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DDCI (viết tắt Department 
and District Competitiveness Index) 
là Bộ chỉ số đánh giá năng lực 
cạnh tranh cấp sở, ban, ngành 
và cấp huyện thuộc tỉnh. Đây 
là chỉ số tổng hợp sử dụng để 
khảo sát mức độ hài lòng của 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 
kinh doanh về các khía cạnh 
khác nhau trong năng lực điều 
hành kinh tế và cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh của 
cấp huyện, thành phố và các 
sở, ban, ngành. Khảo sát DDCI 
được thực hiện trên cơ sở thăm 
dò mức độ hài lòng của nhà 
đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác 
xã, hộ kinh doanh cá thể đang 
đầu tư, sản xuất kinh doanh 
trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ vào tình hình thực 
tế tại tỉnh Bắc Kạn cũng như 
tham khảo mô hình khảo sát 
của một số tỉnh, thành phố khu 
vực Đông bắc, Hiệp hội doanh 
nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã nghiên 
cứu, sửa đổi, bổ sung Bộ Chỉ số 
đánh giá năng lực cạnh tranh 
cấp sở, ban, ngành và cấp 
huyện tỉnh Bắc Kạn năm 2018 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê 
duyệt. Theo đó, Bộ Chỉ số DDCI 
năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn, 

gồm 08 chỉ số thành phần đó 
là: Minh bạch thông tin trong 
giải quyết thủ tục hành chính; 
chi phí thời gian khi giải quyết 
thủ tục hành chính; tính năng 
động của các sở, ban, ngành và 
cấp huyện; chi phí không chính 
thức; hỗ trợ doanh nghiệp trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh; 
thiết chế pháp lý; cạnh tranh 
bình đẳng; tiếp cận đất đai. 

Năm 2018, Hiệp hội doanh 
nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã thực 
hiện đánh giá năng lực cạnh 
tranh cấp sở, ban, ngành và 
cấp huyện trên địa bàn tỉnh. 
Tham gia khảo sát là 100 doanh 
nghiệp, 50 hợp tác xã, 50 hộ 
kinh doanh nằm trên địa bàn 

các huyện, thành phố trong 
tỉnh thuộc mọi thành phần 
kinh tế, hoạt động sản xuất 
kinh doanh trong nhiều ngành 
nghề, được chia thành 5 nhóm 
chính: Sản xuất công nghiệp; 
khai thác, chế biến khoáng sản; 
xây dựng, tư vấn kiến trúc, bất 
động sản; nông lâm nghiệp; 
thương mại, dịch vụ, vận tải và 
ngành nghề khác. Khảo sát tập 
trung vào chất lượng điều hành 
ở ba khối gồm: Khối các sở, 
ban, ngành là cơ quan chuyên 
môn trực thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh, Khối các huyện, thành 
phố, Khối các cơ quan ngành 
dọc của trung ương đóng trên 
địa bàn tỉnh. Trong khối các sở, 

CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH
CẤP SỞ, BAN, NGÀNH VÀ CẤP HUYỆN (DDCI) TRÊN ĐỊA BÀN
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ban, ngành là cơ quan chuyên 
môn trực thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh thêm 03 cơ quan được 
khảo sát là: Ban quản lý các Khu 
công nghiệp Thanh Bình, Ban 
quản lý dự án Đầu tư xây dựng 
các công trình giao thông tỉnh 
Bắc Kạn, Ban quản lý dự án Đầu 
tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

Năm 2018 là năm đầu tỉnh 
Bắc Kạn chấm điểm Chỉ số đánh 
giá năng lực cạnh tranh của 
các sở, ngành và địa phương, 
và các doanh nghiệp, hợp tác 
xã, hộ kinh doanh trên địa bàn 
tỉnh đã rất tích cực hưởng ứng 
tham gia khảo sát. Cụ thể, theo 
báo cáo của Hiệp hội doanh 
nghiệp tỉnh Bắc Kạn thì: Tổng 
số doanh nghiệp, hợp tác xã, 
hộ kinh doanh có phản hồi trả 
lời phiếu khảo sát là: 177/201 
phiếu (đạt 88%); trong đó: Tổng 
số doanh nghiệp có phản hồi 
trả lời phiếu là: 84/100 doanh 
nghiệp (đạt 84%); tổng số hợp 
tác xã có phản hồi trả lời phiếu 
khảo sát là: 51/51 hợp tác xã (đạt 
100%); tổng số hộ kinh doanh 
có phản hồi trả lời phiếu khảo 
sát là: 42/50 hộ kinh doanh 
(đạt 84%). 

Kết quả khảo sát, Sở Tư 
pháp đứng đầu bảng xếp hạng 
khối sở, ban, ngành thuộc UBND 
tỉnh với 72,16 điểm; Ngân hàng 
Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc 
Kạn đứng đầu khối các cơ quan 
ngành dọc của Trung ương trên 
địa bàn tỉnh với 70,38 điểm. Đối 
với khối các địa phương, dẫn 
đầu là huyện Chợ Đồn với 72,09 

điểm. Các sở, ban, ngành, địa 
phương đều xếp ở mức trung 
bình khá và trung bình, không 
có đơn vị nào xếp ở mức tốt.

Kết quả khảo sát đã phản 
ánh tương đối chính xác suy 
nghĩ, tâm tư, nguyện vọng 
của các doanh nghiệp, hợp 
tác xã, hộ kinh doanh trên 
địa bàn tỉnh đối với các sở, 
ban, ngành, huyện, thành phố 
nhằm tạo ra một môi trường 
đầu tư kinh doanh thông 
thoáng, minh bạch. Mục đích 
cuối cùng nhằm giúp cán bộ, 
công chức, viên chức, người 
có thẩm quyền thay đổi tư duy 
từ việc quản lý nhà nước sang 
phục vụ, đồng hành, kiến tạo, 
hành động, đúng với chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ góp 
phần cải thiện môi trường đầu 
tư, kinh doanh, cải cách hành 
chính và nâng cao năng lực 

cạnh tranh của tỉnh Bắc Kạn. 
Mặt khác, thông qua việc khảo 
sát giúp cho công tác điều 
hành của các cấp chính quyền 
trên địa bàn tỉnh tiếp tục tìm 
các giải pháp cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh, góp 
phần thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh trong những 
năm tiếp theo.

Tuy nhiên, bên cạnh đó 
còn một số tồn tại nhất định mà 
chỉ số DDCI cho thấy như: Một 
số doanh nghiệp, hợp tác xã, 
hộ kinh doanh chưa nhận thức 
đầy đủ về mục đích, ý nghĩa 
của cuộc khảo sát; một số đơn 
vị chưa có nhiều giải pháp cải 
thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh tích cực hoặc những 
giải pháp đề ra chưa phát huy 
được hiệu quả trên thực tế như 

Công nhân Khu công nghiệp Thanh Bình tham gia điền phiếu 
khảo sát về BHXH, BHYT, BHTN

(Xem tiếp trang 6)
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Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng 
của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh có khoảng 
100 bài nói, viết, điện, thư cho các xí nghiệp, 

doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Cùng với 
những lĩnh vực khác, hoạt động liên quan đến 
các xí nghiệp, doanh nghiệp, doanh nhân của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần làm phong 
phú thêm tư tưởng của Người.

Coi mọi lực lượng dân tộc đều là nguồn lực 
của cách mạng, điều đặc biệt là trong những 
năm đầu của cách mạng vô sản, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh thấy rất rõ vai trò của doanh nhân trong 
công cuộc xây dựng đất nước. Với nhận thức 
sâu sắc vị trí và vai trò của công, thương nghiệp 
đối với công cuộc kiến thiết nước nhà, ngay sau 
Cách mạng Tháng Tám thành công, Chính quyền 
cách mạng còn non trẻ, giữa bộn bề việc nước, 
ngày 18/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành 
thời gian để gặp gỡ giới doanh nghiệp và doanh 
nhân nhằm tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ đối với 
việc khôi phục, phát triển kinh tế đất nước. Và 
trong tuần lễ vàng, các nhà công thương Hà Nội 
là giới chức xã hội đầu tiên được Người tiếp tại 
Phủ Chủ tịch. 

Tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của giới 
Công - Thương, ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã gửi thư cho giới Công - Thương (doanh 
nhân, doanh nghiệp ngày nay) Việt Nam. Trong 
thư, Người viết: “Được tin giới Công - Thương đã 
đoàn kết lại thành Công - Thương Cứu quốc đoàn 
và gia nhập Mặt trận Việt Minh, tôi rất vui mừng. 
Hiện nay, Công - Thương Cứu quốc đoàn đang 
hoạt động để làm nhiều việc ích quốc lợi dân, tôi 
rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt”. 
Về vai trò, nhiệm vụ của giới Công - Thương trong 
các giai tầng xã hội ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nhấn mạnh: “Trong lúc các giới khác trong 
quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn 

toàn độc lập của nước nhà, thì giới Công - Thương 
phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài 
chính vững vàng và thịnh vượng”. Về trách nhiệm 
của các cơ quan công quyền đối với sự phát triển 
của giới Công Thương, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ 
rõ: “Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới 
Công - Thương trong công cuộc kiến thiết này”.

Theo thời gian, cuộc kháng chiến chống 
thực dân, đế quốc của nhân dân ta ngày càng 
cam go, ác liệt. Mặc dù bận nhiều công việc 
trong lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân kháng chiến, kiến quốc, nhưng Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vẫn dành nhiều thời gian quan tâm 
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các xí 
nghiệp, doanh nghiệp; đặc biệt, Người đã có 
nhiều bài viết, nói, thư,… gửi giới Công - Thương, 
các xí nghiệp, doanh nghiệp trong nền kinh tế 
quốc dân. Nội dung các bài viết, nói, thư… ngoài 
việc đánh giá những thành tích đạt được, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh còn chỉ rõ những thiếu sót, 
khuyết điểm cần khắc phục, sửa chữa, đồng thời 
đề ra những giải pháp giúp xí nghiệp, doanh 
nghiệp phát triển. Trong bài  Hoan nghênh Hội 
nghị cán bộ quản lý xí nghiệp trên báo Nhân dân 
số ra ngày 09/11/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 
lên những phẩm chất cần có của người đứng 
đầu xí nghiệp, doanh nghiệp, đó là “phải thật 
sự cần, kiệm, liêm, chính. Phải thật sự chống bệnh 
quan liêu, tham ô, lãng phí. Phải nâng cao cảnh 
giác, bảo vệ xí nghiệp. Phải khéo đoàn kết và lãnh 
đạo công nhân...”. Đối với người lao động trong xí 
nghiệp, doanh nghiệp, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn 
dặn cần phải học nhiều thứ như chính trị, văn 
hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ. Nhưng ngoài cách học 
ở trường, ở lớp, học trên sách, báo,... có một cách 
học rất tốt ai cũng có thể tham gia hằng ngày, 
đó là cách học tập ngay trong sản xuất, học tập 
những người, những nhân tố và đơn vị tiên tiến. 

Tư TưỞNG CủA BÁC Về PHÁT TRIểN DoANH NGHIỆP TRoNG 
BứC THư GửI GIớI CôNG - THươNG VIỆT NAM NGÀY 13/10/1945

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
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Theo Hồ Chí Minh, người tiên tiến cũng là những 
người lao động bình thường, nhưng trong tư 
tưởng, trong phương pháp làm việc của họ, có 
những điểm tốt có thể giúp cho sản xuất và công 
tác tiến nhanh, tiến mạnh. Chúng ta phải vì lợi 
ích chung mà dốc lòng học tập những điểm tốt 
ấy để cải tiến công tác một cách thường xuyên... 
Như vậy là làm cho sáng kiến, kinh nghiệm 
chung ngày càng dồi dào, trình độ tư tưởng, tổ 
chức, kỹ thuật chung ngày càng nâng cao. Do đó, 
sản xuất phát triển ngày càng nhanh và vững.

Bức thư chưa đầy 200 chữ của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh gửi giới Công - Thương Việt Nam cách 
đây 74 năm không chỉ là văn kiện đầu tiên của 
Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với giới Công 
- Thương, mà còn là sự cổ vũ lớn lao cho giới 
Công - Thương vượt qua những khó khăn trước 
mắt, cùng toàn dân tham gia công cuộc bảo vệ 
và kiến thiết đất nước trong những năm tháng 
chiến tranh. Trong thời kỳ hội nhập ngày nay, 
tư tưởng Hồ Chí Minh về doanh nghiệp, doanh 
nhân được nêu trong bức thư ngày ấy vẫn còn 
nguyên giá trị. Trong bức thư Chủ tịch Hồ Chí 
Minh gọi giới Công - Thương là “các Ngài”. Người 
đã mở đầu bức thư một cách thân mật và trân 
trọng: “Cùng các Ngài trong giới Công - Thương”. 
Nội dung thư ngắn gọn, lời lẽ chân thành, giản 
dị nhưng là định hướng sâu sắc cho sự phát triển 
của ngành công thương suốt chiều dài lịch sử 
dân tộc từ khi giành độc lập tới nay.

Phát triển doanh nghiệp để “làm nhiều 
việc ích nước lợi dân”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: 
bốn lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội 
phải được coi là quan trọng ngang nhau. Và: 
“Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức 
hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập 
của nước nhà, thì giới Công - Thương phải hoạt 
động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính 
vững vàng và thịnh vượng”. Ngành công thương 
giữ vai trò vô cùng quan trọng là tạo ra tiềm lực 
cơ sở vật chất để duy trì và phát triển xã hội. 
Càng đáng chú ý hơn khi tinh thần “dân giàu 
nước mạnh”, cùng phát triển đã được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong bức thư lịch sử 

này, khi Người viết rằng: “Việc nước và việc nhà 
bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân 
thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà 
doanh nghiệp thịnh vượng. Vậy, tôi mong giới Công 
- Thương nỗ lực khuyên các nhà công nghiệp và 
thương nghiệp mau mau gia nhập Công - Thương 
Cứu quốc đoàn, cùng đem vốn vào làm công cuộc 
ích quốc lợi dân”. Vì những lý do lịch sử, trong công 
cuộc kháng chiến kiến quốc hay xây dựng và cải 
tạo xã hội chủ nghĩa sau này, “giới Công - Thương” 
Việt Nam đã không ít phen điêu đứng, nhưng tinh 
thần kinh doanh thì vẫn như một dòng máu nóng 
chảy qua nhiều thập kỷ bởi mối quan hệ biện 
chứng giữa sự phát triển của doanh nghiệp với sự 
phồn thịnh của quốc gia và ngược lại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng nhiệm 
vụ xây dựng kinh tế là nhiệm vụ của doanh 
nghiệp, doanh nhân. Xác định việc nước việc 
nhà phải đi đôi với nhau, đó là lời dạy rất quan 
trọng của Người đối với doanh nhân trong sự 
nghiệp làm giàu, trong việc phụng sự đất nước, 
phụng sự nhân dân, là yêu cầu cơ bản của đạo 
đức, văn hóa kinh doanh và trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp. Đây là sự khẳng định về mối 
quan hệ mật thiết giữa công việc của giới doanh 
nhân và sự nghiệp của đất nước. Hoạt động kinh 
doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp 
có mối quan hệ chặt chẽ với sự trường tồn của 
dân tộc. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng thì 
kinh doanh công thương thịnh vượng. Kinh 
doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp 
thịnh vượng thì đất nước giàu mạnh. Nhiệm vụ 
quan trọng nhất của giới Công - Thương là đem 
vốn vào làm những việc ích quốc lợi dân. Chính 
phủ phải có trách nhiệm với giới Công - Thương. 
Điều này đã được minh chứng trên thực tiễn lịch 
sử. Trong giai đoạn đất nước đứng trước tình thế 
“ngàn cân treo sợi tóc” sau khi Cách mạng tháng 
Tám thành công năm 1945, tư tưởng của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh cũng là chủ trương của Chính 
phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
Ngay trong chiều ngày 02/9/1945, đồng chí 
Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ lúc bấy 
giờ, phát biểu với quốc dân đồng bào “Những 
phương sách cấp bách về nội trị, ngoại giao, 
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quân sự, kinh tế, tài chính, văn hóa và cứu tế” đã 
nhấn mạnh: “Ngày nay để phục hưng nền kinh tế, 
có người tưởng Chính phủ phải quốc hữu hóa tất 
cả các công cuộc kinh doanh. Nhưng Chính phủ 
không làm thế. Chính phủ sẽ kiến thiết nền quốc 
dân kinh tế để cho ai nấy được tự do kinh doanh. 
Và hơn nữa, Chính phủ còn khuyến khích, nâng đỡ 
tư nhân trong những công cuộc kinh doanh to tát”. 
Đường lối đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Chính phủ lâm thời đã tạo nên sức mạnh to lớn 
của toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn buổi 
đầu xây dựng chính quyền mới. Trong lúc nền 
độc lập còn “trứng nước”, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã thấy rõ vai trò của một “nền kinh tế và tài 
chính vững vàng và thịnh vượng”, điều kiện cần 
để chế độ chính trị non trẻ mới được thiết lập có 
cơ hội trụ lại giữa áp lực từ nhiều phía.

Muốn phát triển bền vững doanh nghiệp 
cần “đoàn kết lại”

Về vị trí của giới doanh nhân, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh khẳng định: Doanh nhân là một bộ 
phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và 
Công - Thương Cứu quốc đoàn - tổ chức của 
giới doanh nhân là một thành viên của hệ thống 
chính trị của đất nước - thành viên của mặt trận 
Việt Minh. Người kêu gọi giới doanh nhân đoàn 
kết lại, tham gia vào Công - Thương Cứu quốc 
đoàn để làm những công việc ích nước lợi dân. 
Phát triển bền vững là mục tiêu mà mọi doanh 
nghiệp hướng đến, mà để thực hiện được mục 
tiêu đó không còn cách nào khác là phải đoàn 
kết tạo thành sức mạnh tập thể, để phát huy 
mọi nguồn lực. Đoàn kết là nền tảng của sự phát 
triển bền vững. Có đoàn kết mới có dân chủ.

  Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đối với sự phát triển của doanh nghiệp, doanh 
nhân không chỉ có trong bức thư lịch sử ngày 
13/10/1945, mà còn thể hiện ở rất nhiều bài 
nói, bài viết của Người liên quan đến doanh 
nghiệp, doanh nhân. Trong các bài nói, bài viết 
này, Người luôn căn dặn các doanh nhân phải 
đoàn kết: Đoàn kết nội bộ, đoàn kết trên dưới, 
đoàn kết giữa cán bộ, công nhân và đồng bào 
địa phương; phải chăm lo đào tạo nguồn nhân 
lực, phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng 

cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công 
nhân viên, đặc biệt, phải chăm lo đến cán bộ và 
công nhân nữ...

Đoàn kết ở đây không chỉ là đoàn kết trong 
nội bộ doanh nghiệp mà là đoàn kết, hợp tác, 
hỗ trợ giữa các doanh nghiệp và cùng sinh hoạt 
tương trợ trong một tổ chức chung. Trong xu thế 
hội nhập hiện nay, đoàn kết càng trở nên có ý 
nghĩa hơn bao giờ hết. Chúng ta phải biết đoàn 
kết để tạo nên sức mạnh tổng hợp, cùng hướng 
tới một sự phát triển bền vững. Tinh thần đoàn 
kết ấy còn được mở rộng hơn nữa đó là hợp tác 
quốc tế với các doanh nghiệp nước ngoài. Thời 
cơ và thách thức lớn khi tham gia tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO), những vấn đề tưởng như 
mới mẻ nhưng thực ra, từ năm 1946, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã làm, sẵn sàng hội nhập quốc tế để 
ổn định và phát triển. Người đã gửi “Lời kêu gọi 
Liên hợp quốc” cho Đại Anh quốc, Trung Quốc, 
Hoa Kỳ, Liên Xô…và các nước thành viên Liên 
hợp quốc khẳng định: “Việt Nam sẵn sàng thực 
thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh 
vực: Một, nước Việt Nam dành sự tiếp nhận đầu tư 
của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật nước ngoài trong 
tất cả các ngành kỹ nghệ của mình. Hai, nước Việt 
Nam sẵn sàng mở rộng các cảng, sân bay, đường sá 
giao thông cho buôn bán và quá cảnh quốc tế. Ba, 
nước Việt Nam chấp nhận tham gia hợp tác quốc 
tế dưới sự lãnh đạo của Liên hợp quốc…”. Nhắc lại 
điều này cho chúng ta có thêm tự tin, quyết tâm 
trong công cuộc hội nhập quốc tế, biết nắm lấy 
vận hội mới, khắc phục những hạn chế để tiếp 
tục đưa đất nước đi lên “sánh vai cùng với các 
cường quốc năm châu”.

Phát triển doanh nghiệp rất cần sự “tận 
tâm” của các cơ quan công quyền

Đánh giá cao vai trò của giới công thương 
trong công cuộc xây dựng đất nước, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh phân tích khúc chiết, thấu tình đạt lý và 
cam kết ủng hộ đối với hoạt động kinh doanh trong 
bức thư gửi cho giới Công - Thương Việt Nam ngày 
13/10/1945: “Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm 
giúp giới Công -Thương trong công cuộc kiến thiết 
này”. Người đã nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ 
quan công quyền đối với sự nghiệp phát triển của 
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doanh nghiệp, doanh nhân. Chính phủ phải có 
sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực, có hiệu quả giúp 
doanh nhân vượt qua cơn sóng gió. Ngay từ 
năm 1947, Hồ Chí Minh đã có tư duy về kinh 
tế thị trường khi Người nói rằng “Không phải 
Chính phủ xuất tiền ra làm. Chính phủ chỉ giúp kế 
hoạch cổ động”. Vì vậy, cùng với sự tận tâm giúp 
đỡ bằng mọi cách khác nhau của Chính phủ 
thì điều quyết định là ở doanh nhân. Đội ngũ 
doanh nhân phải “đem sức ta mà tự giải phóng 
cho ta” theo tinh thần “muốn người ta giúp cho, 
trước hết mình phải tự cứu mình”. Cái sức mạnh 
vô địch mà đội ngũ doanh nhân có thể vượt 
qua được khó khăn là sự đoàn kết, quyết tâm, 
bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng và lòng tin.

***
Trong bức thư Bác Hồ gửi cho giới công 

thương vào ngày 13/10/1945 không chỉ là 
sự khẳng định vai trò, tầm quan trọng của 
doanh nhân, doanh nghiệp trong đời sống 
kinh tế - xã hội, mà còn nhấn mạnh về sự cần 
thiết phải quan tâm, tạo điều kiện của Đảng 
và Nhà nước với đối tượng này. Lịch sử đã 
minh chứng, thành công hay thất bại của mỗi 
doanh nghiệp đều gắn với việc có hay không 
định hướng phát triển doanh nghiệp. Do vậy, 
hơn lúc nào hết, để doanh nghiệp phát triển 
nhanh và bền vững, ngoài việc chú trọng chất 
lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của hàng 
hóa, cũng như lợi nhuận thu được, phải xây 
dựng doanh nghiệp trên nền tảng tư tưởng 
văn hóa Hồ Chí Minh. Phải coi tư tưởng Hồ Chí 
Minh là kim chỉ nam soi đường cho việc phát 
triển doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập. 
Đó cũng là lý do, chúng ta hiểu vì sao, hàng 
năm, ngày 13 tháng 10 - ngày Chủ tịch Hồ 
Chí Minh gửi thư cho giới Công - Thương, trở 
thành Ngày Doanh nhân Việt Nam. Những tư 
tưởng về doanh nghiệp, doanh nhân không 
chỉ là một giải pháp nhất thời mà còn là một 
tư tưởng chiến lược lâu dài, phù hợp với mọi 
thời đại và vẫn còn nguyên giá trị hôm nay và 
mai sau./.

BBT (st)

mong đợi, vì vậy chưa được các doanh nghiệp, 
hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh 
ghi nhận... 

Để nâng cao chỉ số DDCI trong thời gian tới 
cần có những giải pháp cụ thể và thiết thực như: 
Các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, 
thành phố phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp 
tỉnh thường xuyên tổ chức các hội nghị gặp gỡ, 
tiếp xúc doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư, 
hợp tác xã, hộ kinh doanh để tuyên truyền sâu 
rộng về mục đích, ý nghĩa của việc nâng cao chỉ 
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng thời, kịp 
thời phát hiện những bất cập, vướng mắc, khó 
khăn từ thực tiễn cũng như các quy định của 
pháp luật, từ đó kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất, 
kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật để 
tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ này ngày 
càng phát triển; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong thực hiện các thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp 
là thước đo hiệu quả phục vụ của chính quyền. 
Tăng cường mối liên hệ tương tác giữa cộng 
đồng doanh nghiệp và các cơ quan Nhà nước; 
nâng cao trách nhiệm người đứng đầu tích cực 
đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành hoạt 
động của cơ quan, đơn vị nhằm cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh.

Kết quả khảo sát DDCI tỉnh Bắc Kạn năm 
2018 đã bước đầu ghi nhận phản ánh, đánh giá 
của cộng đồng doanh nghiệp về những nỗ lực 
cải cách của các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND 
các huyện, thành phố và từ đó tạo dựng hình 
ảnh Bắc Kạn có môi trường đầu tư kinh doanh 
thuận lợi, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu 
tư, doanh nghiệp./.

NGUYỄN HOÀ

CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ...
(Tiếp theo trang 2)
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Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hay PCI 
(viết tắt của Provincial Competitiveness 
Index) là chỉ số đánh giá và xếp hạng 

chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam về 
chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi 
trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát 
triển doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan 
trọng trong việc tăng cường hiệu quả, chỉ số 
PCI, thông qua việc nâng cao chất lượng điều 
hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh, mức độ 
cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút tối 
đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong 
những năm qua, UBND tỉnh Bắc Kạn đã quyết 
tâm và nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư 
và tạo được những chuyển biến. 

Chỉ số thiết chế pháp lý - một trong 10 chỉ 
số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh - là chỉ số đo lường lòng tin của doanh 
nghiệp đối với hệ thống tòa án, tư pháp của tỉnh; 
các thiết chế pháp lý được doanh nghiệp xem 
là công cụ hiệu quả lựa chọn để giải quyết bất 
đồng, tranh chấp phát sinh trong thực tiễn hoặc 
khiếu nại, tố cáo các hành vi sai phạm, nhũng 
nhiễu của cán bộ công quyền tại địa phương. 
Theo công bố của Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) thì chỉ số thành phần 
về thiết chế pháp lý tỉnh Bắc Kạn tăng theo các 
năm, cụ thể: Năm 2016 là 5,61 điểm; năm 2017 là 
6,06 điểm; năm 2018 là 6,50. Do đó, tại Kế hoạch 
số 477/KH-UBND ngày 07/11/2018 của UBND 
tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI) của Bắc Kạn năm 2018 - 2019, thì mục 
tiêu năm 2019 điểm chỉ số thiết chế pháp lý của 
tỉnh phấn đấu đạt trên 6,8 điểm.

Để nâng cao chỉ số “Thiết chế pháp lý”, UBND 
tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 
31/01/2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Kế hoạch 

số 113/KH-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh 
về điều tra, khảo sát và thu thập thông tin về theo 
dõi tình hình thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp năm 2019 trong lĩnh vực 
trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 
Qua đó nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
kịp thời tiếp cận và nắm bắt các nội dung cơ bản 
của pháp luật hiện hành và áp dụng văn bản 
pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; 
nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, 
góp phần hạn chế rủi ro về pháp lý cho doanh 
nghiệp; tăng cường năng lực cho các cơ quan, 
tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp. Trên cơ sở các kế hoạch ban 
hành, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều hoạt động 
cụ thể như: Nâng cao chất lượng thông tin pháp 
lý cho doanh nghiệp; xây dựng tài liệu giới thiệu, 
phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; 
giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; tổ chức 
Hội thảo về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
trong lĩnh vực liên quan đến đất đai, thuế, bảo 
hiểm cho người lao động; tiếp nhận phản ánh, 
kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật…

Với mục đích tăng cường trách nhiệm, nâng 
cao hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; phấn đấu 
từng bước nâng điểm số và thứ bậc chỉ số thành 
phần “Thiết chế pháp lý” góp phần nâng cao 
năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Kạn, cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các nguồn 
lực cho đầu tư phát triển của tỉnh, Sở Tư pháp, 
Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân 
dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án 
dân sự và Đoàn Luật sư đã tổ chức ký kết Quy 
chế phối hợp số 209/QCPH-STP-TTrT-CAT-TAND-
VKSND-CTHADS-ĐLS ngày 26/02/2019 về thực 

Cải thiện Chỉ số “thiết Chế pháp lý” góp phần 
nâng Cao Chỉ số năng lựC Cạnh tranh Cấp tỉnh
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hiện chỉ số “Thiết chế pháp lý” nâng cao năng lực 
cạnh tranh tỉnh Bắc Kạn. 

Đối với hệ thống tòa án, để cải thiện chỉ số 
“Thiết chế pháp lý” và thực hiện nguyên tắc hệ 
thống tư pháp của tỉnh, các doanh nghiệp có 
thể tố cáo hành vi tham nhũng của cán bộ, công 
chức, viên chức. Hệ thống tư pháp phải thể hiện 
được tính ưu việt là nơi doanh nghiệp tin tưởng 
vào khả năng bảo vệ của pháp luật về vấn đề bản 
quyền hoặc thực thi hợp đồng; thông tin tuyên 
truyền để khuyến khích doanh nghiệp sẵn sàng 
nhờ đến tòa án để giải quyết các tranh chấp; triệt 
tiêu tình trạng chi phí không chính thức trong 
quá trình giải quyết tranh chấp, giải quyết vụ 
án, thể hiện tính công bằng, nghiêm minh trong 
quá trình xét xử, bảo đảm tòa án các cấp xử lý 
các vụ kiện kinh tế nhanh chóng và phán quyết 
được thi hành; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, 
điều tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật 
và tội phạm có liên quan đến doanh nghiệp; 
nâng cao chất lượng điều tra các vụ án liên quan 
đến tổ chức, doanh nghiệp theo đúng quy định 
pháp luật…Trong công tác thi hành án dân sự 
cần tăng cường quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy 
mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác 
chuyên môn và đẩy mạnh công tác phối hợp 
trong hoạt động thi hành án; thực hiện cơ chế 
một cửa tại cục và các chi cục đối với các thủ tục 
yêu cầu thi hành án, xác nhận kết quả thi hành 
án, thay đổi chấp hành viên tổ chức thi hành án, 
yêu cầu hoãn thi hành án, đề nghị miễn, giảm 
chi phí cưỡng chế thi hành án, kịp thời công 
khai, minh bạch các thủ tục hành chính về thi 
hành án để giúp người dân, doanh nghiệp tiếp 
cận một cách chính xác và kịp thời...

***
Trong thời gian tới, để tiếp tục cải thiện, 

nâng cao điểm chỉ số “Thiết chế pháp lý” của tỉnh 
cần thực hiện tốt những nội dung như sau:

Một là, tăng cường sự phối hợp giữa Sở Tư 
pháp với cơ quan Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, 

Cục Thi hành án dân sự và Đoàn Luật sư, từ đó 
giúp cho doanh nghiệp tin tưởng vào hệ thống 
pháp luật, giải quyết nhanh chóng các khiếu kiện, 
tố cáo của doanh nghiệp… thông qua hoạt động 
chuyên môn của các cơ quan.

Hai là, đẩy mạnh các giải pháp cắt giảm chi 
phí tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp như: 
Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, giảm 
thiểu chi phí tuân thủ pháp luật trong các văn bản 
QPPL được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới; 
rà soát và đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ các quy định không rõ ràng, không 
cụ thể, không khả thi, cản trở điều kiện đầu tư 
kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh 
nghiệp, đặc biệt đối với chi phí tuân thủ pháp luật 
về gia nhập thị trường và chi phí tuân thủ pháp 
luật về xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh theo 
Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của 
Chính phủ về ban hành chương trình hành động 
cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Ba là, các tổ chức pháp chế sở, ngành xây 
dựng, duy trì, cập nhật kịp thời cơ sở dữ liệu 
văn bản QPPL, văn bản chỉ đạo của các cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi ngành, 
lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của doanh 
nghiệp đăng tải trên trang thông tin điện tử, 
giúp doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng miễn phí 
khi cần thiết.

Bốn là, tăng cường hoạt động hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp, trong đó chú trọng phối 
hợp với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 
trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động đội ngũ công chức pháp chế, nâng cao 
chất lượng tham mưu xây dựng văn bản QPPL 
của địa phương, đảm bảo khả thi, nhất là văn 
bản QPPL trên lĩnh vực kinh tế, thu hút đầu tư. 
Phối hợp với các sở, ngành chuyên môn cấp 
tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đẩy mạnh hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp và hoàn thiện 
chính sách pháp luật theo quy định tại Nghị 
định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của 

(Xem tiếp trang 11)
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Ngày 01/01/2019, Chính phủ đã ban 
hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục 
thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và 
định hướng đến năm 2021. Theo đó, tại điểm b 
mục 2 phần II Nghị quyết đã đề ra mục tiêu cụ 
thể về cải thiện năng lực cạnh tranh theo GCI 
4.0 “Nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp 
luật (gọi tắt là B1) lên từ 5 - 10 bậc; năm 2019 ít 
nhất 2 bậc”.

Chi phí tuân thủ pháp luật được hiểu là 
các chi phí mà doanh nghiệp, người dân phải 
gánh chịu trong quá trình thực hiện các quy 
định của pháp luật1. Chi phí tuân thủ pháp 
luật bao gồm: (1) Chi phí hành chính: Chi phí 
về nhân công và thời gian mà doanh nghiệp, 
người dân phải gánh chịu để thực hiện các yêu 
cầu của pháp luật, bao gồm thực hiện thủ tục 
hành chính với cơ quan nhà nước và các nghĩa 
vụ khác (ví dụ: Lưu giữ thông tin hoặc cung 
cấp thông tin cho khách hàng, người tiêu 
dùng…). (2) Chi phí đầu tư để tuân thủ quy định: 
Chi phí mà doanh nghiệp, người dân phải đầu 
tư về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, nhân 
công, đào tạo,... để đáp ứng các yêu cầu theo 
quy định pháp luật. (3) Phí, lệ phí: Các khoản 
phí, lệ phí chính thức mà doanh nghiệp, người 
dân phải nộp trong quá trình thực hiện các thủ 
tục có liên quan. (4) Chi phí rủi ro pháp lý (nếu 
có): Chi phí tăng thêm, thiệt hại hoặc mất cơ 
hội kinh doanh mà doanh nghiệp, người dân 
phải gánh chịu do chất lượng kém của quy 

định pháp luật dẫn đến bị xử phạt hoặc chậm 
chễ trong giải quyết thủ tục. (5) Chi phí không 
chính thức: Các khoản trả thêm hoặc “lót tay” 
liên quan đến việc xuất khẩu, nhập khẩu, sử 
dụng dịch vụ công cộng (ví dụ: Điện thoại, điện 
năng), trả thuế,... hoặc để được nhận các hợp 
đồng, giấy phép trong lĩnh vực công hoặc để có 
được các quyết định thuận lợi.

Theo công bố của Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thì năm 2018 chỉ 
số chi phí tuân thủ pháp luật tỉnh Bắc Kạn đạt 
60,11 điểm, tăng 1,29 điểm so với năm 2017 
(năm 2017 đạt 58,82 điểm). Do đó, nhằm nâng 
cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, một 
trong những giải pháp cải thiện môi trường 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh đòi hỏi phải 
nâng cao chỉ số tuân thủ pháp luật. Để thực 
hiện được nội dung này cần phải thực hiện các 
nhóm nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, trong xây dựng, kiểm tra, rà 
soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và 
công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 
Phải nâng cao chất lượng thẩm định trong ban 
hành văn bản QPPL, đảm bảo không có các 
quy định mới chứa đựng các yêu cầu không 
cần thiết, bất hợp lý, cản trở điều kiện đầu tư 
kinh doanh của các doanh nghiệp; đảm bảo 
tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, giảm thiểu 
chi phí tuân thủ pháp luật trong các văn bản 
QPPL được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành 
mới. Rà soát và đề xuất cấp có thẩm quyền 
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định không rõ 
ràng, không cụ thể, không khả thi, cản trở điều 

NâNg cao chỉ số chi phí tuâN thủ pháp luật - 
Giải pháp thực hiện

1 Căn cứ văn bản số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29/3/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nâng xếp 
hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1).
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kiện đầu tư kinh doanh, gây khó khăn, phiền 
hà cho doanh nghiệp, đặc biệt đối với chi phí 
tuân thủ pháp luật về gia nhập thị trường và 
chi phí tuân thủ pháp luật về xây dựng cơ sở 
sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 139/
NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban 
hành Chương trình hành động cắt giảm chi 
phí cho doanh nghiệp. Rà soát các quy định 
về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng 
nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến doanh 
nghiệp và đề xuất phương án giảm phí, lệ phí 
phù hợp với quy định pháp luật.

Thứ hai, trong tổ chức thi hành pháp 
luật: Cập nhật và tuyên truyền, phổ biến, quán 
triệt quy định của các văn bản QPPL mới được 
ban hành để cán bộ, công chức, viên chức bảo 
đảm thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp 
luật về điều kiện đầu tư kinh doanh; tạo cơ hội 
thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận 
tìm hiểu về các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, 
giải thích các điểm chưa rõ ràng, chưa cụ thể 
trong các quy định của pháp luật, tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp 
luật được đầy đủ, thuận lợi, tiết kiệm chi phí. 
Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, 
công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản 
lý; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các 
doanh nghiệp. 

Để thực hiện được nội dung này cơ quan 
có thẩm quyền phải công bố kịp thời, đầy đủ, 
công khai rộng rãi trên các phương tiện thông 
tin đại chúng về các điều kiện kinh doanh đã 
được bãi bỏ, các điều kiện kinh doanh đã được 
đơn giản hóa, các nội dung sửa đổi, bổ sung, 
các quy định mới trong các lĩnh vực kinh doanh 
dễ làm phát sinh các chi phí không chính thức 
trong tuân thủ pháp luật (tập trung vào các 
lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng dịch vụ 
công cộng (ví dụ: Điện thoại, điện năng...), trả 

thuế,... để được nhận các hợp đồng, giấy phép 
trong lĩnh vực công...Tuyên truyền, phổ biến, 
quán triệt, giải thích quy định của các văn bản 
pháp luật mới được ban hành để cán bộ, công 
chức, viên chức bảo đảm thực hiện đúng, đầy 
đủ các quy định pháp luật về điều kiện đầu tư 
kinh doanh. Các doanh nghiệp nắm được các 
quy định mới của các văn bản pháp luật về 
điều kiện đầu tư kinh doanh, quyền và nghĩa 
vụ của cơ quan nhà nước và của doanh nghiệp 
để doanh nghiệp biết, tự bảo vệ mình trước 
các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu. 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các 
doanh nghiệp trong việc cập nhật, bổ sung 
thông tin, nắm vững các quy định pháp luật 
mới, các kỹ năng, ứng dụng các công nghệ mới 
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tiết kiệm, giảm 
bớt chi phí, tăng tính hiệu quả trong tuân thủ 
pháp luật. Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản 
ánh của doanh nghiệp, thực hiện thanh tra, 
kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động 
tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về các quy 
định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh 
doanh để có các biện pháp chỉ đạo, giải quyết 
kịp thời các khó khăn, vướng mắc mà doanh 
nghiệp phản ánh, kiến nghị; trường hợp không 
giải quyết được cũng cần giải thích, thông tin 
trả lời rõ ràng, minh bạch... Tăng cường công 
tác thanh tra, kiểm tra công vụ, trong đó tập 
trung thanh tra, kiểm tra đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức thực thi công vụ ở cấp cơ sở 
và những lĩnh vực như xuất khẩu, nhập khẩu, 
thuế, sử dụng dịch vụ công cộng, xây dựng... 
Chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị, cá 
nhân có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, 
phiền hà, tạo gánh nặng không đáng có cho 
doanh nghiệp, tạo thuận lợi và góp phần 
giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật gia 
nhập thị trường, chi phí tuân thủ pháp luật 
về xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh cho 
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Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, 
Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/1/2017 
của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong 
hoạt động tiếp nhận, giải đáp các vướng mắc của 
doanh nghiệp về những quy định của pháp luật; 
xử lý những kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn 
thiện các quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh 
Bắc Kạn; tích cực tổ chức thực hiện các hoạt động 
tư vấn pháp luật, tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
kịp thời tiếp cận, nắm bắt các nội dung cơ bản của 
pháp luật hiện hành và áp dụng văn bản pháp luật 
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nâng cao 
nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần 
hạn chế rủi ro về pháp lý cho doanh nghiệp.

Năm là, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt 
động của hệ thống tư pháp đảm bảo các thiết 
chế pháp lý được thực thi đúng quy định, đặc biệt 
là trong giải quyết tranh chấp kinh tế cũng như 
khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp, nhà đầu tư. 
Công bố công khai các trình tự, thủ tục tố tụng, 
khiếu nại, tố cáo và quy định rõ về thời gian giải 
quyết các vụ việc, đảm bảo nhanh chóng, công 
bằng, hợp lý; hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp 
trong việc lập thủ tục, hồ sơ khiếu nại, giải quyết 
tranh chấp. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát và nâng cao trách nhiệm của cán 
bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm 
vụ không để xảy ra hiện tượng nhũng nhiễu, gây 
phiền hà đối với doanh nghiệp.

***
Chỉ số “Thiết chế pháp lý” tuy chỉ là một trong 

10 chỉ số thành phần trong chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI), tuy nhiên, đây là một điểm 
số quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh. Thực hiện tốt các nội dung về 
“Thiết chế pháp lý” cũng tạo điều kiện cho sự ổn 
định của kinh tế, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự 
phát triển chung của toàn xã hội./.

TRIỆU HIỀN

Cải thiện Chỉ số...
(Tiếp theo trang 8)

doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí tuân thủ 
pháp luật nói chung. 

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính: Thực hiện nghiêm việc công 
khai các thủ tục hành chính, cập nhật thường 
xuyên các thủ tục hành chính, đặc biệt là các 
thủ tục hành chính về điều kiện đầu tư kinh 
doanh trên Cổng thông tin điện tử, tại trụ sở 
cơ quan nhà nước bảo đảm thuận tiện cho 
việc tìm hiểu, tra cứu, cập nhật thông tin 
đối với doanh nghiệp. Thực hiện hiệu quả 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thường 
xuyên rà soát, hạn chế tối đa các bất cập, 
những “lỗ hổng” dễ làm phát sinh tiêu cực 
đối với doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện 
và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến; lựa chọn thủ tục hành chính đáp ứng 
đủ điều kiện để tăng tỷ lệ cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đẩy mạnh 
phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích.

Để thực hiện được những nội dung đã 
nêu trên đòi hỏi các cơ quan, đơn vị, đặc 
biệt là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, 
Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh trên 
cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao quản 
lý nhà nước theo ngành lĩnh vực chỉ đạo và 
hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan 
đến xây dựng và hoàn thiện văn bản QPPL, 
kiến nghị cắt giảm điều kiện đầu tư kinh 
doanh, thủ tục hành chính không cần thiết; 
kiến nghị phương án giảm phí, lệ phí; tăng 
cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành 
công vụ của cán bộ, công chức, viên chức 
trong giải quyết thủ tục hành chính cho 
doanh nghiệp… Từ đó góp phần giảm chi 
phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp./.

HÀ NHUNG
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Trong quản lý doanh nghiệp, ủy quyền 
là hoạt động rất phổ biến, thường 
xuyên nhằm đảm bảo đáp ứng kịp 

thời hoạt động của doanh nghiệp, tuy nhiên 
các quy định của pháp luật hiện hành vẫn 
còn nhiều quy định chưa rõ ràng, còn bỏ ngỏ 
khiến cho việc áp dụng pháp luật đối với 
vấn đề ủy quyền đôi khi con lúng túng, chưa 
được hiểu thống nhất. Trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh, Giám đốc Công ty cổ phần 
có được ủy quyền cho người ngoài công ty 
ký hợp đồng hay không? và khi ký hợp đồng 
có được đóng dấu của công ty lên chữ ký của 
người được ủy quyền hay không? Bài viết 
dưới đây xin trao đổi một số quan điểm về 
vấn đề này.

Tình huống đặt ra là: Công ty cổ phần A 
có Giám đốc tên là Trần Văn T, trong Điều lệ 
công ty quy định Giám đốc là người đại diện 
theo pháp luật, tuy nhiên lại không quy định 
về vấn đề ủy quyền cho người ngoài công ty. 
Ngày 01/10/2018, Giám đốc Công ty cổ phần 
A ủy quyền cho ông Nguyễn Văn K (người 
ngoài công ty) ký kết hợp đồng giao dịch 
với Công ty TNHH B. Ông K tham gia ký kết 
Hợp đồng với Công ty TNHH B, ký tên trong 
hợp đồng và sử dụng con dấu của Công ty cổ 
phần A đóng lên chữ ký của mình. Như vậy, 
có phù hợp với quy định của pháp luật về ủy 
quyền và việc sử dụng con dấu hay không?

Khoản 1, Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh 
nghiệp năm 2014 quy định về người đại diện 
như sau:

“Điều 13. Người đại diện theo pháp 
luật của doanh nghiệp

1. Người đại diện theo pháp luật của 
doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh 

nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát 
sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện 
cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, 
bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ 
khác theo quy định của pháp luật.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công 
ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại 
diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định 
cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, 
nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật 
của doanh nghiệp.”

Như vậy, trong vụ việc đã nêu Giám đốc 
Công ty cổ phần A là người đại diện theo 
pháp luật, thì Điều lệ Công ty cổ phần A quy 
định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của Giám đốc 
theo quy định tại Điều 157 của Luật Doanh 
nghiệp năm 2014. Theo đó, Giám đốc công 
ty sẽ được ký các văn bản như: Các hợp 
đồng, giao dịch của công ty trường hợp là 
người đại diện theo pháp luật của công ty; 
ký các văn bản khác thuộc thẩm quyền theo 
quy định tại Điều lệ công ty và quy chế quản 
lý của công ty quy định…

Tuy nhiên, đối với các hợp đồng, giao dịch 
quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 
2014 thì trước khi ký kết cần được Hội đồng 
quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua.

“Điều 162. Hợp đồng, giao dịch phải 
được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng 
quản trị chấp thuận

1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với 
các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng 
cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của 
cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ 

VẤN ĐỀ ỦY QUYỀN TRONG PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI
NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
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thông của công ty và những người có liên 
quan của họ;

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám 
đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan 
của họ;

c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 
Điều 159 Luật này.

2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp 
đồng  và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% 
tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong 
báo cáo tài chính, gần nhất hoặc một tỷ lệ 
khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. 
Trường hợp này, người đại diện công ty ký 
hợp đồng phải thông báo các thành viên 
Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các 
đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, 
giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo 
hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao 
dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp 
thuận hợp đồng hoặc giao dịch  trong  thời 
hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông 
báo trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định 
một thời hạn khác; thành viên có lợi ích liên 
quan không có quyền biểu quyết.

3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các 
hợp đồng và giao dịch khác ngoài các giao 
dịch quy định tại khoản 2 Điều này.  Trường 
hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng 
phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm 
soát viên về các đối tượng có liên quan đối 
với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm 
theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội 
dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị 
trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội 
dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông 
bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi 
ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp 
đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có 
số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu 

quyết còn lại tán thành, trừ trường hợp Điều lệ 
công ty quy định khác.

4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý 
theo quy định của pháp luật khi được ký kết 
hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo 
quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, gây 
thiệt hại cho công ty; người ký kết hợp đồng, cổ 
đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám 
đốc hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên 
đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho 
công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện 
hợp đồng, giao dịch đó.”

Như vậy, nếu Giám đốc là người đại 
diện theo pháp luật, và hợp đồng ký kết 
giữa Công ty cổ phần A và Công ty TNHH B 
không thuộc trường hợp phải được Đại hội 
đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp 
thuận thì lúc này Giám đốc Công ty cổ phần 
A có được ủy quyền cho K là người ngoài 
công ty không?

Luật Doanh nghiệp năm 2014 chỉ quy 
định trường hợp doanh nghiệp chỉ có một 
người đại diện theo pháp luật thì người đó 
phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng 
văn bản cho người khác thực hiện quyền và 
nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật 
khi xuất cảnh khỏi Việt Nam (khoản 3 Điều 
13 Luật Doanh nghiệp năm 2014). Không 
quy định hay nói cách khác là không có giới 
hạn về việc người nhận ủy quyền là người 
trong công ty, hay người ngoài công ty. Về 
mặt nguyên tắc thì người có quyền mới được 
thực hiện ủy quyền, và người được ủy quyền 
sẽ thực hiện quyền của người ủy quyền. 

Áp dụng vào tình huống đã nêu, nếu 
lúc này Điều lệ công ty không quy định và 
hợp đồng không thuộc các trường hợp phải 
được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ 
đông hoặc Hội đồng quản trị thì Giám đốc 
là người đại diện theo pháp luật của công 

13



ty, hoàn toàn có quyền ủy quyền cho người 
ngoài công ty ký hợp đồng. Tuy nhiên ủy 
quyền lúc này được coi là một giao dịch dân 
sự giữa người đại diện theo pháp luật của 
doanh nghiệp và người được ủy quyền là 
người ngoài doanh nghiệp. Vì vậy, việc ủy 
quyền này phải đáp ứng theo khoản 1 Điều 
117 Bộ luật Dân sự năm 2015, theo đó giao 
dịch dân sự có hiệu lực khi đáp ứng đủ các 
điều kiện sau: Chủ thể có năng lực pháp luật 
dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với 
giao dịch dân sự được xác lập; chủ thể tham 
gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện; 
mục đích và nội dung của giao dịch dân sự 
không vi phạm điều cấm của luật, không 
trái đạo đức xã hội. Như vậy, việc Giám đốc 
Công ty cổ phần A ủy quyền cho ông K ký 
hợp đồng nếu đảm bảo các điều kiện này 
thì hoàn toàn có giá trị pháp lý. Nhưng việc 
ủy quyền phải lập thành văn bản và người 
ủy quyền cần chú ý những vấn đề để tránh 
rủi ro như: Ủy quyền phải xác định rõ phạm 
vi công việc được ủy quyền và thời hạn 
được ủy quyền.

Về vấn đề sử dụng con dấu trong trường 
hợp này, Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 
2014 quy định về con dấu doanh nghiệp 
như sau:

“Điều 44. Con dấu của doanh nghiệp
…3. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ 

con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ 
công ty.

4. Con dấu được sử dụng trong các trường 
hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên 
giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu…”.

Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 96/2015/
NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Doanh 
nghiệp quy định: 

“1. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với 
doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên 
đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành 
viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty 
trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối 
với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình 
thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản 
lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều 
lệ công ty có quy định khác. Nội dung Điều 
lệ hoặc Quyết định về con dấu của doanh 
nghiệp phải bao gồm: 

a) Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, 
nội dung, mầu mực dấu. 

b) Số lượng con dấu. 
c) Quy định về quản lý và sử dụng con dấu.”
Như vậy, pháp luật về doanh nghiệp quy 

định việc sử dụng con dấu trên tinh thần ưu 
tiên thỏa thuận giữa các bên, việc quản lý và 
sử dụng con dấu được quy định tại Điều lệ của 
công ty và phải tuân theo quy định của pháp 
luật. Đối với trường hợp trên, khi Giám đốc 
Công ty cổ phần A ủy quyền cho ông K tham 
gia ký kết hợp đồng, thì ông K hoàn toàn có 
quyền được sử dụng con dấu của công ty đóng 
lên chữ ký của mình nếu việc sử dụng con dấu 
đó đã được thỏa thuận giữa các bên.

Có thể thấy, việc sử dụng con dấu doanh 
nghiệp sau khi đã được đăng ký nằm trong 
khuôn khổ của pháp luật và được cụ thể hóa 
tại Điều lệ của doanh nghiệp. Về nguyên tắc 
thì việc sử dụng con dấu doanh nghiệp bao 
hàm hiệu lực pháp lý và được sử dụng trong 
trường hợp cần thiết, mang về lợi ích cho các 
bên tham gia. Mặc dù pháp luật quy định 
các bên thỏa thuận sử dụng con dấu khi ủy 
quyền thực hiện giao dịch, hợp đồng nhưng 
doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm khi sử 
dụng con dấu sai mục đích, không đúng quy 
định của pháp luật./.

PHAN DƯƠNG
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Nhằm mục đích triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 
17/4/2019 của HĐND tỉnh về ban hành 

chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 
vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Vừa 
qua, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị hỗ trợ doanh 
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tại Bắc Kạn năm 
2019. Đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện các Sở: Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Tài nguyên và Môi 
trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Công thương, Khoa học và Công nghệ, Xây 
dựng, Tư pháp; đại diện Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, Ban quản lý 
các Khu công nghiệp tỉnh; đại diện UBND các 
huyện, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, 
Hội doanh nhân trẻ và sự tham gia của 11 doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và đầu tư, 
hiện nay trên địa bàn tỉnh có 11 doanh nghiệp 
đầu tư vào 13 hạng mục dự án thuộc lĩnh vực 
nông nghiệp đang có nhu cầu hỗ trợ theo chính 
sách khuyến khích mà Nghị quyết số 05/2019/
NQ-HĐND của HĐND tỉnh vừa ban hành. Theo 
đó, mức vốn đề xuất hỗ trợ là trên 31 tỷ đồng 
cho 13 dự án thuộc các nội dung như: Hỗ trợ 
đầu tư trồng rau, củ, quả, chè; hỗ trợ đầu tư cơ 
sở bảo quản nông sản; hỗ trợ đầu tư cơ sở chế 
biến nông, lâm sản; hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi 
gia súc, gia cầm tập trung; hỗ trợ đầu tư cơ sở 

giết mổ gia súc, gia cầm. Về phương thức hỗ trợ, 
các doanh nghiệp được hỗ trợ sau đầu tư. Phần 
vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh không tính vào thu 
nhập chịu thuế của doanh nghiệp...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lý 
Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
khẳng định đầu tư vào phát triển nông, lâm 
nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, chủ lực và định 
hướng lâu dài của tỉnh. Đồng chí hoan nghênh 
và khuyến khích các doanh nghiệp hiện đã, đang 
và sẽ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa 
bàn, tuy nhiên cũng lưu ý các doanh nghiệp đầu 
tư phải kết hợp với bảo vệ môi trường, phát triển 
bền vững, đồng thời nghiên cứu kỹ văn bản, 
quy định pháp luật liên quan đến nông nghiệp, 
nông thôn, đặc biệt là nội dung của Nghị quyết 
số 05/2019/NQ-HĐND vừa ban hành. Đồng chí 
cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan cũng như 
chính quyền các địa phương cần tạo điều kiện 
thuận lợi cho  nhà đầu tư, đảm bảo thực hiện thủ 
tục nhanh chóng, thuận tiện./.

PHAN DƯƠNG

HỘI NGHỊ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2019
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Trong các ngày 04, 10, 12/6/2019, Sở Tư 
pháp đã phối hợp với Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Sở Xây dựng, Chi cục Kiểm 

lâm tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật về theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật; xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, lâm nghiệp và 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cho gần 500 
đại biểu là: Lực lượng kiểm lâm của Hạt kiểm 
lâm các huyện, thành phố, Hạt kiểm lâm Vườn 
Quốc gia Ba Bể, Hạt Kiểm lâm khu bảo tồn thiên 
nhiên Kim Hỷ, Ban quản lý khu bảo tồn loài và 
sinh cảnh Nam Xuân Lạc, Đội Kiểm lâm cơ động 
và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, 2; Lãnh đạo 
UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo UBND các 
xã, phường, thị trấn; Công chức Phòng Tư pháp, 
Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Tài nguyên môi 
trường; Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính 
cấp xã của các đơn vị thuộc huyện Ba Bể, Chợ 
Mới, Chợ Đồn, Ngân Sơn, Bạch Thông, thành phố 
Bắc Kạn và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Đồng 
chí Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở Tư pháp 
dự và chủ trì các Hội nghị.

Tại hội nghị, báo cáo viên của Sở Tư pháp, Sở 
Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Chi cục 
Kiểm lâm đã giới thiệu và trao đổi các chuyên đề: 
Những vấn đề cơ bản về xử phạt vi phạm hành 
chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành 
chính và các Nghị định quy định chi tiết; Nghị 
định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của 
Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực đất đai; Nghị định số 139/2017/NĐ-CP 
ngày 27/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi 
phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây 
dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng 
sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh 
vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ 

thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà 
ở, quản lý sử dụng nhà và công sở; Nghị định số 
35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực lâm nghiệp; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP 
ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, 
phường. Kết thúc mỗi chuyên đề, các đại biểu 
dự hội nghị đã được trao đổi, thảo luận các tình 
huống phát sinh trong thực tiễn đối với các hành 
vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, lâm 
nghiệp; việc áp dụng pháp luật đối với trường 
hợp có nhiều văn bản pháp luật cùng điều chỉnh 
một hành vi vi phạm cụ thể; cách thức và biện 
pháp cải thiện điểm chỉ số thành phần về thi 
hành pháp luật trong cải cách hành chính...

Thông qua lớp tập huấn đã trang bị cho các 
đại biểu dự hội nghị những kiến thức và nghiệp 
vụ chuyên sâu liên quan đến lĩnh vực công tác. 
Đây cũng là diễn đàn để các đại biểu chủ động 
nêu ra những khó khăn, vướng mắc, những kiến 
nghị, đề xuất hoàn thiện pháp luật và xử lý các 
tình huống phát sinh trong thực tiễn thi hành 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, từ đó góp 
phần phòng ngừa khiếu nại, tố cáo và khởi kiện./.

NGUYỄN HOÀ

TậP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ BồI DưỡNG KIếN THứC PHÁP lUậT Về THeo 
DõI TìNH HìNH THI HÀNH PHÁP lUậT; xử PHẠT VI PHẠM HÀNH CHíNH 

VÀ Hỗ TRợ PHÁP lý CHo DoANH NGHIỆP
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Nhằm mục đích triển khai, phổ biến đầy 
đủ, kịp thời các quy định của pháp luật 
cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động 

liên quan đến khai thác, chế biến, mua bán, kinh 
doanh, thương mại lâm sản trên địa bàn tỉnh Bắc 
Kạn, đồng thời giải đáp những vướng mắc phát 
sinh trong quá trình triển khai thực hiện, ngày 
29/6/2019, tại thành phố Bắc Kạn, Chi cục Kiểm 
lâm tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai, hướng 
dẫn thực hiện Nghị định số 06/2019/NĐ-CP 
ngày 22/01/2019 quy định về quản lý thực vật 
rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực 
thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động 
vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Nghị định số 
35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính   trong 
lĩnh vực lâm nghiệp; Thông tư số 27/2018/TT-
BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy 
xuất nguồn gốc lâm sản.  

Tham dự Hội nghị có 175 đại biểu là chủ các 
cơ sở chế biến, kinh doanh, thương mại lâm sản, 
các cơ sở nuôi nhốt động vật rừng, các tổ chức, 
cá nhân có liên quan đến hoạt động khai thác, 
chế biến, kinh doanh, thương mại lâm sản trên 
địa bàn toàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đoàn Tú - 

Phó Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc 
Kạn chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe, phổ biến, tập huấn 
những nội dung cơ bản, quan trọng về: Các quy 
định của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP; danh 
mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy 
cấp, quý, hiếm; chế độ quản lý, bảo vệ, trình tự, 
thủ tục khai thác các loài thực vật rừng, động 
vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; trình tự, thủ tục 
cấp giấy phép nuôi, trồng các loài thực vật 
rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; động 
vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục 
CITES; điều kiện chế biến, kinh doanh các loài 
động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; các hành 
vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt đối với các 
hành vi vi phạm,  thẩm quyền xử phạt, hình thức 
xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả 
đối với các hành vi vi phạm; các trường hợp đình 
chỉ hoạt động có thời hạn đối với hoạt động khai 
thác rừng, đình chỉ có thời hạn đối với các cơ 
sở kinh doanh, chế biến lâm sản; các hành vi vi 
phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp vượt mức xử 
phạt vi phạm hành chính, vấn đề tái phạm đối với 
các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp; 
trình tự, thủ tục khai thác thực vật rừng thông 
thường, động vật rừng thông thường; quy định 
về hồ sơ lâm sản tại cơ sở chế biến, mua bán, 
cất giữ lâm sản; gây nuôi, chế biến mẫu vật các 
loài động vật rừng; quy định về đánh dấu mẫu 
vật các loài thuộc Danh mục thực vật rừng, động 
vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; các loài thực vật 
rừng hoang dã, động vật rừng hoang dã thuộc 
các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế 
các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; 
sản phẩm gỗ hoàn chỉnh khi mua bán.

 Các đại biểu còn được giải đáp về những 
nội dung, vấn đề thắc mắc liên quan đến nội dung 
được triển khai tại Hội nghị./.

THANH HảO - Chi cục Kiểm lâm tỉnh

CHI CụC KIểM lâM TỈNH BẮC KẠN Tổ CHứC HỘI NGHỊ 
PHổ BIếN VĂN BảN PHáP lUậT MớI
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Ngày 17/4/2019, HĐND tỉnh Bắc Kạn đã 
ban hành: Nghị quyết số 04/2019/NQ-
HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản 
xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020 
ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-
HĐND ngày 11/4/2017; Nghị quyết số 05/2019/
NQ-HĐND về chính sách khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên 
địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Các Nghị quyết này có 
hiệu lực thi hành từ ngày 27/4/2019. Theo đó có 
những nội dung chính như sau:

Một là, Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND sửa 
đổi, bổ sung một số điều của quy định về chính sách 
hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn 
giai đoạn 2017 - 2020 ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017. Cụ 
thể sửa đổi, bổ sung về các nội dung: 

Đối tượng hỗ trợ lãi xuất mua sắm thiết bị là 
các hợp tác xã hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở 
sản xuất miến dong được xây dựng mới hoặc 
nâng công suất chế biến miến: Đối tượng hỗ trợ 
là các cơ sở sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã sản 
xuất miến dong (gọi chung là cơ sở sản xuất miến 
dong) trên địa bàn tỉnh; nội dung, mức hỗ trợ gồm 
hỗ trợ 50% vốn đầu tư cơ sở vật chất (nhà xưởng, 
máy móc, dây truyền sản xuất,...) hoặc nâng công 
suất chế biến miến đạt sản lượng 100 tấn miến/
năm trở lên. Đối tượng hỗ trợ có thể được nhận 
hỗ trợ nhiều lần nhưng tổng mức hỗ trợ tối đa 
không quá 02 tỷ đồng; để được hỗ trợ các cơ sở 
sản xuất miến dong phải có hợp đồng bao tiêu 
củ dong hoặc tinh bột dong tại tỉnh từ 02 năm trở 
lên và có hồ sơ hợp pháp chứng minh việc đầu 
tư cơ sở vật chất, nâng công suất chế biến tăng 
thêm; Về phương thức hỗ trợ, thực hiện hỗ trợ hỗ 
trợ sau đầu tư. 

Hỗ trợ lãi suất vốn vay từ các tổ chức tín 
dụng để tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi gia súc 
(trâu, bò, lợn, dê), mức hỗ trợ lãi suất là 6%/năm, 
mức vay hỗ trợ lãi suất tối đa không quá 01 tỷ 
đồng/tổ hợp tác, không quá 03 tỷ đồng/hợp tác 
xã. Thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa 02 năm; hỗ trợ 
01 lần/tổ hợp tác, hợp tác xã.

Hỗ trợ kinh phí thẩm định, phí phân tích 
mẫu để cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm; phí cấp Giấy chứng nhận 
sản xuất theo QCVN 01-132:2013/BNNPNT và 
các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng 
khác (chứng nhận VietGAP, Globalgap, GAP, GMP, 
HACCP,...); phí phân tích sản phẩm để tự công 
bố sản phẩm cho các hợp tác xã, trang trại. Nội 
dung, mức hỗ trợ là hỗ trợ một lần, mức tối đa 
không quá 30 triệu đồng/hợp tác xã, trang trại. 
Để được hỗ trợ các hợp tác xã, trang trại phải 
đảm bảo đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc 
phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. 
Về phương thức hỗ trợ, thực hiện hỗ trợ sau khi 
được cấp Giấy chứng nhận; đối với sản phẩm tự 
công bố được hỗ trợ sau khi có phiếu kết quả 
kiểm nghiệm an toàn thực phẩm trong thời hạn 
12 tháng. 

Hai là, Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND 
quy định về chính sách khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Bắc Kạn.

Các doanh nghiệp nhận ưu đãi và hỗ trợ 
là doanh nghiệp được thành lập, đăng ký, hoạt 
động theo Luật Doanh nghiệp và có dự án 
đầu tư quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 
số  57/2018/NĐ-CP  ngày 17 tháng 4 năm 2018 
của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn. Nghị quyết quy định cụ thể về các 
chính sách hỗ trợ, đó là:

HĐND TỈNH BẮC KẠN KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11 THÔNG QUA MỘT SỐ 
NGHỊ QUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

VĂN BảN PHÁP LUẬT MỚI
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(1) Chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng: 
Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp 
theo quy định tại Nghị định số: 57/2018/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ được 
ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau 
khi dự án hoàn thành (được nghiệm thu và đưa 
vào hoạt động). 

Mức hỗ trợ bằng chênh lệch lãi suất cho vay 
thương mại của các ngân hàng thương mại so 
với lãi suất tín dụng đầu tư của nhà nước tính 
trên số dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hồ 
sơ hỗ trợ. Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất 
tối đa không quá 70% kinh phí đầu tư của dự án. 

Thời gian hỗ trợ lãi suất đối với từng khoản 
vay (phát sinh sau khi dự án hoàn thành, đưa vào 
hoạt động) tính từ ngày bắt đầu giải ngân theo hợp 
đồng tín dụng với ngân hàng thương mại tối đa là 
08 năm. Dự án mà doanh nghiệp tham gia liên kết 
chuỗi giá trị thì được áp dụng hỗ trợ lãi suất theo 
chu kỳ sản xuất của sản phẩm.

(2) Hỗ trợ đầu tư trồng rau, củ, quả, chè: 
Doanh nghiệp có dự án đầu tư trồng rau, củ, 
quả, chè theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ, 
nông nghiệp sạch được hỗ trợ 60% kinh phí đầu 
tư nhưng không quá 02 tỷ đồng/dự án để đầu 
tư xây dựng giao thông, điện, xử lý chất thải, hệ 
thống cấp, thoát nước, hệ thống nhà lưới, nhà 
kính và các trang thiết bị đi kèm như tưới nước 
tiết kiệm, điều chỉnh nhiệt độ… trong hàng rào 
dự án. 

Điều kiện hỗ trợ là dự án có quy mô diện 
tích tập trung từ 10ha đất canh tác trở lên hoặc 
3.000m2 trở lên đối với diện tích nhà trồng cây 
(nhà kính, nhà lưới) xây kiên cố.

(3) Hỗ trợ đầu tư cơ sở bảo quản nông sản: Các 
doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở bảo quản 
nông sản (gồm sấy, chiếu xạ, khử trùng, đông lạnh, 
bảo quản sinh học) được ngân sách nhà nước hỗ 
trợ 70% chi phí đầu tư nhưng không quá 02 tỷ 
đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về giao 
thông, điện, nước, xử lý chất thải, nhà xưởng và 
mua thiết bị trong hàng rào dự án.

Điều kiện hỗ trợ là công suất sấy nông sản, 
lâm sản phải đạt tối thiểu 20 tấn sản phẩm/
ngày. Bảo quản rau, hoa quả tươi, chè và các 
nông sản khác đạt 500 tấn kho.

(4) Hỗ trợ đầu tư cơ sở chế biến nông, lâm sản: 
Các doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở chế biến 
nông, lâm sản (sản phẩm từ ngành nông nghiệp, 
lâm nghiệp, thủy sản) được ngân sách nhà nước 
hỗ trợ 60% kinh phí đầu tư nhưng không quá 03 
tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý 
chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và 
mua thiết bị trong hàng rào dự án. 

Điều kiện hỗ trợ là các dự án đầu tư chế 
biến nông, lâm sản phải bảo đảm các điều kiện 
giá trị sản phẩm sau chế biến tăng ít nhất 1,5 lần 
so với giá trị nguyên liệu thô ban đầu.

(5) Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc, 
gia cầm tập trung: Doanh nghiệp có dự án đầu 
tư cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung 
được nhà nước hỗ trợ 60% kinh phí đầu tư 
nhưng không quá 03 tỷ đồng/dự án để xây 
dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, cấp 
thoát nước, nhà xưởng, xử lý chất thải trong 
hàng rào dự án. 

Điều kiện hỗ trợ là dự án có quy mô chăn nuôi 
tập trung đạt một trong các quy mô sau: Đối với 
trâu, bò trên 100 con nuôi sinh sản hoặc trên 200 
con nuôi lấy thịt; đối với lợn trên 300 con nái sinh 
sản hoặc trên 500 con gồm lợn nái và lợn nuôi lấy 
thịt (trong đó lợn nái chiếm tối thiểu 1/3 tổng đàn) 
hoặc trên 1.000 con nuôi lấy thịt; đối với dê trên 
400 con sinh sản hoặc trên 600 con nuôi lấy thịt; 
đối với gà trên 3.000 con mái sinh sản hoặc trên 
5.000 con nuôi lấy thịt; đối với ngan, vịt trên 2.500 
con mái sinh sản hoặc trên 4.000 con nuôi lấy thịt.

(6) Hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm 
tập trung: Các doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ 
sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung có hệ thống 
quản lý chất thải rắn và lỏng theo đúng quy định 
được hỗ trợ 60% kinh phí đầu tư nhưng không 
quá 02 tỷ đồng/dự án để đầu tư cơ sở hạ tầng về 
giao thông, điện, nước, nhà xưởng, xử lý chất thải 
và mua thiết bị trong hàng rào dự án. 

Điều kiện hỗ trợ là: Đối với cơ sở giết mổ gia 
súc tập trung có quy mô tối thiểu 50 con/ngày; 
đối với cơ sở giết mổ gia cầm tập trung có quy 
mô tối thiểu 500 con/ngày./. 

HÀ NHUNG
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VĂN BảN PHÁP LUẬT MỚI

Ngày 24/6/2019, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số  55/2019/NĐ-CP  về hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/8/2019 
và thay thế Nghị định số  66/2008/NĐ-CP  ngày 
28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp.

Theo đó, Nghị định đã quy định nguyên tắc 
thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa đó là: (1) Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với 
mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực; 
bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; không 
chồng chéo, trùng lặp; (2) Hoạt động hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện 
trên cơ sở phối hợp giữa cơ quan nhà nước với tổ 
chức đại diện của doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ 
chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa và cơ quan, tổ chức, cá 
nhân khác có liên quan; (3) Việc hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa được ưu tiên thực hiện 
thông qua tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ 
pháp lý; (4) Căn cứ nguồn lực, chương trình hỗ trợ, 
cơ quan, tổ chức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa quyết định hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên 
như sau: Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm 
chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn 
nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước; 
doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng từ 30% tổng số 
lao động trở lên là người khuyết tật theo quy định 
của Luật Người khuyết tật; doanh nghiệp nhỏ và 
vừa nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ trước 
được hỗ trợ trước; (5) Nhà nước khuyến khích và 
có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; huy 
động các nguồn lực xã hội đóng góp cho hoạt 
động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, Nghị định quy định tại Chương II, gồm: 

Thứ nhất, hoạt động xây dựng, quản lý, duy 
trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về 
văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể: (1) Xây dựng, 
quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng 
cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật; (2) 
Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và 
sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp 
lý; (3) Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật dữ liệu 
về bản án, quyết định của tòa án; phán quyết của 
trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh 
tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên 
quan đến doanh nghiệp; (4) Xây dựng, quản lý, duy 
trì, cập nhật dữ liệu về văn bản trả lời của cơ quan 
nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; (5) Xây dựng, quản lý, duy trì, 
cập nhật dữ liệu về văn bản tư vấn pháp luật của 
mạng lưới tư vấn viên pháp luật và thủ tục hỗ trợ 
chi phí tư vấn pháp luật.

Thứ hai, xây dựng và tổ chức thực hiện 
chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
vừa và nhỏ. Cụ thể: (1) Căn cứ xây dựng và các hoạt 
động của chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; (2) Thời hạn thực hiện chương 
trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
(3) Xây dựng và phê duyệt chương trình hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; (4) Triển 
khai thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về đảm bảo nguồn lực thực hiện hoạt động 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 
địa phương, Nghị định quy định: Sở Tư pháp tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương làm đầu mối 
thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định này; 
giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và chủ trì 
thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi địa phương./.

NGUYỄN HOÀ

CHíNH PHủ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH số 55/2019/NĐ-CP Về 
HỖ TRỢ PHáP lý CHO DOANH NGHIỆP NHỏ VÀ VừA
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Ngày 20/3/2019, Chính 
phủ đã ban hành Nghị 
định số 29/2019/NĐ-

CP quy định chi tiết thi hành 
Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao 
động về việc cấp phép hoạt 
động cho thuê lại lao động, 
việc ký quỹ và danh mục công 
việc được thực hiện cho thuê 
lại lao động. Nghị định có 5 
Chương 29 Điều quy định về 
điều kiện, thẩm quyền, trình 
tự, thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, 
thu hồi giấy phép hoạt động 
cho thuê lại lao động (sau đây 
gọi là giấy phép); việc ký quỹ 
của doanh nghiệp cho thuê lại 
lao động; danh mục công việc 
được thực hiện cho thuê lại lao 
động theo quy định tại Khoản 
3 Điều 54 Bộ luật lao động. 

Về mục đích của việc 
cho thuê lại lao động: Đáp 
ứng tạm thời sự gia tăng đột 
ngột về nhu cầu sử dụng lao 
động trong khoảng thời gian 
nhất định; thay thế người lao 
động trong thời gian nghỉ thai 
sản, bị tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp hoặc phải thực 
hiện các nghĩa vụ công dân; có 
nhu cầu sử dụng lao động trình 
độ chuyên môn kỹ thuật cao.

Về điều kiện cấp giấy phép: 
Người đại diện theo pháp luật 
của doanh nghiệp thực hiện 
hoạt động cho thuê lại lao 

động phải bảo đảm các điều 
kiện: Là người quản lý doanh 
nghiệp; không có án tích; đã 
làm việc trong lĩnh vực cho 
thuê lại lao động hoặc cung 
ứng lao động từ đủ 03 năm (36 
tháng) trở lên trong thời hạn 
05 năm liền kề trước khi đề 
nghị cấp giấy phép. Đồng thời, 
doanh nghiệp đã thực hiện ký 
quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ 
Việt Nam đồng) tại ngân hàng 
thương mại hoặc chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài thành 
lập và hoạt động hợp pháp tại 
Việt Nam.

Về hồ sơ đề nghị cấp giấy 
phép: Nghị định quy định hồ 
sơ đề nghị cấp phép gồm 6 
loại giấy tờ và cơ quan có thẩm 
quyền cấp giấy phép là UBND 
cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt 
trụ sở chính. Cụ thể các giấy 
tờ đề nghị cấp phép gồm: Văn 
bản đề nghị cấp giấy phép của 
doanh nghiệp theo mẫu quy 
định; bản sao Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp theo 
quy định của pháp luật; bản 
lý lịch tự thuật của người đại 
diện theo pháp luật của doanh 
nghiệp theo mẫu quy định; 
Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo 
quy định pháp luật về lý lịch tư 
pháp của người đại diện theo 
pháp luật của doanh nghiệp. 
Trường hợp người đại diện 

theo pháp luật là người nước 
ngoài không thuộc đối tượng 
được cấp phiếu lý lịch tư pháp 
của Việt Nam thì phiếu lý lịch tư 
pháp số  1 được thay thế bằng 
phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn 
bản xác nhận người lao động 
nước ngoài không phải là người 
phạm tội hoặc bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự của nước ngoài 
cấp; văn bản chứng minh thời 
gian đã làm việc của người đại 
diện theo pháp luật của doanh 
nghiệp; giấy chứng nhận ký 
quỹ kinh doanh cho thuê lại lao 
động theo mẫu.

Về sử dụng, nộp và quản 
lý tiền ký quỹ: Tiền ký quỹ được 
sử dụng để thanh toán tiền 
lương, trợ cấp, bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp 
hoặc bồi thường cho người 
lao động thuê lại trong trường 
hợp doanh nghiệp cho thuê vi 
phạm hợp đồng lao động với 
người lao động thuê lại hoặc 
gây thiệt hại cho người lao 
động do không bảo đảm về 
quyền và lợi ích hợp pháp của 
người lao động thuê lại.

Doanh nghiệp cho thuê 
thực hiện thủ tục nộp tiền ký 
quỹ theo đúng quy định của 
ngân hàng và tuân thủ quy 
định của pháp luật. Và ngân 

CHíNH PHủ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH qUY ĐỊNH Về VIỆC CẤP PHéP 
HoẠT ĐộNG CHo THUÊ lẠI lAo ĐộNG, VIỆC Ký qUỹ VÀ DANH MỤC 

CôNG VIỆC ĐượC THựC HIỆN CHo THUÊ lẠI lAo ĐộNG
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hàng nhận ký quỹ có trách 
nhiệm cấp giấy chứng nhận 
tiền ký quỹ hoạt động cho 
thuê lại lao động theo mẫu quy 
định sau khi doanh nghiệp cho 
thuê hoàn thành thủ tục ký 
quỹ. Trường hợp thay đổi một 
trong các thông tin trên giấy 
chứng nhận tiền ký quỹ hoạt 
động cho thuê lại lao động, 
gồm: Tên doanh nghiệp; địa 
chỉ trụ sở chính; số tài khoản ký 
quỹ thì doanh nghiệp cho thuê 
gửi văn bản đề nghị và các tài 
liệu chứng minh việc thay đổi 
thông tin tới ngân hàng nhận 
ký quỹ để thay đổi giấy chứng 
nhận tiền ký quỹ hoạt động 
cho thuê lại lao động.

Ngân hàng nhận ký quỹ 
có trách nhiệm phong tỏa toàn 
bộ số tiền ký quỹ của doanh 
nghiệp, quản lý tiền ký quỹ 
theo đúng các quy định tại Nghị 
định này và quy định của pháp 
luật về ký quỹ. Ngân hàng nhận 
ký quỹ thực hiện cho doanh 
nghiệp rút tiền ký quỹ, trích tiền 
ký quỹ và yêu cầu doanh nghiệp 
nộp bổ sung tiền ký quỹ theo 
đúng quy định tại Nghị định. 
Ngân hàng nhận ký quỹ không 
được cho doanh nghiệp rút tiền 
ký quỹ khi chưa có ý kiến chấp 
thuận bằng văn bản của Chủ 
tịch UBND cấp tỉnh.

Theo Nghị định quy định, 
Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết 
định cho phép doanh nghiệp 
rút tiền ký quỹ trong 5 trường 
hợp sau: (1) Doanh nghiệp cho 
thuê gặp khó khăn tạm thời, 
không đủ khả năng thanh toán 
tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp 
đối với người lao động thuê lại 
theo quy định của pháp luật 
sau thời hạn 30 ngày, kể từ 
ngày đến thời hạn thanh toán; 
(2) Doanh nghiệp cho thuê gặp 
khó khăn tạm thời, không đủ 
khả năng bồi thường cho người 
lao động thuê lại trong trường 
hợp doanh nghiệp vi phạm hợp 
đồng lao động với người lao 
động thuê lại hoặc gây thiệt hại 
cho người lao động do không 
bảo đảm về quyền và lợi ích hợp 
pháp của người lao động thuê 
lại sau thời hạn 60 ngày, kể từ 
ngày đến thời hạn bồi thường; 
(3) Doanh nghiệp không được 
cấp giấy phép; (4) Doanh nghiệp 
cho thuê bị thu hồi giấy phép 
hoặc không được gia hạn, cấp lại 
giấy phép; (5) Doanh nghiệp cho 
thuê đã thực hiện ký quỹ tại một 
ngân hàng thương mại khác.

Nghị định cũng quy định 
việc trích tiền ký quỹ khi doanh 
nghiệp cho thuê không thực 
hiện nghĩa vụ đối với người 
lao động cho thuê lại. Cụ thể, 
trích tiền ký quỹ của doanh 
nghiệp để thanh toán các chế 
độ, quyền lợi cho người lao 
động thuê lại trong trường hợp 
sau 60 ngày kể từ ngày đến 
thời hạn thanh toán mà doanh 
nghiệp không thực hiện thanh 
toán và không có văn bản đề 
nghị rút tiền ký quỹ để thanh 
toán các chế độ, quyền lợi cho 
người lao động thuê lại.

Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội có trách nhiệm kiểm 

tra, xác minh và yêu cầu doanh 
nghiệp cho thuê báo cáo danh 
sách người lao động thuê lại, số 
tiền chưa được thanh toán, bồi 
thường của từng người. Trong 
thời hạn 5 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được yêu cầu của Sở 
Lao động - Thương binh và Xã 
hội, doanh nghiệp cho thuê phải 
hoàn thành việc báo cáo nêu 
trên. Trong thời hạn 3 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được báo 
cáo của doanh nghiệp, Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội 
tổng hợp, trình Chủ tịch UBND 
cấp tỉnh quyết định việc trích 
tiền ký quỹ của doanh nghiệp để 
thực hiện chi trả theo quy định.

Trong thời hạn 5 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được đề 
nghị của Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Chủ tịch UBND 
cấp tỉnh quyết định trích tiền 
ký quỹ của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 7 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
quyết định của Chủ tịch UBND 
cấp tỉnh về việc trích tiền ký 
quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ 
thực hiện trích tiền ký quỹ của 
doanh nghiệp và trực tiếp chi 
trả theo phương án và danh 
sách theo quyết định của Chủ 
tịch UBND cấp tỉnh, sau khi trừ 
chi phí dịch vụ ngân hàng.

Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội có trách nhiệm giám 
sát việc thực hiện thanh toán, 
bồi thường cho người lao động 
thuê lại và báo cáo kết quả thực 
hiện về UBND cấp tỉnh.

Nghị định có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 05/5/2019./.

PHAN DƯƠNG
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Ngày 29/03/2019, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư 
đã ban hành Thông 

tư 06/2019/TT-BKHĐT về hướng 
dẫn quy chế tổ chức và hoạt 
động của mạng lưới tư vấn 
viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa thông qua 
mạng lưới tư vấn viên (viết 
tắt là Thông tư). Với 10 Điều, 
Thông tư này hướng dẫn việc 
tổ chức và hoạt động của 
mạng lưới tư vấn viên; hỗ 
trợ tư vấn cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa thông qua mạng 
lưới tư vấn viên theo quy 
định tại  Điều 13 Nghị định 
số 39/2018/NĐ-CP  ngày 11 
tháng 3 năm 2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. Nội dung 
chính của Thông tư là:

Quy định về các hoạt 
động tổ chức mạng lưới tư 
vấn viên và hỗ trợ tư vấn cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa 
thông qua mạng lưới tư vấn 
viên (Điều 3). 

Đối với tổ chức mạng lưới 
tư vấn viên gồm: Xây dựng 
tiêu chí và công nhận tổ chức, 

cá nhân thuộc mạng lưới tư 
vấn viên; công bố mạng lưới 
tư vấn viên; quản lý, giám 
sát, đánh giá hoạt động của 
mạng lưới tư vấn viên.

Đối với tổ chức hỗ trợ tư 
vấn cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa gồm: Doanh nghiệp 
nhỏ và vừa lựa chọn tổ chức, 
cá nhân tư vấn thuộc mạng 
lưới tư vấn viên; tiếp nhận hồ 
sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn; phê 
duyệt hỗ trợ tư vấn; quản lý, 
giám sát, đánh giá thực hiện 
hoạt động tư vấn cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa.

Quy định doanh nghiệp 
nhỏ và vừa lựa chọn tổ chức, 
cá nhân thuộc mạng lưới tư 
vấn viên (Điều 5): Trên cơ sở 
thông tin về mạng lưới tư vấn 
viên đăng tải tại  Cổng thông 
tin quốc gia hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, trang 
thông tin điện tử của Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, doanh nghiệp 
nhỏ và vừa lựa chọn, tiếp cận, 
thương thảo, ký kết biên bản 
thỏa thuận dịch vụ tư vấn với 
cá nhân, tổ chức thuộc mạng 
lưới tư vấn viên (sau đây gọi 
tắt là biên bản thỏa thuận dịch 

vụ tư vấn). Theo đó, biên bản 
thỏa thuận dịch vụ tư vấn bao 
gồm các nội dung sau: Tên và 
thông tin liên lạc của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; cá nhân, tổ 
chức tư vấn; nội dung tư vấn, 
phạm vi tư vấn; quyền, nghĩa 
vụ và trách nhiệm của các bên 
tham gia Biên bản thỏa thuận 
dịch vụ tư vấn; thời hạn, tiến 
độ thực hiện dịch vụ tư vấn; 
phí dịch vụ và phương thức 
thanh toán: trong đó nêu rõ 
số tiền miễn, giảm phí tư vấn 
đề nghị hỗ trợ từ ngân sách 
nhà nước; kết quả dự kiến đạt 
được của dịch vụ tư vấn; các 
thỏa thuận khác liên quan đến 
dịch vụ tư vấn.

Quy định về tiếp nhận hồ 
sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn (Điều 
6): Căn cứ nhiệm vụ và kinh 
phí hỗ trợ tư vấn được giao, 
cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa thuộc Bộ, 
cơ quan ngang Bộ, UBND cấp 
tỉnh (sau đây gọi chung là đơn 
vị hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa) hướng dẫn và tổ chức 
tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ 
tư vấn của doanh nghiệp nhỏ 
và vừa. Các nội dung về đối 
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tượng, thời gian và địa điểm 
tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ 
trợ tư vấn phải được công bố 
công khai trên Trang thông 
tin điện tử của đơn vị hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa 
và  Cổng Thông tin quốc gia 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa. Doanh nghiệp nhỏ và vừa 
nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư 
vấn theo hướng dẫn của đơn 
vị hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, đồng thời kê khai về các 
khoản hỗ trợ tư vấn đã được 
nhận trong năm đề nghị hỗ 
trợ. Doanh nghiệp nhỏ và vừa 
chịu trách nhiệm về tính chính 
xác, trung thực, đầy đủ cơ sở 
pháp lý của hồ sơ kê khai. Cụ 
thể, hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn 
gồm: Tờ khai xác định doanh 
nghiệp siêu nhỏ, doanh 
nghiệp nhỏ, doanh nghiệp 
vừa theo mẫu quy định; bản 
sao Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp; biên bản 
thỏa thuận dịch vụ tư vấn 
giữa doanh nghiệp và tư 
vấn viên hoặc tổ chức tư vấn 
thuộc mạng lưới tư vấn viên.

Quy định về phê duyệt 
hỗ trợ tư vấn (Điều 7): Đơn vị 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa có trách nhiệm xem xét, 
phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ 
trợ tư vấn trên cơ sở các tiêu 
chí sau: Doanh nghiệp nhỏ 
và vừa đáp ứng tiêu chí quy 
định tại  Điều 6 Nghị định 
số 39/2018/NĐ-CP  của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
Điều của Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức, 
cá nhân tư vấn thuộc mạng 
lưới tư vấn viên; kinh phí đề 
xuất phù hợp với mức hỗ trợ 
quy định tại  Điều 13 Nghị 
định 39/2018/NĐ-CP  của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; nội 
dung Biên bản thỏa  thuận 
dịch vụ tư vấn tuân thủ quy 
định, phù hợp với nhu cầu 
của doanh nghiệp. Theo đó, 
Quyết định phê duyệt hỗ 
trợ tư vấn cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa nêu rõ mức hỗ 
trợ, thời gian hỗ trợ, số tiền 
miễn, giảm phí tư vấn của 
hợp đồng tư vấn. Trên cơ sở 
quyết định phê duyệt hỗ trợ 
tư vấn, doanh nghiệp nhỏ 
và vừa tiến hành ký kết, tổ 
chức thực hiện, nghiệm thu, 
thanh lý và thanh toán toàn 
bộ chi phí hợp đồng tư vấn; 
đồng thời đề nghị đơn vị 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa hoàn trả số tiền được 
miễn, giảm phí tư vấn theo 
quyết định phê duyệt. Đơn 
vị hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa tổ chức quản lý và 
lưu trữ theo quy định hiện 
hành các hồ sơ, chứng từ liên 
quan theo từng hợp đồng 
tư vấn để làm cơ sở cho việc 
thanh, quyết toán, kiểm tra, 
giám sát Hồ sơ bao gồm (bản 
chính hoặc bản sao y): Hồ sơ 
đề nghị hỗ trợ tư vấn; Quyết 
định phê duyệt hỗ trợ tư vấn; 
Hợp đồng tư vấn và biên bản 
nghiệm thu, thanh lý hợp 
đồng tư vấn; các hóa đơn, 
chứng từ tài chính liên quan.

Thông tư có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 12/5/2019./.

TRIỆU HIỀN

Dây chuyền sản xuất của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn.
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Đồng chí Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở Tư pháp giải đáp vướng mắc của đại biểu tại 
Hội nghị đối thoại về chính sách lao động - tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN.

Doanh nghiệp và người lao động tham dự Hội nghị đối thoại về chính sách lao động - tiền lương, 
BHXH, BHYT, BHTN. 



Đ/c Nguyễn Tiến Cương - Phó Giám đốc Sở LĐ - TB&XH giải đáp vướng mắc tại Hội nghị đối thoại 
về chính sách lao động - tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN.

Công nhân Khu công nghiệp Thanh Bình phản ánh chính sách về BHXH, BHYT, BHTN.


