B Công Thng cho bit, trong thi gian qua, trên c s theo dõi, ánh giá tình hình thc t trin khai thc hin
các ni dung quy nh ti Ngh nh s 67/2013/N-CP c sa i, b sung bi Ngh nh s 106/2017/N-CP và Ngh nh
s 08/2018/N-CP, B Công Thng thy rng mt s ni dung ca Ngh nh cn phi iu chnh cho phù hp thc t nh
sau:
Th nht, khc phc tình trng chng chéo trong vic cp phép u t trng cây thuc lá. Hin nay, các S Công
Thng ni có tr s doanh nghip cp Giy chng nhn iu kin u t trng cây thuc lá trong khi doanh nghip này
không có vùng trng ti ây nh hng rt ln n vic qun lý và giám sát hot ng ca doanh nghip, to s chng
chéo. khc phc tình trng chng chéo nêu trên, d tho Ngh nh ã quy nh c th nh sau:
- Ti iu 7 d tho Ngh nh quy nh iu kin cp giy chng nhn u t trông cây thuc lá quy nh doanh nghip ngoài
vic u t 100ha/v thì phi có 1 vùng trng vi din tích trng ti thiu 40 ha/1 tnh.
- Ti iu 11 d tho Ngh nh quy nh rõ S Công Thng ni có vùng trng trc tip ca doanh nghip có quy mô
trng ln nht (ti thiu là 40ha) là n v cp Giy phép iu kin u t trng cây thuc lá. S Công Thng các tnh ni có
vùng trng ca doanh nghip có trách nhim phi hp trong vic qun lý.
Th hai, v cp Giy phép sn xut sn phm thuc lá. Hin nay, theo quy nh ca Ngh nh 67/2013/N-CP, iu kin
c cp Giy phép sn xut sn phm thuc lá là doanh nghip phi trc tip s hu máy móc. Trong thc t, Vinataba
ã c Th tng Chính ph cho phép hot ng sn xut sn phm thuc lá nhng không trc tip s hu máy móc mà
trc tip s hu các nhãn thuc lá và u t 100% vn vào các n v nhp khu, phân phi thuc lá và các công ty
sn xut thuc lá. Vì vy, cn có quy nh c th khc phc vng mc khi cp Giy phép sn xut sn phm thuc lá cho
Vinataba. C th:
Ti iu 16 d tho Ngh nh quy nh iu kin cp Giy phép sn xut sn phm thuc lá) là Doanh nghip phi có máy
móc thit b chuyên ngành gm các công on chính cun iu, óng bao hoc 100% vn ti công ty có Giy
phép sn xut sn phm thuc lá.
Vi các quy nh này, các n v sn xut sn phm thuc lá nhng không trc tip s hu máy móc thit b c cp Giy
phép sn xut theo quy nh.
Th ba, v vng mc trong vic c phn hóa và quy nh vn nhà nc u t ti liên doanh:
Do Ngh nh 67/2013/N-CP cha làm rõ v vn chi phi ca nhà nc ti Liên doanh ã gây khó khn, vng mc
trong vic c phn hóa doanh nghip nhà nc (Vinataba). C th là không th c phn hóa Vinataba do vng
mc quy nh t l s hu chi phi ng thi vi vic Liên doanh nc ngoài phi m bo liên kt vi doanh nghip sn xut sn
phm thuc lá.
Vì vy, cn phi b sung quy nh cho phù hp và gii quyt vng mc trong vic c phn hóa. C th:
Ti iu 25 (u t nc ngoài sn xut sn phm thuc lá) ca d tho ã b sung quy nh: “1. iu kin thành lp d án có vn
u t nc ngoài sn xut sn phm thuc lá:
a) Liên doanh vi doanh nghip ã có giy phép sn xut sn phm thuc lá.
b) Nhà nc có c phn chi phi ti doanh nghip có giy phép sn xut thuc lá.
c) Doanh nghip có giy phép sn xut thuc lá chim c phn chi phi trong D án.”
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