bản web/app, do các quy
định trên đang được quy định tại hai văn bản khác nhau (Thông tư 47/2014/TT-BCT cho website và Thông
tư 59/2015/TT-BCT cho app).

Đề xuất sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

Các đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 107/2018/NĐ-CP đều xuất phát từ những điểm hạn chế, vướng mắc
được nêu trong nội dung về kết quả thực thi Nghị định 107. Tuy nhiên, để đảm bảo các đề xuất này đáp ứng
được các mục tiêu của quản lý nhà nước vừa đảm bảo môi trường kinh doanh thuận lợi, VCCI đề nghị cân
nhắc, xem xét một số vấn đề sau:

- Cần xem xét, đánh giá một cách thận trọng và cung cấp đầy đủ, rõ ràng hơn quy định về điều kiện kinh
doanh xuất khẩu gạo;

- Bỏ đề xuất sửa đổi thời hạn Giấy chứng nhận phù hợp với thời hạn của hợp đồng thuê kho chứa, cơ sở xay,
xát, chế biến thóc, gạo của thương nhận tại thời điểm nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận vì tạo ra sự bất bình
đẳng giữa các thương nhân được cấp phép và khó quản lý;
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trong quý IV 2021, Bộ Giáo dục và đào tạo đã tiến hành soạn thảo 01 Dự thảo văn bản có liên quan đến lĩnh
vực mình quản lý. Các góp ý của VCCI tập trung vào tính minh bạch (tránh cơ chế xin-cho) và tính hợp lý của
quy định, cụ thể như sau:

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác,
đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

- Quy định về quản lý hành lang an toàn đường bộ là chưa minh bạch và có nguy cơ chồng chéo về thủ tục. Do
đó, đề nghị cân nhắc điều chỉnh quy định theo hướng

• Bỏ quy định Chưo ̛ng trình đào tạo của nước ngoài thực hiện tại Việt Nam là chương trình…bảo đảm quy
định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, vì sẽ tạo thêm yêu cầu về giấy tờ chứng minh sở hữu trí tuệ và không
cần thiết khi duyệt cấp phép trong khi chương trình đã được kiểm định chất lượng giáo dục trước đó;

• Quy định rõ nội dung về cơ sở vật chất của tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài, tránh
dẫn đến các cách hiểu khác nhau;

• Quy định rõ về yêu cầu nộp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục chỉ áp dụng đối với cơ sở giáo
dục nước ngoài để đảm bảo tính thống nhất khi áp dụng và triển khai trên thực tế.
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Ngày 23/11/2021, trên cơ sở ý kiến góp ý của doanh nghiệp, VCCI đã gửi Bộ Giao thông vận tải một số góp ý

đối với Dự thảo Thông tư ban hành định mức công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án xây

dựng đường bộ có thu phí do Bộ Giao thông vận tải quản lý. Về cơ bản, các đinh mức công tác thu phí đường

bộ tại Dự thảo là hợp lý, tuy nhiên để phù hợp hơn với thực tế, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét bổ

sung các quy định sau:

- Đề nghị bổ sung quy định về định mức kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tại các trạm thu phí, do Dự

thảo chưa có quy định cụ thể về định mức thực hiện các công tác này, dẫn đến các doanh nghiệp sẽ khó có cơ

sở để lập dự toán;

- Đề nghị bổ sung đầu mục chi phí tiền điện sử dụng trực tiếp cho công tác vận hành các thiết bị và hệ thống

chiếu sáng tại các trạm thu phí… để đảm bảo đủ chi phí, tương tự như quy định về các định mức quản lý vận

hành hầm đường bộ hiện hành.

ằ đị ứ

đườ ộ ạ ự ả ợ để

ợ ớ ự ế đề ị ả

ắ ổ

“

’’

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trong quý IV 2021, Bộ Giáo dục và đào tạo đã tiến hành soạn thảo 01 Dự thảo văn bản có liên quan đến lĩnh
vực mình quản lý. Các góp ý của VCCI tập trung vào tính minh bạch (tránh cơ chế xin-cho) và tính hợp lý của
quy định, cụ thể như sau:
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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Trong quý IV năm 2021, VCCI đã có góp ý với Dự thảo Nghị định quy định phối hợp, liên thông một số thủ

tục hành chính khi thành lập doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo. Các góp ý của

VCCI tập trung vào tính hợp lý, tính thống nhất và minh bạch của quy định, cụ thể như sau: Từ tháng 07

đến hết tháng 09/2021, VCCI đã tham gia ý kiến đối với 02 Dự thảo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Dự thảo

Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 và Dự thảo Thông tư hướng dẫn

một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các góp ý tập trung vào các

quy định đã gặp vướng mắc hoặc có thể gây ra vướng mắc cho doanh nghiệp trong thực tiễn thi hành,

đồng thời đưa ra đường hướng sửa đổi quy định để hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản

xuất, kinh doanh.
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Dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025

- Đề nghị bổ sung thêm "nguyên tắc quản lý rủi ro" trong cơ chế quản lý thời gian tới;

- Cần làm rõ quan điểm, định hướng “hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi và tăng trưởng”;

- Cần hướng đến hai nhóm giải pháp lớn về phát triển xanh và bền vững, giảm phát thải Carbon, thích ứng

với biến đổi khí hậu và nhóm giải pháp hình thành phát triển chuỗi giá trị hàng hóa trong sản xuất công

nghiệp và nông nghiệp mà Việt Nam có thế mạnh;

- Bổ sung thêm chỉ tiêu về số lượng doanh nghiệp hoạt động trong giai đoạn 2021 – 2025, nâng chỉ tiêu về

số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ chuyển đổi số và nêu rõ các mức độ hỗ trợ;

- Bổ sung các giải pháp để thúc đẩy khởi nghiệp, gia nhập thị trường của các chủ thể kinh doanh;

- Bổ sung nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương, VCCI, các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề

trong từng nhiệm vụ cụ thể.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Bổ sung quy định danh sách các cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV phải được đăng tải công khai trên trang

web https://business.gov.vn;

- Sửa đổi quy trình hỗ trợ doanh nghiệp tại khoản 4 điều 3 Dự thảo để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp theo

hướng: DNNVV và bên cung cấp thực hiện hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ, bên cung cấp thực hiện

hợp đồng sẽ tiến hành thanh toán, quyết toán hợp đồng hỗ trợ tại cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV, trong

hợp đồng thanh lý, nghiệm thu có chữ ký của cả ba bên;

- Đề nghị quy định rõ về việc DNNVV phải “thực hiện đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trên Cổng

thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV” và gửi kèm kết quả đánh giá trong hồ sơ đề xuất hỗ trợ;

- Đề nghị bổ sung các khóa đào tạo liên quan tới chuyển đổi số trong doanh nghiệp và bổ sung quy định về

xây dựng các tiêu chí cụ thể lựa chọn, xác định DNNVV để hỗ trợ công nghệ, tư vấn và phát triển nguồn

nhân lực.

Dự thảo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và những năm tiếp theo

- Đề nghị cân nhắc điều chỉnh nhiệm vụ của các Bộ được phân công làm đầu mối theo dõi việc cải thiện các

bộ chỉ số và các Bộ được phân công chủ trì, chịu trách nhiệm đối với các chỉ số, chỉ số thành phần theo

hướng “Kịp thời cập nhật, hướng dẫn và đôn đốc, kiểm tra...";

- Cần đưa ra mốc thời gian và yêu cầu kết quả cụ thể cho các Bộ, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ rà

soát;

- Bổ sung nội dung về nhiệm vụ kiểm soát việc bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh

doanh mới trong dự thảo;

- Cân nhắc bổ sung đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục xử lý, ngăn chặn có hiệu

quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp.
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Dự thảo Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và

đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030

Dự thảo có sự kế thừa, phát huy những kết quả đạt

được từ thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011-2020,

đồng thời đã đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục

những hạn chế của Chiến lược giai đoạn trước. Để Dự

thảo tiếp tục được hoàn thiện hơn, VCCI đưa ra một

số đề xuất sau:

- Cân nhắc nghiên cứu việc lồng ghép hoặc bổ sung

thêm quan điểm về phát triển KH,CN&ĐMST trong

doanh nghiệp ở một số ngành, lĩnh vực;

- Cần xác định lộ trình thực hiện theo các năm 2021-

2025 và 2026-2030 cho một số mục tiêu có thể

lượng hóa được để sau 5 năm đầu có thể sơ kết,

đánh giá về tiến độ thực hiện, từ đó có kế hoạch

trong giai đoạn 10 năm tới;

- Bổ sung bổ sung thêm chỉ tiêu số doanh nghiệp áp

dụng các sản phẩm khoa học công nghệ và đổi mới

sáng tạo vào hoạt động kinh doanh, và bổ sung thêm

mục tiêu về chỉ tiêu tạo việc làm liên quan đến khoa

học và công nghệ;

- Bổ sung thêm giải pháp về hoàn thiện pháp luật

về sở hữu trí tuệ, bảo hộ và khai thác hiệu quả,

hợp lý các tài sản trí tuệ do Việt Nam tạo ra;

khuyến khích thương mại hóa và chuyển giao

quyền;

- - Cần rà soát cơ chế để tạo thuận lợi cho sự gắn

kết giữa doanh nghiệp với các viện nghiên cứu,

các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu

khoa học;

- - Bổ sung việc khuyến khích hoạt động tôn vinh

dành cho các doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ,

nhỏ có những hoạt động ứng dụng khoa học và

công nghệ cũng như đổi mới sáng tạo hiệu quả.
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Bỏ nội dung phải kê khai “tóm tắt kinh nghiệm hoạt

động đánh giá công nghệ”, vì nội dung này đã được

bãi bỏ trong các quy định có tính chất tương tự yêu

cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong các

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và

Công nghệ;

- Đề nghị cho phép doanh nghiệp tự chịu trách

nhiệm với nội dung kê khai, không cần phải cung

cấp tài liệu chứng minh kinh nghiệm của chuyên gia

để giảm thiểu giấy tờ khi thực hiện thủ tục.

Dự thảo Báo cáo và Phương án cắt giảm, đơn giản

hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học

và Công nghệ

- Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 154 Luật Sở hữu trí

tuệ theo hướng “thành lập theo quy định của pháp

luật”, tức là không quy định liên quan gì đến ngành,

nghề lĩnh vực hoạt động;

- Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục Giấy chứng

nhận tổ chức đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại

diện sở hữu công nghiệp (có thể là 07 ngày làm việc

kể từ ngày nhận hồ sơ);

- Bỏ yêu cầu trong Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận

đăng ký thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa

phải có “Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng

nhận đăng ký đầu tư” vì cơ quan cấp phép có thể tra

cứu thông tin này;
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BỘ TÀI CHÍNH

Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về mức
thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

Do là ngành hàng không đã trải qua hai năm bị
ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bênh Covid-19, năm
sau nặng hơn năm trước, nên việc hỗ trợ cho
ngành hàng không cần mạnh mẽ hơn nữa, cụ thể
điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường với nhiên
liệu bay xuống còn 1.000 đồng/lít (áp dụng trong
năm 2022). Khi đó, chính sách hỗ trợ mạnh mẽ ở
mức cao sẽ là “liều thuốc” giúp doanh nghiệp và
ngành hàng không tiếp tục gắng gượng và tạo đà
để hồi phục.).

Nghị định gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối
với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Đề nghị xem xét kéo dài thời gian hỗ trợ, gia hạn
thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ
tính thuế trong năm 2021 thêm ít nhất ba tháng
để hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực hơn nữa.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Dự thảo đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định đang
có vướng mắc, bất cập khi thực hiện trên thực tế.
Doanh nghiệp đánh giá cao đối với sửa đổi về hoàn
thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư. Điều này
cho thấy tinh thần cầu thị của cơ quan chủ trì soạn
thảo.

Tuy nhiên, để hoàn thiện thêm Dự thảo, đề nghị Ban
soạn thảo cân nhắc, xem xét một số vấn đề sau:

- Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế
giá trị gia tăng (khoản 3 Điều 2): Đề nghị giữ
nguyên quy định hiện hành trong trường hợp
chuyển nhượng dự án đầu tư, vì:

i) Khó phân biệt giữa chuyển nhượng dự án đầu
tư và chuyển nhượng tài sản

ii) Theo phản ánh của doanh nghiệp, trong bối
cảnh hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang chịu tác
động nặng nề của dịch Covid 19, dẫn đến khó khăn
trong việc triển khai các dự án đầu tư. Vì vậy, đề
nghị Ban soạn thảo cân nhắc giữ nguyên như quy
định hiện hành.

- Về sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa
qua chế biến: Đề nghị bỏ cụm từ “khâu kinh doanh
thương mại” là không rõ và có thể khiến cho quy
định này thiếu rõ ràng, gặp vướng khi triển khai

Trong quý II năm 2020, Bộ Tài chính đã tiến hành
soạn thảo 12 Dự thảo văn bản có liên quan đến lĩnh
vực mình quản lý, trong đó có nhiều văn bản quan
trọng, ảnh hưởng lớn đến cộng đồng doanh nghiệp
như các Dự thảo Thông tư về giảm phí, lệ phí trong
nhiều lĩnh vực; Dự thảo Nghị định về hóa đơn,
chứng từ ...
Các góp ý của VCCI tập trung vào tính hợp lý (bổ
sung, điều chỉnh hoặc loại bỏ các nội dung của quy
định); tính minh bạch và tính thống nhất, cụ thể
như sau:
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-Quy định về thời điểm xác định

giá tính thuế đối với hàng hóa,

dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu

dùng nội bộ, biếu, tặng, cho là

chưa hợp lý. Vì vậy, đề nghị Ban

soạn thảo sửa đổi quy định theo

hướng, đối với hàng hóa, dịch vụ

mà doanh nghiệp phải mua vào

thì giá tính thuế GTGT là giá trên

hóa đơn GTGT đầu vào;

– Giá đất được trừ để tính thuế

GTGT trong trường hợp nhà nước

giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng

xây dựng nhà để bán (điểm 3.a.1):

Đề nghị quy định rõ ràng tiền sử

dụng đất không được xem là

doanh thu không chịu thuế GTGT

khi tính thuế GTGT không được

khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

không chịu thuế GTGT.

Giá đất được trừ để tính thuế

GTGT trong trường hợp nhận

chuyển nhượng quyền sử dụng

đất: Đề nghị Ban soạn thảo cân

nhắc quy định theo hướng doanh

nghiệp được khấu trừ thuế GTGT

đầu vào đối với phần cơ sở hạ tầng

không tính vào giá đất được trừ

khi chuyển nhượng để đảm bảo

quyền lợi cho doanh nghiệp.

• Hoàn thuế giá trị gia tăng (Điều

10): đề nghị Ban soạn thảo cân

nhắc bổ sung vào quy định tại

Dự thảo, cụ thể:

• Bổ sung quy định cho phép

hoàn thuế GTGT với số thuế

GTGT lũy kế 12 tháng/04 quý

liên tục chưa khấu trừ hết

• Bổ sung quy định cho phép

hoàn thuế cho trường hợp sản

xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc

đối tượng chịu thuế GTGT 5%

nhưng đầu vào chủ yếu thuộc

đối tượng chịu thuế GTGT 10%

nếu có số thuế GTGT đầu vào

chưa được khấu trừ hết sau 12

tháng hoặc 04 quý.

• Một số góp ý khác

• Bổ sung quy định về kê khai

tính thuế GTGT đối với hoạt

động chuyển nhượng bất động

sản có chuyển nhượng quyền

sử dụng đất, đặc biệt là trường

hợp đất chưa có cơ sở hạ tầng

có một số vướng mắc do giá

đất thay đổi giữa thời điểm

nhận chuyển nhượng quyền sử

dụng đất và thời điểm chuyển

quyền sử dụng đất.

• bổ sung hướng dẫn các dịch vụ

trên được xác định là dịch vụ

xuất khẩu, áp dụng thuế suất

GTGT 0%

• Về xử lý thuế GTGT khi điều

chuyển tài sản cho chi nhánh

hạch toán phụ thuộc

Hiện nay, các quy định về thuế GTGT

không có quy định về xử lý thuế

GTGT khi điều chuyển tài sản cho chi

nhánh hạch toán phụ thuộc. Phụ lục

4 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy

định về vấn đề này nhưng ở khía

cạnh hóa đơn, chứng từ. Tuy nhiên,

Thông tư 78/2021/TT-BTC đã bãi

bỏ các hướng dẫn tại Thông tư

39/2014/TT-BTC và không có

hướng dẫn về vấn đề này.

Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy

định hướng dẫn việc xử lý thuế GTGT

khi điều chuyển tài sản cho chi

nhánh hạch toán phụ thuộc.
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- Nghị định quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại

điện tử

- Điều chỉnh quy định về người khai hải quan phù hợp vớiĐiều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, theo đó, chủ

hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua

đại lý làm thủ tục hải quan.

- Làm rõ quy định về xử lý trong trường hợp Hệ thống gặp sự cố, cụ thể là về phương thức cung cấp thông tin

trong trường hợp này.

- Bỏ quy định doanh nghiệp có trách nhiệm trang bị đầy đủ về hạ tầng kỹ thuật an toàn trong hoạt động giao

dịch điện tử đảm bảo việc khai báo, truyền, nhận, lưu trữ thông tin khi truy cập và trao đổi thông tin với Hệ

thống xử lý dữ liệu thương mại điện tử.

- Sửa đổi quy định về mức độ truy cập dữ liệu từ Hệ thống dữ liệu thương mại điện tử. Theo đó, việc cung cấp

thông tin cho các cơ quan khác cần đảm bảo không tiết lộ các thông tin cá nhân (thường của người mua

hàng), chẳng hạn có thể thực hiện thông qua việc ẩn các trường thông tin này. Cơ quan nhà nước khác thực

hiện truy cập bằng việc nhập Số tờ khai (định danh, được hệ thống tạo tự động) hoặc gửi thông tin yêu cầu

đến cơ quan hải quan.

- Sửa đổi quy định về khóa quyền truy cập để đơn giản hóa và thân thiện với người dùng.

- Sửa đổi quy định về miễn giấy phép, điều kiện, kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu giao

dịch qua thương mại điện tử theo hướng: (i) sửa đổi quy định theo hướng áp dụng giới hạn theo năm hoặc

theo từng sàn thương mại điện tử, hoặc (ii) xây dựng cơ chế quản lý theo người bán.

- Về các trường hợp không được miễn giấy phép, điều kiện, kiểm tra chuyên ngành, bổ sung quy định theo

hướng không áp dụng quy định về cảnh bảo với các đơn hàng đã gửi thông tin đến cho Hệ thống.

- Sửa đổi quy định theo hướng áp dụng giới hạn theo năm đối với việc miễn thuế với hàng hóa nhập khẩu

giao dịch qua thương mại điện tử

- Về kiểm tra thực tế hàng hóa: đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thêm quy định theo hướng: Trong trường

hợp cần kiểm tra thực tế hàng hoá thì cơ quan hải quan phát thông báo bằng văn bản hoặc bằng phương tiện

điện tử cho người làm thủ tục. Khi đó, người làm thủ tục có thể dùng thông báo chính thức này của cơ quan

hải quan để thông báo đến cho người nhận hàng về sự chậm trễ giao hàng, cũng như làm căn cứ trường hợp

bất khả kháng trong hợp đồng vận chuyển, giao nhận hàng hoá.
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Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái

phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường

quốc tế

- Mục đích huy động vốn: đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định và bổ sung cơ chế kiểm soát theo hướng:

(i) công khai thông tin về cả công ty phát hành và công ty được góp vốn, mua cổ phần (mục đích sử dụng

vốn, dòng tiền, tình hình thực hiện dự án); (ii) Đại diện người sở hữu trái phiếu: đơn vị này sẽ có trách nhiệm

giúp các nhà đầu tư giám sát việc sử dụng vốn huy động.

- Về mua lại trái phiếu trước hạn: sửa đổi theo hướng nhà đầu tư được yêu cầu doanh nghiệp phát hành mua

lại trong trường hợp có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp sử dụng vốn

không đúng mục đích.

- sửa đổi quy định theo hướng doanh nghiệp có cam kết mua lại khi thay đổi mục đích sử dụng, các vi phạm

nghiêm trọng về phát hành trái phiếu hoặc phương án phát hành, trừ trường hợp các nhà đầu tư (trái chủ)

chấp nhận các nội dung này.

- Về kết quả xếp hạng tín nhiệm: cân nhắc lại việc bổ sung quy định này, có thể theo hướng đưa ra lộ trình

phù hợp, bắt đầu từ việc khuyến khích doanh nghiệp sử dụng kết quả xếp hạng tín nhiệm.

Thông tư thay thế Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại

Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; Thông tư quy định giá dịch vụ trong

lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào

thị trường chứng khoán Việt Nam

- Miễn giá dịch vụ đăng ký niêm yết, giao dịch và lưu ký với trái phiếu xanh trong ít nhất 05 năm kể từ khi

có hiệu lực nhằm hỗ trợ thị trường này trong giai đoạn mới hình thành.

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do

cơ quan trung ương thực hiện và ii) Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất do

cơ quan trung ương thực hiện

- Bổ sung quy định về phí thẩm định điều chỉnh giấy phép môi trường;

- Quy định mức phí thẩm định điều chỉnh sao cho ở mức thấp hơn nhiều so với phí cấp, cấp lại giấy phép

môi trường;

- Sửa đổi mức phí cấp lại giấy phép môi trường sao cho thấp hơn mức phí cấp mới;
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Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư

152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên

- Sửa đổi quy định về các chi phí được trừ theo

hướng cho phép doanh nghiệp được trừ tất cả các

chi phí (trừ chi phí khai thác) khi tính giá tính thuế.

- Nghiên cứu đưa ra cơ chế chống chuyển giá thuế

tài nguyên tương tự như các nguyên tắc tại Nghị

định 20/2017/NĐ-CP như lập hồ sơ báo cáo giao

dịch độc lập. Thứ nhất, bản chất của thuế tài nguyên

được tính trên giá bán tài nguyên là nhằm tạo cơ

chế chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và nhà đầu tư trong

việc khai thác khoáng sản. Thứ hai, thẩm quyền ban

hành giá tính thuế tối thiểu lại thuộc về UBND cấp

tính khiến rủi ro này lại càng lớn khi phải nộp nhiều

thuế hơn mà chỉ do chính quyền địa phương thay

đổi mức giá tính thuế. Điều này khiến cho các dự án

khai thác khoáng sản tại Việt Nam thường ở quy mô

nhỏ lẻ, manh mún. Thứ ba, cơ chế này không thể

hoạt động trong trường hợp doanh nghiệp bán được

tài nguyên với giá cao hơn giá tính thuế tối thiểu,

nhưng lại thực hiện hoạt động chuyển giá nhằm kê

khai giá trên chứng từ chỉ bằng giá tính thuế tối

thiểu do UBND cấp tỉnh quy định.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số

40/2021/TT-BTC 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

Thông tư 40/2021/TT-BTC vừa được ban hành vào

tháng 6/2021, tuy nhiên có nhiều nội dung chưa

phù hợp với doanh nghiệp và chưa thực hiện tham

vấn kỹ lưỡng trước khi ban hành. Do vậy, Bộ Tài

chính đã cho tạm ngưng hiệu lực của Thông tư này

và soạn thảo văn bản sửa đổi, điều chỉnh một số nội

dung. VCCI đã có một số góp ý sau:

-Thu hẹp phạm vi sàn thương mại điện tử (TMĐT)

phải thực hiện nghĩa vụ liên quan về thuế của hộ, cá

nhân kinh doanh: chỉ áp dụng với sàn TMĐT có chức

năng đặt hàng trực tuyến;

-Sửa đổi việc kê khai, nộp thuế thay của sàn TMĐT

cho hộ, cá nhân kinh doanh theo hướng phải có hợp

đồng uỷ quyền;

-Sửa đổi theo hướng chỉ yêu cầu sàn TMĐT cung

cấp những loại thông tin mà sàn sẵn có;

-Bổ sung quy định hướng dẫn cách tính tổng doanh

thu người bán qua sàn TMĐT;

-Bổ sung quy định làm rõ trường hợp cung cấp

thông tin theo yêu cầu;

-Bổ sung làm rõ chủ thể tiếp nhận thông tin là Tổng

cục Thuế hay các Cục, Chi cục thuế địa phương;

-Bổ sung quy định hướng dẫn việc xác định thuế

khoán và thuế trên sàn TMĐT với hộ, cá nhân kinh

doanh vừa bán trên sàn vừa kinh doanh tại chỗ;

-Bổ sung cơ chế xác định lỗi khi phát hiện lộ, lọt

thông tin: (i) đánh dấu thông tin sàn TMĐT cung cấp

cho cơ quan thuế để xác định lỗi từ doanh nghiệp

hay cơ quan thuế; (ii) ban hành quy trình nội bộ về

quản trị dữ liệu tại cơ quan thuế;

-Bãi bỏ quy định về tính thuế giá trị gia tăng với các

khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, chi hỗ trợ bằng

tiền không gắn với quảng cáo;

-Nâng ngưỡng chịu thuế thu nhập của hộ, cá nhân

kinh doanh;

-
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Dự thảo Quyết định ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí
nhà kính năm 2022
Loại bỏ các đối tượng không đáp ứng tiêu chí xác định cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính, chẳng hạn doanh
nghiệp vận tải hành khách đường bộ; vận tải đường thủy nội địa; vận tải biển; vận tải đường ống; vận tải
đường sắt; dịch vụ hỗ trợ, có liên quan đến vận tải: dịch vụ phá dỡ, bốc xếp; dịch vụ cảng.

BỘ TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG
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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Trong 03 tháng vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì soạn thảo 02 Dự thảo liên quan đến lĩnh
vực mình quản lý. Các Dự thảo liên quan này liên quan đến phương án quy hoạch các dải băng tần cho hệ
thống thông tin di động, vì vậy các góp ý của VCCI tập trung vào tính hợp lý của quy định, cụ thể như sau:

Dự thảo Đề xuất xây dựng Luật Công nghiệp công

nghệ số

VCCI ủng hộ việc xây dựng khung khổ pháp lý hoàn

chỉnh, phù hợp nhằm thúc đẩy sự phát triển của

ngành công nghệ số. Bên cạnh đó, VCCI có một số

ý kiến sau đây:

-Làm rõ đối tượng điều chỉnh: chỉ điều chỉnh phân

ngành công nghiệp phần mềm hay điều chỉnh toàn

bộ ngành công nghệ thông tin;

-Xác định rõ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phù hợp

với từng phân ngành công nghệ thông tin;

-Làm rõ chính sách dành cho các doanh nghiệp

đầu đàn nhằm đảm bảo tính cạnh tranh trên thị

trường;

- Bổ sung chính sách dành cho các doanh nghiệp

lớn cỡ vừa;

- Bổ sung các chính sách dành cho hệ sinh thái hỗ

trợ doanh nghiệp công nghệ số;

- Bổ sung cơ chế phối hợp liên bộ, ngành nhằm

giải quyết, xử lý, hỗ trợ cho các sản phẩm, dịch vụ

mới;

- Bổ sung quy định liên quan đến nguyên tắc cơ

bản với tài sản số;
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Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng

dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

-Bỏ quy định yêu cầu phải thành lập bộ phận chuyên trách để xử lý các yêu cầu của cơ quan nhà nước Việt

Nam của tổ chức nước ngoài cung cấp thông tin xuyên biên giới;

-Cân nhắc chưa quy định về thoả thuận hợp tác nội dung với cơ quan báo chí;

-Bổ sung quy định phân loại điều cấm: (i) điều cấm tuyệt đối (xâm phạm lợi ích công); (ii) điều cấm tương đối

(xâm phạm lợi ích tư, chỉ áp dụng khi có phán quyết của Toà án);

-Bổ sung trình tự, thủ tục xác định hành vi vi phạm điều cấm;

-Bổ sung quy định phân loại thời hạn gỡ bỏ quy định vi phạm theo mức độ vi phạm;

-Bỏ quy định về trách nhiệm của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ trong việc phát hiện, xử lý các vi

phạm về sở hữu trí tuệ;

- Bỏ các quy định quản lý các tài khoản phát sinh doanh thu để tránh song trùng với các quy định về quản lý

thuế;

- Đề xuất áp dụng phương pháp phân loại quản lý trong cấp phép trò chơi (game) theo hướng chỉ quản lý

game có số lượng người dùng lớn’

- Bỏ các quy định về điều kiện cấp phép có liên quan đến điều kiện vận hành, hoạt động của doanh nghiệp

trong Giấy phép phát hành game;

- Sửa đổi quy định về hiển thị kết quả phân loại trò chơi và khuyến cáo không chơi game quá 180 phút theo

hướng chỉ hiển thị khi bắt đầu trò chơi;

- Bỏ quy định yêu cầu chủ động rà soát để từ chối, tạm ngừng kết nối với game không phép của doanh

nghiệp cung cấp máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch

vụ Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán;

- Bổ sung làm rõ trách nhiệm của các kho ứng dụng;

- Bỏ các quy định liên quan đến hợp đồng, quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng của doanh nghiệp kinh doanh

dịch vụ trung tâm dữ liệu’

- Bỏ quy định về cấp phép với hoạt động kinh doanh dịch vụ dữ liệu trong nước để bình đẳng với doanh

nghiệp nước ngoài;
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Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành

một số nội dung của Luật Bưu chính (thẩm định)

- Đề nghị bỏ các tài liệu phải có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính như sau: Bản sao giấy chứng

nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, Mẫu hợp đồng cung ứng và sử

dụng dịch vụ bưu chính, Văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế quản lý trực tiếp

trong năm tài chính liền trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính;

- Bỏ quy định doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan cấp phép nếu thay đổi: “số điện thoại liên lạc của

doanh nghiệp” vì yêu cầu phải thực hiện thông báo số điện thoại liên lạc sẽ làm gia tăng về thủ tục hành

chính, gia tăng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp;

- Đề nghị sửa đổi quy định các biện pháp quản lý giá thiết kế tại chỉ áp dụng đối với “dịch vụ bưu chính

thuộc danh mục do nhà nước có thẩm quyền quy định giá cước”, còn các dịch vụ bưu chính khác, doanh

nghiệp được tự quyết định giá;

- Bỏ quy định về khuyến mại, giảm giá cước trong cung ứng dịch vụ bưu chính vì không cần thiết.

Dự thảo Thông tư quy hoạch băng tần 2300 – 2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

VCCI nhất trí với đề xuất chia băng tần 2,3 GHz thành 3 khối, mỗi khối 30 MHz tạo điều kiện cho nhiều nhà

mạng sử dụng. Đề xuất bãi bỏ các quy định liên quan đến băng tần 2,6 GHz tại Thông tư 18/2020/TT-BTTTT

do không phù hợp với quy định sửa đổi băng tần 2,3 GHz mới.
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BỘ XÂY DỰNG

- Bổ sung các nội dung về kế hoạch dự kiến phát triển dự án nhà ở, bất động sản trong thời gian tới; những

dự án đầu tư bất động sản đang muốn tìm kiếm nhà đầu tư...;

- Quy định rõ cách thức giao cho tổ chức có đủ điều kiện năng lực đảm nhận thực hiện một số nội dung

trong việc xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

- Quy định rõ những loại thông tin nào được công khai trên website để các chủ thể khai thác thông tin được

tiếp cận miễn phí, những dạng thông tin nào có thu phí;

- Quy định rõ về việc gửi báo cáo theo phương thức điện tử để tạo thuận lợi cho các đối tượng gửi báo cáo;

- Đề nghị bỏ quy định phải cung cấp các tài liệu gửi kèm theo biểu mẫu báo cáo của chủ đầu như: quy hoạch

chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng thể mặt bằng dự án được phê duyệt; thiết kế bản vẽ thi công được cơ

quan có thẩm quyền phê duyệt; Giấy phép xây dựng; văn bản của Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện

được bán, cho thuê, mua kèm theo thông tin báo cáo.

Dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản:

- Sửa đổi quy định xử phạt doanh nghiệp không có người phụ trách theo hướng chỉ áp dụng nếu doanh

nghiệp không có trong một khoảng thời gian;

- Bãi bỏ các quy định về quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử: (i) hành vi không thông báo

thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam thực hiện hoạt động quảng cáo xuyên

biên giới; (ii) quảng cáo xuyên biên giới mà không thông qua tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng

cáo Việt Nam.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
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Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số
văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm
do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

- Bổ sung quy định cho phép cập nhật mức sử dụng
tối đa phụ gia thực phẩm chưa được quy định theo
tiêu chuẩn Codex Stan với chu kỳ 02 năm một lần;
- Bổ sung quy định về nguyên tắc mức sử dụng tối
đa phụ gia dạng bột hoặc cô đặc cho phù hợp với
thực tế;
- Bổ sung quy định doanh nghiệp được ghi ý kiến
của mình lên biên bản lấy mẫu, ký xác nhận không
đồng ý với mẫu được lấy kèm theo chứng cứ (nếu
có) trong quy trình lấy mẫu thực phẩm phục vụ
thanh tra, kiểm tra;
- Cho phép cơ sở được lưu một mẫu thực phẩm
(niêm phong) để đối chứng trong trường hợp cần
thiết;

- Bỏ quy định về tạm dừng lưu thông hàng hóa
trong trường hợp có vi phạm quy định về nhãn
hàng hóa;
- Cho phép doanh nghiệp được lựa chọn cơ quan
kiểm nghiệm lại, tự chi trả chi phí;
- Bãi bỏ hoàn toàn Quyết định 46/2007/QĐ-BYT
do quyết định không phải văn bản quy phạm pháp
luật;
- Bãi bỏ quy định về giới hạn với ngũ cốc, sản
phẩm từ ngũ cốc, gia vị và nước chấm;
- Cho phép tự động cập nhật Danh mục các chất
hỗ trợ chế biến được phép sử dụng trong sản xuất
theo tiêu chuẩn của Codex;
- Sửa đổi khái niệm phụ gia thực phẩm hỗn hợp
theo hướng chất phụ gia mới phải có công dụng
khác với tất cả các công dụng của phụ gia thành
phần.

BỘ Y TẾ
Trong 03 tháng vừa qua, Bộ Y tế đã soạn thảo 02Các góp ý của VCCI tập trung vào tính rõ ràng, minh bạch của
quy định, cụ thể:
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Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn quốc gia về đấu thầu thuốc

- Bổ sung căn cứ pháp lý để xem xét, tham chiếu và tư vấn là pháp luật về dược;

- Quy định rõ thành phần mời họp có phải thành viên Hội đồng hay không thuộc Hội đồng;

- Quy định rõ những vấn đề được coi là cấp bách phải họp bất thường;

- Làm rõ cách thức biểu quyết của Hội đồng;

- Quy định rõ việc tổ chức cuộc họp tiếp theo sau khi hoãn cuộc họp;

- Quy định thời hạn tối thiểu mà các thành viên Hội đồng nhận được thông tin, tài liệu trước khi đưa ra ý

kiến tư vấn.

c.Đề xuất quy định công khai giá trang thiết bị y tế

Đề nghị cân nhắc lại việc công khai giá vốn của trang thiết bị y tế vì:

- Pháp luật về giá không có quy định cho phép biện pháp này;

- Khó khăn trong việc kê khai do việc xác định giá vốn rất phức tạp;

- Tiết lộ bí mất kinh doanh gây cạnh tranh không bình đẳng giữa doanh nghiệp;

- Tạo gánh nặng thủ tục hành chính.
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Bên cạnh đó, VCCI có một số ý kiến bổ sung như sau

đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư

52/2018/TT-NHNN quy định xếp hạng tổ chức tín

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

- Đề nghị chia nhỏ các hạng căn cứ vào các mức

điểm khác nhau nhằm phân loại chính xác và sát với

tình hình hoạt động của các TCTD;

- Bổ sung các trường hợp ngoại lệ, loại trừ hoặc áp

dụng linh hoạt cách chấm điểm để xếp hạng các

TCTD trong các tình huống đặc biệt của nền kinh tế;

- Sửa đổi quy định về quản lý kết quả xếp hạng theo

hướng cho phép chi nhánh ngân hàng nước ngoài

được cung cấp kết quả xếp hạng cho ngân hàng mẹ

với các điều kiện nhất định về giữ an toàn thông tin.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư

19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân

hàng

- Bỏ nội dung thời hạn tối đa chuyển cơ quan nhà

nước giải quyết trường hợp không trả nợ đúng hạn

trong hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ;

- Đề nghị không áp dụng với các hợp đồng đã ký

trước khi Thông tư có hiệu lực;

- Bỏ quy định không cho phép thanh toán quốc tế

với thẻ phát hành bằng phương thức điện tử;

- Bổ sung quy định về tiêu chí và thời gian miễn

giảm với nhóm thực hiện miễn giảm lãi suất, phí, giữ

nguyên nhóm nợ;

- Bổ sung các mẫu thành phần hồ sơ thông báo thủ

tục phát hành thẻ;

- Bổ sung quy định liên quan đến hoạt động hợp tác

phát hành thẻ giữa tổ chức tín dụng và doanh

nghiệp.

b. Mục đích của xếp hạng các tổ chức tín dụng, chi

nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là

TCTD) là giúp các TCTD tự nhìn vào tổ chức, hoạt

động của mình, đồng thời phục vụ cơ quan quản lý

ban hành chính sách, thanh tra, giám sát thị trường

tài chính, ngân hàng và bảo vệ quyền lợi người gửi

tiền. Vì vậy, VCCI đề nghị xem xét, cân nhắc góp ý

của các TCTD đã có ý kiến.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM



STT TÊN VĂN BẢN CƠ QUAN SOẠN THẢO

DỰ THẢO LUẬT

1 Luật Dầu khí (sửa đổi) Bộ Công Thương

2 Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số Bộ TTTT

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

3
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư

của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
Bộ Giáo dục và Đào tạo

4 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Bộ LĐTBXH

5
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều

và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Bộ NNPTNT

6 Nghị định gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước Bộ Tài chính

7
Nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô

và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
Bộ Tài chính

8
Nghị định quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương

mại điện tử
Bộ Tài chính

9

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao

dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra

thị trường quốc tế

Bộ Tài chính

10
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một

số nội dung của Luật Bưu chính (thẩm định)
Bộ TTTT

11
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet

và thông tin trên mạng
Bộ TTTT

12 Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm Bộ Tư pháp

13
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh

vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo (lần 2)
Bộ TTTT

14

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính

phủ quy định về hoạt động in và thay thế Nghị định 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in (thẩm định)

Bộ TTTT

DỰ THẢO THÔNG TƯ

15
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương

tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Bộ Công an

16 Thông tư quy định quản lý khí thải từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng Bộ Giao thông vận tải

Danh sách Dự thảo mà VCCI đã góp ý

25
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18 Thông tư quy định mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng Bộ Tài chính

19
Thông tư quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ 

đạo TW về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp
Bộ Tài chính

20 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên Bộ Tài chính

21 Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế Bộ Tài chính

22 Thông tư quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế Bộ Tài chính

23
Thông tư quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài và lệ phí 

sở hữu công nghiệp
Bộ Tài chính

24
Thông tư quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê 

duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp căn cước công dân
Bộ Tài chính

25 Thông tư quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không Bộ Tài chính

26

Thông tư quy định mức thu, nộp phí xử lý vụ việc cạnh tranh, phí giải quyết yêu cầu độc lập của người 

có quyền và nghĩa vụ liên quan, phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh 

tranh, phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh 

có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa

Bộ Tài chính

27

Thông tư quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp phép xuất 

bản, lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản 

phẩm để kinh doanh

Bộ Tài chính

28 Thông tư quy định mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người 

lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Bộ Tài chính

29
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và 

giống cây lâm nghiệp
Bộ Tài chính

30 Thông tư quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội Bộ Tài chính

31 Thông tư hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán Bộ Tài chính

32 Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh Bộ Tài chính

33
Thông tư về quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 Mhz cho hệ thống thông tin 

di động IMT của Việt Nam

Bộ Thông tin và

Truyền thông

34 Thông tư về quy hoạch băng tần 4800-5000Mhz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
Bộ Thông tin và

Truyền thông

35 Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước

Việt Nam

26



DỰ THẢO THÔNG TƯ

37
Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh 

nghiệp

Ngân hàng Nhà nước

Việt nam

VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

38
Quyết định về Quy chế phối hợp thu, nộp phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, 

tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ủy ban nhân dân

tỉnh Cao Bằng

VĂN BẢN KHÁC

39 Tổng kết thực hiện thi hành Luật Phá sản năm 2014 Tòa án nhân dân tối cao

40
Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP và

Nghị định 59/2018/NĐ-CP về thủ tục kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
Bọ Tài chính

41 Hướng dẫn tạm thời đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh Bộ Y tế
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ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TIẾP THU 
CỦA BAN SOẠN THẢO
Từ tháng 10 đến tháng 12/2022, có 25 văn bản trong nhiều lĩnh vực đã được ban hành mà VCCI có ý 
kiến góp ý, cụ thể:

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

1. Nghị định 85/2021/NĐ-CP của Chính phủ

ngày 25/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều

của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày

16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện

tử;

2. Nghị định 97/2021/NĐ-CP của Chính phủ

ngày 08/11/2021 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;

3. Nghị định 101/2021/NĐ-CP của Chính phủ

ngày 15/11/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều

của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày

01/9/2016 của Chính phủ và Nghị định số

57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị

định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của

Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế

nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và

mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập

khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị

định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

122/2016/NĐ-CP;

4. Nghị định 102/2021/NĐ-CP của Chính phủ

ngày 16/11/2021 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;

5. Nghị định 104/2021/NĐ-CP của Chính phủ

ngày 04/12/2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu

thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp

trong nước;

6. Nghị định 105/2021/NĐ-CP của Chính phủ

ngày 04/12/2021 hướng dẫn Luật Phòng, chống

ma túy;

7. Nghị định 111/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày

09/12/2021 sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP của

Chính phủ ngày 1/4/2017 về nhãn hàng hóa;

8. Nghị định số 128/2021/NĐ-CP của Chính phủ

ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của

Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành

chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường

chứng khoán;

9. Nghị định số 129/2021/NĐ-CP của Chính phủ

ngày 31/12/2021sửa 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; văn hóa và quảng cáo;

10. Nghị định số 136/2021/NĐ-CP của Chính phủ

ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của

Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật

Đo đạc và bản đồ;

11. Nghị định số 139/2021/NĐ-CP của Chính phủ

ngày 31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành

chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội

địa;
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THÔNG TƯ CỦA CÁC BỘ

1. Thông tư 10/2021/TT-BKHCN của Bộ trưởng

Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 17/11/2021

quy định biện pháp thi hành một số điều của

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019

của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và

công nghệ;

2. Thông tư 100/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ

Tài chính ngày 15/11/2021 sửa đổi, bổ sung

Thông tư 40/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ

Tài chính ngày 01/6/2021 hướng dẫn thuế giá

trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý

thuế đối với hộ kinh doanh;

3. Thông tư 101/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ

Tài chính ngày 17/11/2021 quy định giá dịch vụ

trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở

giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu

ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

4. Thông tư 116/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ

Tài chính ngày 22/12/2021 sửa đổi, bổ sung

một số điều của Thông tư 287/2016/TT-BTC

của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 15/11/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý

và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng

lượng nguyên tử;

5. Thông tư 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021

quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí

nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối

tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;

6. Thông tư 13/2021/TT-BVHTTDL của Bộ

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày

30/11/2021 sửa đổi Thông tư 06/2017/TT-

BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể

thao và Du lịch ngày 15/12/2017 quy định chi

tiết một số điều của Luật Du lịch;
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7. Thông tư 25/2021/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y

tế ngày 13/12/2021 quy định về chế độ báo cáo

thống kê lĩnh vực dược - mỹ phẩm;

8. Thông tư 17/2021/TT-NHNN của Thống đốc

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16/11/2021

sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN của Thống

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày

30/6/2016 về hoạt động thẻ ngân hàng;

9. Thông tư số 18/2021/TT-NHNN của Thống đốc

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 18/11/2021

quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ

chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi

nhánh ngân hàng nước ngoài;

10. Thông tư 23/2021/TT-NHNN của Thống đốc

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 31/12/2021

sửa đổi Thông tư 52/2018/TT-NHNN của Thống

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày

31/12/2018 quy định xếp hạng tổ chức tín dụng,

chi nhánh ngân hàng nước ngoài.



VCCI có 53 đề xuất (không kể các góp ý liên quan đến kỹ
thuật soạn thảo văn bản) chủ yếu liên quan đến tính hợp lý
và minh bạch của văn bản. Qua rà soát, đối chiếu giữa văn
bản góp ý với các văn bản pháp luật đã được ban hành thì tỷ
lệ tiếp thủ các ý kiến của VCCI tương đối cao, trong đó 28 ý
kiến được tiếp thu, chiếm 53% trong tổng số đề xuất.

Nếu theo loại văn bản thì tỷ lệ tiếp thu các góp ý trong các dự
thảo văn bản pháp luật cấp thông tư các hơn cấp nghị định
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Hình 1. Tỷ lệ tiếp thu các ý kiến góp ý của VCCI
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Hình 2. Tỷ lệ tiếp thu theo loại văn bản
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Các đề xuất của VCCI tập trung chủ
yếu về tính minh bạch, tính hợp lý
và tính thống 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, dưới góc nhìn của
doanh nghiệp vẫn còn một số quy
định chưa đảm bảo tính hợp lý,
tính khả thi.

, trở quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp đã được xóa bỏ xuất phát từ kiến nghị của VCCI.

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

Số kiến nghị về tính thống nhất so với hai tiêu chí còn lại là ít hơn hẳn, tuy nhiên tỷ lệ tiếp thu đối
với các góp ý này lại có sự chênh lệch lớn đối với các góp ý không được tiếp thu. Điều này cũng cho
thấy, các cơ quan soạn thảo đã quan tâm nhiều hơn tới việc rà soát để đảm bảo tính thống nhất,
tránh mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản cùng điều chỉnh.

Tóm lại, cả 3 tiêu chí trên đều có tỷ lệ tiếp thu cao hơn tỷ lệ không tiếp thu, điều này thể hiện sự
quan tâm, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp cũng như cơ quan chủ trì soạn thảo trong hoạt động
xây dựng chính sách.
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Hình 3. Số lượng góp ý theo từng tiêu chí

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Tính hợp lý Tính minh bạch Tính thống nhất

Hình 4. Tỷ lệ tiếp thu theo tiêu chí
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Biểu đồ cho thấy, ý kiến về tính
hợp lý chiếm phần lớn tổng số đề
xuất của VCCI (39/53 ý kiến góp
ý). Đối với các đề xuất về tính hợp
lý, chủ yếu là các kiến nghị loại bỏ
các điều kiện kinh doanh bất hợp
lý hay là thay đổi các biện pháp
quản lý đối với hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp quá mức
cần thiết. Việc các ý kiến tiếp thu
nhiều hơn các ý kiến không tiếp
thu là một điều đáng ghi nhận,
điều này đồng nghĩa với việc, rất
nhiều các quy định chưa phù hợp,
cản




