
15
Thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 về cải thiện Môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp

Góc nhìn từ doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35  
về cải thiện môi trường kinh doanh 
và phát triển doanh nghiệp

GÓC NHÌN TỪ DOANH NGHIỆP 





Thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35  
về cải thiện môi trường kinh doanh 
và phát triển doanh nghiệp

GÓC NHÌN TỪ DOANH NGHIỆP 

Hà Nội, 2018



14
Thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 về cải thiện Môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp
Góc nhìn từ doanh nghiệp2
Thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 về cải thiện Môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp
Góc nhìn từ doanh nghiệp



15
Thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 về cải thiện Môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp

Góc nhìn từ doanh nghiệp

Báo cáo mà các bạn đang cầm trên tay là một sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam nhằm tăng cường tiếng nói, thúc đẩy vai trò chủ động của cộng đồng doanh nghiệp đồng
hành với Chính phủ để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
và hướng đến phát triển mạnh mẽ khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. 

Chính phủ Việt Nam thời gian qua đã có những nỗ lực quan trọng trong việc cải cách môi trường
kinh doanh, đặt mục tiêu đưa môi trường kinh doanh của Việt Nam vào nhóm bốn quốc gia hàng
đầu khu vực ASEAN. Nghị quyết 19 của Chính phủ được ban hành hàng năm từ năm 2014 đến
nay và Nghị quyết 35 của Chính phủ năm 2016 là hai nhóm giải pháp quan trọng hàng đầu để
thực hiện mục tiêu quan trọng trên. 

Theo nhiều đánh giá thì mục tiêu của Chính phủ rất tham vọng, các nhóm giải pháp đặt ra trong
các nghị quyết rất cụ thể và phù hợp thực tiễn, tuy vậy, chất lượng thực thi của các bộ ngành và
địa phương chưa đồng đều. Có sự khác biệt lớn trong thực hiện cũng như luôn có những thực tiễn
tốt trên thực tế. Chính vì vậy, cần thiết có những đánh giá, tổng kết, nhìn nhận từ thực tiễn, từ
chính cộng đồng doanh nghiệp, những người được thụ hưởng các kết quả cải cách, để phản ánh
kịp thời lên Chính phủ và các cơ quan nhà nước có liên quan để kịp thời chỉnh sửa hay nhân rộng.
Đây cũng là yêu cầu của Chính phủ đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các
hiệp hội doanh nghiệp từ chính hai Nghị quyết này. 

Báo cáo này do nhóm chuyên gia của Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
thực hiện dưới sự chỉ đạo của Tiến sỹ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam. 

Báo cáo này được thực hiện với sự hỗ trợ của Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt
Nam” (Aus4Reform), một chương trình giữa Chính phủ Australia và Chính phủ Việt Nam do Bộ
Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) tài trợ nhằm mục tiêu hỗ trợ các cơ quan Việt Nam
đạt được các mục tiêu của Đề án tái cơ cấu kinh tế của Chính phủ Việt Nam. 

Quá trình thực hiện được sự hỗ trợ, tư vấn của Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên
cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Giám đốc Chương trình Aus4Reform.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các chuyên gia đã góp ý, bình luận cho bản báo cáo lần đầu tiên
này. Mọi quan điểm, sai sót nếu có là của nhóm chuyên gia thực hiện báo cáo này, không nhất
thiết phản ánh quan điểm của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu
Quản lý Kinh tế Trung ương, hay Chương trình Aus4Reform.
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ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

CNTT Công nghệ thông tin

CQNN Cơ quan nhà nước

DDCI Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp Sở, Ban, Ngành và địa phương thuộc tỉnh

DN Doanh nghiệp

Doing Business Chỉ số  Môi trường Kinh doanh của Ngân hàng Thế giới

ĐKKD Đăng ký kinh doanh

EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam

FDI Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

GTGT Giá trị gia tăng

Mã HS Mã số của hàng hóa xuất nhập khẩu theo “Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa”

Nghị quyết 19 Các Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia  

Nghị quyết 35 Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến 
năm 2020

PCI Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

TNDN Thu nhập doanh nghiệp

UBND Ủy ban Nhân dân

VCCI Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Danh mục từ viết tắt

Mục lục

Danh mục từ viết tắt
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Trong một bài diễn văn ngày 28/02/1990, khi nói về sự phát triển của các đô thị, Thủ tướng Anh khi
đó, Người đàn bà thép Margaret Thatcher đã từng nói: “Chúng ta không bao giờ đạt được những
thành quả đó nếu chính sách kinh tế của chúng ta không tạo ra một môi trường kinh doanh ổn định
vững chắc và khuyến khích tinh thần doanh nghiệp.”1

Tạo lập một môi trường kinh doanh ổn định, vững chắc và khuyến khích tinh thần doanh nghiệp cũng
chính là chủ trương quan trọng mà Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực thực hiện. Liên tục trong 5 năm
trở lại đây, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết 19 từ năm 2014 đến năm 2018 và Nghị quyết 35
năm 2016, trong đó giao nhiều nhiệm vụ cho các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương
trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp.

Đã qua 5 năm kể từ Nghị quyết 19 đầu tiên, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
triển khai một báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 19 từ góc nhìn của các cộng đồng kinh
doanh. Báo cáo này cung cấp một góc nhìn từ phía các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về các
kết quả đạt được của các bộ ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị
quyết 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ.

Dù tiếp tục có những cải thiện nhất định về điểm số trên bảng xếp hạng Chỉ số Năng lực Cạnh tranh
Toàn cầu (Global Competitiveness Report) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và Chỉ số Môi trường
Kinh doanh (Doing Business) của Ngân hàng Thế giới (World Bank) giai đoạn 2014-2018, nhưng thứ
hạng của Việt Nam dường như chưa thực sự bứt phá, thậm chí có dấu hiệu chững lại. Cuối tháng 10
năm 2018, kết quả công bố hai chỉ số uy tín này đều cho thấy Việt Nam bị giảm thứ hạng. Tín hiệu
này cho thấy tốc độ cải cách thể chế kinh tế của Việt Nam trong năm qua không được như kỳ vọng,
đặc biệt là khi so sánh với các nước trong khu vực. Có ý kiến cho rằng sự tụt hạng của Việt Nam xuất
phát từ việc các chỉ số trên thay đổi phương pháp đánh giá. Tuy nhiên, điều này lại càng cho thấy
Việt Nam cần cải cách thực chất, bao gồm tất cả các yếu tố của môi trường kinh doanh, phục vụ các
doanh nghiệp một cách toàn diện, chứ không chỉ tập trung vào những vấn đề được các tổ chức quốc
tế đánh giá, với mục đích tăng hạng hình thức. Do đó, việc xem xét lại hiệu quả của các giải pháp đã
đề ra là hết sức cần thiết.

Từ cấp độ độ vĩ mô, cả tầm quốc gia và quốc tế, chúng ta đã có nhiều nghiên cứu về điểm số thành
phần, về thứ hạng của Việt Nam so với các nước trong khu vực, về việc thực hiện các mục tiêu ASEAN-
6 và ASEAN-4. Nhưng từ góc độ vi mô, khá nhiều doanh nghiệp không biết đến các con số, thứ hạng,
thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35. Nhưng hơn ai hết, các
doanh nghiệp này lại cảm nhận rõ nhất sự thay đổi của môi trường kinh doanh Việt Nam trong các
năm qua. Họ hiểu rõ nhất việc làm thủ tục hành chính có thuận lợi hơn không? có bị thanh kiểm tra
trùng lặp không? có bị nhũng nhiễu, tiêu cực không? có thường xuyên mất điện không? khởi kiện ở
toà án có hiệu quả không?... Báo cáo này là sự tổng hợp câu trả lời của các doanh nghiệp cho những
câu hỏi đó.

1. Mở đầu

Giới thiệu 

Mở đầu
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1 Margaret Thatcher, Speech on Inner Cities, https://www.margaretthatcher.org/document/108023
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Mục đích
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Mục đích

Báo cáo này được thực hiện nhằm các mục đích sau:

Thứ nhất, báo cáo tiếp nhận ý kiến của các doanh nghiệp là đối tượng trực tiếp được thụ hưởng
từ những biện pháp hỗ trợ và cải thiện môi trường kinh doanh, tìm hiểu đánh giá của doanh
nghiệp về việc các cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ
trợ doanh nghiệp.

Thứ hai, trên cơ sở điểu tra doanh nghiệp và phỏng vấn trực tiếp, báo cáo cố gắng nhận diện
được những mô hình hay, cách làm hiệu quả mà một số cơ quan nhà nước đã làm nhằm chia
sẻ kinh nghiệm tới các các cơ quan khác trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp.

Thứ ba, báo cáo cung cấp cho Chính phủ và các cơ quan hoạch định chính sách góc nhìn về việc
thực hiện các Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 tại cấp cơ sở và đối tượng thụ hưởng.



Báo cáo này được thực hiện dựa trên những phương pháp sau:

PHâN TíCH DỮ LIỆU THỐNG Kê

Nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích dữ liệu từ các khảo sát doanh nghiệp của VCCI liên quan đến
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và một số ngành, lĩnh vực. Hàng năm VCCI thực hiện Điều tra Chỉ
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) với quy mô trên 10.000 doanh nghiệp phản hồi. Trong phiếu
khảo sát PCI, có một số câu hỏi liên quan đến môi trường kinh doanh tại các địa phương và cảm nhận
của doanh nghiệp về chất lượng cung cấp dịch vụ của các cơ quan nhà nước. Các phân tích định
lượng trong báo cáo này chủ yếu dựa trên việc phân tích dữ liệu có được từ các phiếu khảo sát. 

PHỏNG VẤN SâU

Nhóm thực hiện báo cáo đã thực hiện 36 cuộc phỏng vấn sâu tại 7 tỉnh, thành phố trên cả nước. Cụ
thể, đó là một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Tuyên Quang, Bắc Ninh, Long An, Bình Dương,
Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Nội. Đối tượng phỏng vấn bao gồm các doanh nghiệp sản xuất,
doanh nghiệp hạ tầng trong các khu công nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, luật sư và một số cán bộ
nhà nước.

Mỗi buổi phỏng vấn kéo dài từ khoảng 60-90 phút, với nội dung sát với từng nhóm đối tượng. Đối với
các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, luật sư thì được hỏi với tư cách người thụ hưởng các biện
pháp của chính quyền, do đó, các câu hỏi tập trung vào mức độ hài lòng của họ đối với môi trường
kinh doanh và liệu chính quyền có thể làm gì để cải thiện tốt hơn. Đối với các cán bộ nhà nước, những
người được giao nhiệm vụ trong các Nghị quyết trên, với tư cách là bên cung cấp dịch vụ công, các
câu hỏi tập trung vào cách thức tổ chức, triển khai nội bộ, các biện pháp phân công trách nhiệm, thanh
kiểm tra công vụ đã được tiến hành như thế nào để đạt được những kết quả như vậy.

Người được phỏng vấn được thông báo trước về việc sẽ được giữ bí mật danh tính. Đối với mỗi câu
hỏi, người được hỏi chỉ cung cấp thông tin mà mình biết, trường hợp không biết thì nói rõ là không
biết và chuyển sang câu hỏi tiếp theo. 

Phương pháp thực hiện

Giới thiệu

Phương pháp thực hiện
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Giới thiệu 

Phương pháp thực hiện

THẢO LUậN NHÓM

Các chuyên gia kinh tế, pháp luật chuyên nghiên cứu về môi trường kinh doanh và các vấn đề thể chế
kinh tế, cùng đại diện của một số hiệp hội doanh nghiệp, đại diện một số cơ quan nhà nước được mời
tham dự một cuộc thảo luận nhóm nhằm bình luận, đánh giá và cung cấp thêm thông tin cho những
phát hiện chính của nghiên cứu này.
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Trong 30 năm Đổi mới, ba năm 2012-2014 là giai đoạn nền kinh tế Việt Nam có sự chững lại. Tốc độ
tăng trưởng trong giai đoạn này đều dưới 6%/năm, đây là mức thấp kỷ lục chỉ sau các năm khủng
hoảng kinh tế toàn cầu 2008, 20092. Nhiều nghiên cứu và ý kiến chuyên gia chỉ ra nguyên nhân là mô
hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam không còn phù hợp3. Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với
chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh
giai đoạn 2013 – 20204 nhận định ba động lực tăng trưởng giai đoạn trước đó là đầu tư công, tăng
trưởng tín dụng và các doanh nghiệp nhà nước đã bộc lộ nhiều vấn đề cần được điều chỉnh.

Lúc này, nhiều ý kiến cho rằng kinh tế tư nhân phải được xem là động lực mới cho sự phát triển của
nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, để phát triển kinh tế tư nhân thì vai trò của Nhà nước cần tập trung
vào việc xây dựng thể chế, tạo lập môi trường kinh doanh ổn định, thông thoáng cho các doanh nghiệp.
Định hướng tạo lập môi trường kinh doanh tốt để phát triển doanh nghiệp tư nhân đã rõ, nhưng có
rất nhiều câu hỏi đặt ra cần giải đáp: như thế nào là một môi trường kinh doanh tốt? môi trường kinh
doanh của Việt Nam đã tốt chưa? nếu chưa thì chưa tốt ở chỗ nào? và làm thế nào để cải thiện…?

Từ cuối 2013 đã bắt đầu những thảo luận và đề xuất về việc Việt Nam hoàn toàn có thể sử dụng các
chỉ số của quốc tế về môi trường kinh doanh để thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá chính mình, cũng
như đặt Việt Nam vào bối cảnh so sánh quốc tế.  Cách tiếp cận này có ý nghĩa hết sức quan trọng, vì
có thể mở ra và thúc đẩy những nỗ lực cải cách cụ thể bằng việc đặt ra câu hỏi đơn giản: “Tại sao các
nước làm được mà Việt Nam không làm được?” Từ việc chuyển đổi cách tiếp cận đó, thay vì sử dụng
các thuật ngữ chung chung như “đẩy mạnh”, “tăng cường”, “phát huy”... một hệ thống chỉ số định
lượng trong nhiều lĩnh vực của môi trường kinh doanh so sánh với nhóm các nước đứng đầu ASEAN
(ASEAN 6 và ASEAN 4) đã được lựa chọn, khi nó vừa có thể hỗ trợ tạo động lực, vừa có thể giúp xác
định hướng cải cách tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19 năm 2014,
nghị quyết đầu tiên tập trung vào việc cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. 

Nghị quyết 19 rất khác biệt so với các nghị quyết khác về phương pháp tiếp cận. Thông thường, các
Nghị quyết khác chỉ đưa ra định hướng chung, các mục tiêu định tính và chỉ xét trong bối cảnh riêng
có của Việt Nam mà không có sự so sánh, cạnh tranh với quốc gia khác. Nghị quyết 19 sử dụng một số

Bối cảnh và ý nghĩa của Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35

Những vấn đề chung về Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 

Bối cảnh và ý nghĩa 
của Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35
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2 Tổng hợp Niêm giám thống kê các năm

3 Báo Công thương, Mô hình tăng trưởng không còn phù hợp, ngày  truy cập tại https://congthuong.vn/mo-hinh-tang-truong-khong-con-phu-hop-1505.html; 

Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, Thông tin chuyên đề: Thay đổi mô hình tăng trưởng, số 6/2012, truy cập tại http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vietnam/09864.pdf ; 

Lê Xuân Bá, Tổng quan về Tái có cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam, truy cập tại
http://dl.ueb.edu.vn/bitstream/1247/9242/1/12_Torng%20quan%20ve%20tai%20co%20cau%20kinh%20te_Le%20Xuan%20Ba.pdf; 

Lưu Ngọc Trịnh, Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam hiện nay, truy cập tại http://www.vjol.info/index.php/khxhvn/article/viewFile/32082/27273 ; 

Nguyễn Đình Cung, Tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam, truy cập tại
http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/cn_vakv/america/nr130325114730/nr130325115520/ns130607231949 

4 Được phê duyệt tại Quyết định số 339/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/02/2013



Những vấn đề chung về Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 

Bối cảnh và ý nghĩa của Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35

tiêu chuẩn quốc tế về đánh giá môi trường kinh doanh (ví dụ: chỉ số Doing Business của Ngân hàng Thế
giới). Mặc dù phương pháp này có một số nhược điểm như khác biệt về các khái niệm giữa Việt Nam
và thế giới, chủ yếu đo lường quy định, chỉ tập trung vào thành phố lớn, chưa bao quát được toàn bộ
các vấn đề thể chế kinh tế tại Việt Nam, tuy nhiên, phương pháp này lại rất có ý nghĩa như sau:

So sánh được vị trí Việt Nam so với các quốc gia khác trong khu vực;

Gắn với thực tiễn quốc tế về môi trường kinh doanh tốt;

Các mục tiêu định lượng, dễ dàng đánh giá, kiểm chứng khách quan; 

Kết quả đánh giá độc lập, khách quan. 

Với ý nghĩa biểu tượng như vậy, con số 19 đã được sử dụng trong 5 năm liên tiếp để đặt tên cho các
Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh hàng năm của Chính phủ với mục tiêu nhất quán là
Việt Nam phải lọt vào nhóm 4 quốc gia có môi trường kinh doanh tốt nhất Đông Nam Á.

Bên cạnh nhiệm vụ tạo lập môi trường kinh doanh ổn định và khuyến khích khởi nghiệp, thì Nhà nước
kiến tạo phát triển còn có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua các khó
khăn trong quá trình kinh doanh. Để thực hiện chức năng này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 35
năm 2016 về hỗ trợ doanh nghiệp. Đây là nghị quyết cho cả nhiệm kỳ với các mục tiêu cụ thể về phát
triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Nghị quyết 35 đặt ra mục tiêu cụ thể là đến năm 2020 Việt Nam có được ít nhất 1 triệu doanh nghiệp
hoạt động, khu vực tư nhân phải đóng góp được khoảng 48-49% GDP, khoảng 49% tổng đầu tư toàn xã
hội. Nghị quyết 35 xác lập 10 nguyên tắc để xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường đầu
tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Các nguyên tắc đó có thể tóm lược gọn lại như sau: 

Bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh; 

Xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần phục vụ doanh nghiệp; 

Bảo đảm sự ổn định, dễ dự báo của chính sách; 

Đối xử bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong cả tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh; 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; 

Pháp luật phải xác định rõ đầu mối và người chịu trách nhiệm; 

Cắt giảm điều kiện kinh doanh không rõ ràng, bất hợp lý, chuyển sang hậu kiểm; 

Thanh tra, kiểm tra vì mục tiêu ngăn chặn, xử lý vi phạm và hướng dẫn tuân thủ; 

Không hình sự hoá quan hệ dân sự kinh tế, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật; và

Doanh nghiệp nêu cao tinh thần dân tộc, tuân thủ pháp luật, liêm chính, văn hoá, đạo đức, trách
nhiệm xã hội, cạnh tranh lành mạnh.

Nghị quyết 35 cũng có các giải pháp cụ thể, như nêu ra các tiêu chuẩn của một thủ tục hành chính tốt,
yêu cầu các hoạt động đối thoại doanh nghiệp thường xuyên, xây dựng đường dây nóng, việc công
khai thông tin, hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, và cả vấn đề thanh kiểm tra công vụ để
bảo đảm hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật kinh tế cũng được đề cập.
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Các nhiệm vụ giao cho các Bộ ngành, địa phương tại các Nghị quyết 19 dựa theo các tiêu chí đánh
giá của Doing Business, có sự nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với Việt Nam, cụ thể như sau:

Gia nhập thị trường, khởi sự kinh doanh: liên quan chủ yếu đến thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng
ký lao động và bảo hiểm xã hội;

Cấp phép xây dựng: liên quan đến giấy phép xây dựng, phòng cháy chữa cháy và đăng ký bất
động sản;

Tiếp cận điện năng: liên quan đến thủ tục đấu nối điện, độ ổn định điện, thủ tục về giao thông
công chính để xây dựng công trình điện;

Đăng ký tài sản: đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, nộp thuế và công chứng;

Tiếp cận tín dụng: cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại;

Bảo vệ nhà đầu tư: pháp luật về doanh nghiệp, bảo vệ cổ đông thiểu số;

Nộp thuế: thủ tục kê khai, nộp thuế và bảo hiểm xã hội;

Thương mại qua biên giới: thủ tục xuất nhập khẩu hải quan và kiểm tra chuyên ngành;

Giải quyết tranh chấp hợp đồng: thủ tục tố tụng dân sự và thi hành án dân sự;

Giải quyết phá sản: thủ tục phá sản, quản lý tài sản và thi hành án dân sự.

Ngoài các tiêu chí của Doing Business, hai vấn đề được nhấn mạnh trong Nghị quyết 19 để phù
hợp với môi trường kinh doanh của Việt Nam là cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và cải
cách các quy định về kiểm tra chuyên ngành. Hầu hết các nhiệm vụ cụ thể được giao đều liên
quan đến cải cách thể chế, điều chỉnh, thay đổi các quy định của pháp luật ở cấp trung ương
cũng như tối ưu hóa việc tổ chức thực hiện ở cấp địa phương, nhằm giảm gánh nặng chi phí
tuân thủ cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. 

Những nhiệm vụ chính mà các bộ ngành địa phương 
phải thực hiện theo Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35Những vấn đề chung về Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 

Những nhiệm vụ chính mà các bộ ngành địa phương 
phải thực hiện theo Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35
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Những vấn đề chung về nghị quyết 19 và nghị quyết 35 

Những nhiệm vụ chính mà các bộ ngành địa phương 
phải thực hiện theo Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35

Nghị quyết 35 tập trung nhiều hơn vào những cải cách cụ thể trong quá trình thực thi pháp luật tại
các địa phương và các cơ quan trực tiếp tiếp xúc với doanh nghiệp. có thể phân loại một số nhiệm vụ
như sau:

Cải cách thủ tục hành chính: cắt giảm các bước và thời gian làm thủ tục, thực hiện liên thông, cơ
chế một cửa, quy chế phối hợp giữa các cơ quan làm thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian;
công khai thông tin về các thủ tục hành chính, gồm trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ, thời gian
giải quyết, đơn vị giải quyết; khi yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ thì chỉ được thông báo một
lần bằng văn bản và phải nêu rõ yêu cầu sửa đổi, bổ sung; tăng cường giám sát, kiểm tra công vụ,
xử lý cán bộ gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực;

Công khai, minh mạch thông tin: mở chuyên mục về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên trang
thông tin điện tử; công khai quy trình, thủ tục hành chính, kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại
các quy hoạch, kế hoạch của bộ ngành và địa phương trên website; tổ chức đối thoại với doanh
nghiệp ít nhất 2 lần một năm; công khai emai, số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và trả
lời các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp;

Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp: tập trung các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương
mại, du lịch; hỗ trợ cung cấp thông tin, tập huấn, đào tạo cho doanh nghiệp;

Cải thiện cơ sở hạ tầng, giảm chi phí kinh doanh: giảm chi phí vận chuyển hàng hoá, thông qua
việc cải thiện cở sở hạ tầng, điều tiết, bố trí giao thông để giảm ách tắc giao thông, tạo điều kiện
cho những hình thức vận chuyển chi phí thấp như đường thuỷ nội địa, tăng cường khả năng liên
kết cảng biển, hàng không và các dịch vụ vận tải như kho hàng, dịch vụ kết nối khác; chất lượng
dịch vụ viễn thông, điện năng;

Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp: các doanh nghiệp không bị thanh tra quá 1 lần/năm trừ khi đột
xuất do có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, tăng cường tổ chức các đoàn liên ngành nhằm
phối kết hợp nhiều nội dung thanh kiểm tra, giảm số lượng các đoàn thanh tra.
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC 
NHIỆM VỤ TẠI MỘT SỐ BỘ NGÀNH,
ĐỊA PHƯƠNG KHẢO SÁT

Tổng quan các kết quả thực hiện

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu
tư kinh doanh tại các cơ quan trung ương

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương khảo sát

Nhận xét về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao

24
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Nhìn chung, các doanh nghiệp qua khảo sát của VCCI đều nhận thấy môi trường đầu tư kinh doanh
trong vài năm trở lại đây có sự cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, mức độ cải thiện là chưa đồng đều giữa
các lĩnh vực, các địa phương. 

Tổng quan các kết quả thực hiện

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại một số bộ ngành và địa phương khảo sát

Tổng quan các kết quả thực hiện
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Hình 1: Đánh giá về mức độ chuyển biến trên một số lĩnh vực trong Nghị quyết 19 trên cả nước
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Hình vẽ trên thể hiện đánh giá chung của các doanh nghiệp, trong cuộc khảo sát 10.000 doanh nghiệp
dân doanh, về các lĩnh vực khác nhau của Nghị quyết 19. Phiếu khảo sát đưa ra câu hỏi cho doanh
nghiệp: “Doanh nghiệp có nhận thấy sự cải thiện trong những lĩnh vực sau không?”. Có 11 lĩnh vực
được liệt kê (10 lĩnh vực của Nghị quyết 19, trong đó lĩnh vực thuế được chia thành thủ tục hành chính
thuế và bảo hiểm xã hội). Hai lĩnh vực được đánh giá tốt nhất là thành lập doanh nghiệp và tiếp cận
điện năng. Trong khi đó, các lĩnh vực về thủ tục xuất nhập khẩu, bảo vệ nhà đầu tư và phá sản doanh
nghiệp được xem là không có cải thiện đáng kể.

Kết quả trung bình cộng cảm nhận của doanh nghiệp về 11 lĩnh vực nêu trên có thể cung cấp một
thước đo sơ bộ về nỗ lực thực hiện Nghị quyết 19 tại các địa phương. Theo đó, một số tỉnh, thành phố
được cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đánh giá cao như Đồng Tháp, Đà Nẵng, Bình Định, Bạc Liêu,
Cần Thơ, Vĩnh Phúc, An Giang, Long An. Khu vực có tỷ lệ doanh nghiệp cảm nhận tích cực nhất là Đồng
bằng Sông Cửu Long.

Nguồn: VCCI-USAID, Điều tra PCI 2017

Tỷ lệ % doanh nghiệp đánh giá là có cải thiện tốt và rất tốt
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Hình 2: Mức độ chuyển biến trên các lĩnh vực theo Nghị quyết 19 

Nguồn: VCCI-USAID, Điều tra PCI 2017



Cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Chính phủ giao cho
các Bộ trong Nghị quyết 19. Việc thực hiện nhiệm vụ này ở các Bộ có nhiều bước tiến đáng ghi nhận. 

Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 15/8/2018, thời hạn mà Thủ tướng giao cho các
Bộ, đã có 16 Bộ có báo cáo về việc rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh. Ngoài 2 Bộ Công an và Quốc
phòng không đề nghị cắt giảm, các Bộ khác đều đưa ra phương án cắt giảm theo hình thức một Nghị
định sửa nhiều Nghị định5. Tính cho đến hết tháng 10/2018, đã có 15 Nghị định về cắt giảm điều kiện
đầu tư kinh doanh được ban hành thuộc các lĩnh vực Công Thương, Xây dựng, Lao động, Thương
binh và Xã hội, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục, Giao thông vận tải,
Nông nghiệp...

Mặc dù hầu hết các Bộ đều thực hiện nhiệm vụ này và đều có những con số về tỷ lệ cắt giảm, nhưng
mức độ thực chất của việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh (bãi bỏ những điều kiện bất hợp lý,
không minh bạch, không khả thi) thì không đồng đều giữa các bộ, thậm chí không đồng đều giữa các
lĩnh vực khác nhau của cùng một bộ. 

Thông thường, lãnh đạo các Bộ sẽ giao cho Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ trong bộ để
tiến hành rà soát, đề xuất phương án cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh. Như vậy, vai trò của Vụ
Pháp chế ở các bộ là rất quan trọng. Đối với những Bộ mà Vụ Pháp chế có phương pháp làm việc
khoa học, rốt ráo thì chất lượng các Nghị định được bảo đảm tốt hơn. Nếu Vụ Pháp chế không làm tốt
việc này thì chất lượng văn bản phụ thuộc rất nhiều vào Cục, Vụ chuyên môn, dẫn đến việc cắt giảm
hình thức, không thực chất, hoặc không đồng đều về tiêu chí cắt giảm trong cùng một Nghị định.

Từ góc độ của các doanh nghiệp, việc phải xin các giấy phép con vẫn diễn ra phổ biến và gặp nhiều
khó khăn. Theo kết quả điều tra PCI 2017, vẫn có đến 58% trên tổng số doanh nghiệp phản hồi phải
xin giấy phép kinh doanh có điều kiện. Trong đó, có 42% doanh nghiệp cho biết có gặp khó khăn khi
xin những giấy phép loại này.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh tại các cơ quan trung ươngKết quả thực hiện các nhiệm vụ tại một số bộ ngành và địa phương khảo sát

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh tại các cơ quan trung ương
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5 http://baodauthau.vn/thoi-su/16-bo-da-co-bao-cao-ve-cat-giam-dieu-kien-kinh-doanh-77245.html
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Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh tại các cơ quan trung ương
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Hình 3: Tỷ lệ doanh nghiệp phải xin giấy phép kinh doanh có điều kiện và tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó
khăn khi xin giấy phép
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Tỷ lệ Doanh nghiệp gặp khó khăn 
khi xin Giấy phép kinh doanh có điều kiện

Tỷ lệ Doanh nghiệp phải xin 
Giấy phép kinh doanh có điều kiện
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Nguồn: VCCI-USAID, Điều tra PCI 2017

Số liệu điều tra nói trên chỉ dừng ở mức độ phản ánh hiện trạng thực hiện các thủ tục hành chính về
giấy phép kinh doanh có điều kiện trước thềm những nỗ lực cải cách của Chính phủ và các bộ ngành,
địa phương. Cần có những khảo sát, nghiên cứu tiếp tục về vấn đề này, và hy vọng rằng các doanh
nghiệp có thể sớm thụ hưởng thành quả của cải cách trong thời gian tới. 



Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh tại các cơ quan trung ươngKết quả thực hiện các nhiệm vụ tại một số bộ ngành và địa phương khảo sát
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THƯƠNG MẠI QUA BIêN GIỚI 
VÀ CẢI CÁCH KIểM TrA CHUYêN NGÀNH

Thương mại qua biên giới là một trong ba lĩnh vực thuộc Nghị quyết 19 được doanh nghiệp đánh giá
có ít chuyển biến nhất, khi chỉ có 43% doanh nghiệp được hỏi quan sát thấy lĩnh vực này có sự thay
đổi tích cực, theo kết quả điều tra PCI năm 2017.
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Hình 4: Mức độ chuyển biến trong lĩnh vực xuất nhập khẩu theo Nghị quyết 19 
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Mặc dù vậy, một tín hiệu rất đáng ghi nhận là doanh nghiệp tại một số địa phương lại có đánh giá khá
tốt về sự chuyển biến của lĩnh vực xuất nhập khẩu. Đó là những tỉnh đầu mối về hoạt động xuất nhập
khẩu sôi động (cảng biển lớn hoặc cửa khẩu) và một số tỉnh có nhiều doanh nghiệp định hướng xuất
khẩu như Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Định, Vũng Tàu, Bình Dương, Long An…

Tính đến hết tháng 10/2018, nhiều Bộ đã tiến hành rà soát các quy định về diện hàng hoá phải kiểm
tra chuyên ngành. Một số bộ đã có văn bản cắt giảm danh mục hàng hoá phải kiểm tra chuyên ngành
như Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông
tin và Truyền thông… Các danh mục hàng hoá nhóm 2 mới được ban hành đã có đầy đủ mã HS, tạo
điều kiện cho hoạt động của doanh nghiệp và cơ quan hải quan. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số
doanh nghiệp, có trường hợp việc cắt giảm chỉ tập trung vào những mặt hàng có khối lượng nhỏ, còn
những mặt hàng có khối lượng thương mại lớn thì chưa được cắt giảm. Hiện vẫn có tình trạng hàng
hoá thuộc diện kiểm tra chuyên ngành nhưng lại chưa có quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc tiêu
chí, phương pháp kiểm tra. Kết quả được nhiều doanh nghiệp ghi nhận nhất về kiểm tra chuyên ngành
đối với hàng hoá là Nghị định 15/2018/NĐ-CP về an toàn thực phẩm và Thông tư 10/2017/TT-BXD về
vật liệu xây dựng. 

Về mặt thủ tục, mặc dù có đến hàng ngàn thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với các loại hàng hoá,
nhưng tính đến tháng 9/2018 mới chỉ có 68 thủ tục có thể thực hiện được trên Cổng thông tin điện tử
một cửa quốc gia, dự kiến đến năm 2020 sẽ có 284 thủ tục. Tuy nhiên, trong 68 thủ tục này thì chỉ có
duy nhất một thủ tục (khai báo hoá chất) là thực hiện điện tử hoàn toàn, các thủ tục khác thì dù doanh
nghiệp có nộp hồ sơ điện tử thì vẫn phải nộp thêm một bản giấy. Như vậy, mức độ cải cách rất chậm. 
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Hộp 1: Thực tiễn tốt – Nghị định 15/2018/NĐ-CP về an toàn thực phẩm

Nghị định 15/2018/NĐ-CP (thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP) về an toàn thực phẩm là một trong những
Nghị định “tốt nhất” theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp. Nghị định 15/2018/NĐ-CP được đánh giá là
sự thay đổi không chỉ trên bề mặt quy định pháp luật, mà đó là thay đổi cả về tư duy quản lý.

Trước đây, theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP về an toàn thực phẩm, thủ tục chứng nhận và công bố sự phù
hợp rất khó khăn. Theo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), mỗi năm có từ 35.000 đến
45.000 trường hợp phải làm thủ tục này, trung bình doanh nghiệp sẽ mất khoảng 4 tháng với chi phí 10
triệu đồng đối với thực phẩm thường và 30 triệu đồng đối với thực phẩm chức năng để hoàn tất thủ tục
chứng nhận và công bố sự phù hợp.

Mặc dù được gọi tên là thủ tục công bố (suy đoán là việc doanh nghiệp chủ động làm, không liên quan tới
thủ tục hành chính xin-cho gì với cơ quan nhà nước), nhưng Nghị định 38/2012/NĐ-CP vẫn yêu cầu doanh
nghiệp phải xin cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hoặc Giấy xác nhận công bố thì mới được tiến hành sản
xuất kinh doanh. Trong khi đó, để cấp Giấy này, cơ quan cấp phép cũng chỉ dựa trên hồ sơ doanh nghiệp
cung cấp chứ cũng không tiến hành thêm bất kỳ một hoạt động kiểm tra thực tiễn hay đối chiếu nào khác.
Nói cách khác, sự can thiệp của cơ quan Nhà nước thông qua thủ tục này hầu như không mang lại ý nghĩa
thực tiễn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm (so với việc doanh nghiệp tự công bố).

Ngay từ các Nghị quyết 19 năm 2016 và năm 2017, Chính phủ đã giao Bộ Y tế sửa đổi Nghị định
38/2012/NĐ-CP, thậm chí nêu rõ phải thực hiện trong Quý I năm 2017. Trực tiếp Phó Thủ tướng Vũ Đức
Đam và Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ cũng đã nhiều lần chỉ đạo phải sửa đổi theo hướng tăng
hậu kiểm, bãi bỏ thủ tục hành chính. Tuy vậy, trong quá trình sửa đổi đã có sự tranh luận gay gắt giữa Bộ
Y tế và cộng đồng doanh nghiệp. Chỉ khi có sự chỉ đạo quyết liệt và trực tiếp từ lãnh đạo Bộ Y tế, nguyên
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, thì các bản dự thảo mới có sự thay đổi đáng kể. 

Đến ngày 02/02/2018, Nghị định 15/2018/NĐ-CP mới chính thức được ban hành. Theo đó, phương pháp
quản lý an toàn thực phẩm chủ yếu đã thay đổi từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Thay vì phải được sự đồng ý
của cơ quan nhà nước thì doanh nghiệp có thể tự công bố an toàn thực phẩm, Nhà nước sẽ tập trung vào
công tác thanh tra, kiểm tra, và xử lý vi phạm đối với những trường hợp công bố không chính xác. Doanh
nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ công bố để thông báo cho cơ quan Nhà nước (có thể qua bưu điện), và tiến hành
sản xuất kinh doanh ngay, mà không cần chờ đợi sự chấp thuận của cơ quan nhà nước. Theo ước tính của
Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, Nghị định 15/2018/NĐ-CP sẽ giảm đến 90% chi phí hành
chính, giúp tiết kiệm 10 triệu ngày công và 3.700 tỷ đồng mỗi năm cho doanh nghiệp.

Cũng theo Nghị định này, việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của cơ quan nhà nước sẽ được tiến hành
trên cơ sở quản lý rủi ro, kiểm tra xác suất trên những lô hàng có nguy cơ mất an toàn cao, chứ không kiểm
tra cảm quan đại trà như trước đây. Nếu phát hiện vi phạm, mức xử phạt cũng được đề xuất tăng gấp
nhiều lần so với trước đây. 

Đối với các doanh nghiệp thực phẩm vốn đang rất vất vả với các thủ tục, quy trình về an toàn thực phẩm,
Nghị định 15/2018/NĐ-CP thực sự là một “cuộc cách mạng”, mang đến những lợi ích to lớn cho doanh
nghiệp và hoạt động kinh doanh.



Đa số các doanh nghiệp được hỏi cho biết hài lòng về thủ tục đăng ký kinh doanh. Đây là lĩnh vực
được các doanh nghiệp đánh giá là có mức độ cải thiện lớn nhất trong 11 lĩnh vực của Nghị quyết 19.
Các tỉnh được đánh giá tốt nhất về cải thiện chỉ số đăng ký kinh doanh gồm Trà Vinh, Bạc Liêu, Đà
Nẵng, An Giang, Bình Định, Long An, Phú Yên, Quảng Ninh, Tây Ninh…6

Một số doanh nghiệp khu vực miền Nam được hỏi cho biết trước đây, họ thường bị gây khó dễ, thậm
chí vòi vĩnh khi làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh nhưng hiện tượng này hiện nay đã giảm. Mặc
dù vậy, vẫn còn tình trạng cứng nhắc khi một số cán bộ xử lý hồ sơ khiến doanh nghiệp mất thời gian
như có doanh nghiệp lập biên bản họp không giống với thể thức văn bản đăng tải trên website của
tỉnh thì bị yêu cầu làm lại.

Hiện đang có một nghịch lý về ứng dụng công nghệ thông tin trong thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
Theo đó, có đến 60% doanh nghiệp trả lời điều tra PCI cho biết họ đánh giá tốt việc ứng dụng công
nghệ thông tin của cơ quan đăng ký kinh doanh, nhưng mới chỉ có 13% các doanh nghiệp thực hiện
thủ tục đăng ký kinh doanh qua phương thức trực tuyến. Cá biệt, có một số địa phương không có một
doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp được hỏi từng làm thủ tục đăng ký kinh doanh qua
mạng. Đa số các doanh nghiệp vẫn thường chỉ dừng lại ở việc tra cứu thông tin về thủ tục hành chính
trên website của cơ quan đăng ký kinh doanh (cấp độ 1, cấp độ 2) hoặc chỉ thực hiện thủ tục trực
tuyến khi thay đổi nội dung đăng ký, chứ không làm trực tuyến ngay khi đăng ký lần đầu.
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KHởI SỰ KINH DOANH - GIA NHậP THỊ TrƯỜNG

6 Đa số doanh nghiệp hiện nay vẫn chỉ hiểu gia nhập thị trường là thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Nhưng lưu ý thủ tục gia nhập thị trường theo đánh giá của Ngân hàng
Thế giới theo Doing Business có nội dung rộng hơn cách hiểu thông thường tại Việt Nam bao gồm 8 thủ tục: (1) Thành lập doanh nghiệp và đăng công bố thông tin đăng
ký doanh nghiệp, (2) Làm con dấu doanh nghiệp, (3) Gửi thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh, (4) Mở tài khoản ngân hàng, (5) Mua hoặc tự in hóa đơn
VAT, (6) Nộp thuế môn bài, (7) Đăng ký lao động, (8) Đăng ký bảo hiểm xã hội. Xếp hạng lĩnh vực này của Việt Nam theo Doing Business 2019 là 104/190 nước, vùng
lãnh thổ, tăng từ vị trí 123 của Doing Business 2018. 
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13%

Nguồn: VCCI-USAID, Điều tra PCI 2017
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Hình 6: Mức độ chuyển biến trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp theo Nghị quyết 19

Nguồn: VCCI-USAID, Điều tra PCI 2017
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Hộp 2: Thực tiễn tốt – kế hoạch cải thiện chỉ số gia nhập thị trường của Hà Nội

Trong nhiều năm, chỉ số gia nhập thị trường trong PCI của Hà Nội luôn ở trong nhóm kém nhất cả nước. Một
số doanh nghiệp khi thực hiện đầu tư tại cả Hà Nội và các địa phương khác cũng cho biết việc làm thủ tục
đăng ký doanh nghiệp tại Hà Nội chậm trễ, khó khăn và kém thân thiện hơn so với một số địa phương khác. 

Nhận thức được điều này, năm 2017 và 2018, Hà Nội bắt đầu thực hiện nhiều biện pháp để cải thiện thủ
tục đăng ký kinh doanh (ĐKKD): (1) rút ngắn thời gian từ 3 ngày xuống 2 ngày; (2) Phòng ĐKKD thực hiện
công bố thông tin thay vì để doanh nghiệp làm; (3) phối hợp với các ngân hàng để mở tài khoản cho doanh
nghiệp; (4) Phòng ĐKKD làm con dấu và công bố mẫu dấu thay vì để doanh nghiệp làm, trả dấu qua bưu
điện; (5) lệ phí ĐKKD, phí làm con dấu và chi phí bưu điện được Hà Nội hỗ trợ 100%; (6) hỗ trợ doanh nghiệp
làm thủ tục hành chính trực tuyến ở cấp độ 3. Ngoài những biện pháp cải thiện thủ tục đăng ký kinh doanh,
Hà Nội còn ban hành Đề án hỗ trợ khởi nghiệp và chuẩn bị ban hành Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. 

Đây là những nỗ lực rất đáng ghi nhận của Hà Nội. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận thẳng thắn là tất cả các
biện pháp này cần phải thực hiện rất đồng bộ và thực chất. Một vấn đề mà qua kết quả điều tra hay phỏng
vấn doanh nghiệp tại Hà Nội là thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ công chức làm thủ tục chưa được
tốt, chứ không phải là khó khăn về chi phí hay phải thực hiện việc hoạt động như khắc dấu, công bố thông
tin… Nhiều doanh nghiệp khuyến nghị rằng giải pháp Hà Nội cần làm nhất hiện nay là tăng cường cơ chế
giám sát về đạo đức và kỷ luật công vụ.

Trung vị cả nước Hà Nội

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ứng dụng CNTT tốt

Cán bộ nhiệt tình, thân thiện

Cán bộ am hiểu chuyên môn

Cán bộ hướng dẫn rõ ràng đầy đủ

Thủ tục được niêm yết công khai

60%
50%

53%

57%

80%

67%

76%

72%

89%

78%

Hình 7: Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá về thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Hà Nội 
so với cả nước

Nguồn: VCCI-USAID, Điều tra PCI 2017



Mặc dù có thứ hạng cao qua kết quả công bố của Ngân hàng Thế giới trong Chỉ số Doing Business
qua nhiều năm, nhưng cảm nhận của các doanh nghiệp về mức độ chuyển biến trong lĩnh vực cấp
phép xây dựng tại các địa phương theo điều tra PCI lại tương đối khác biệt. Cụ thể, trung bình trên cả
nước chỉ có 49% doanh nghiệp nhận thấy lĩnh vực này có chuyển biến tích cực. Các địa phương được
đánh giá cao về thủ tục cấp phép xây dựng bao gồm Đà Nẵng, Tây Ninh, Đồng Tháp, Hà Giang, An
Giang, Vĩnh Phúc, Vĩnh Long… 

Kết quả này khá tương đồng với thông tin thu được từ các cuộc phỏng vấn sâu. Cụ thể, đa số các
doanh nghiệp được phỏng vấn cho biết việc xin giấy phép xây dựng và thẩm định phương án phòng
cháy chữa cháy tương đối khó khăn. Việc thực hiện thủ tục hành chính phức tạp thường khiến nhiều
doanh nghiệp phải thuê khoán dịch vụ, tư vấn, thay vì có thể tự làm trên thực tế. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh tại các cơ quan trung ươngKết quả thực hiện các nhiệm vụ tại một số bộ ngành và địa phương khảo sát
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GIẤY PHéP xâY DỰNG VÀ GIẤY PHéP LIêN QUAN
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Hình 8: Mức độ chuyển biến trong lĩnh vực cấp phép xây dựng theo Nghị quyết 19
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Sau khi Nghị quyết 19 ra đời, Bộ Xây dựng đã tích cực tìm hiểu phương pháp đánh giá của chỉ số
Doing Business và tìm cách cải thiện. Theo đó, Bộ đã lập kế hoạch và tự mình thực hiện cắt giảm thời
gian làm thủ tục xin cấp phép của ngành xây dựng. Thêm vào đó, Bộ cũng đã chủ trì, phối hợp với Bộ
Công an để xây dựng quy chế hợp tác với cơ quan phòng cháy chữa cháy nhằm rút ngắn thời gian
làm thủ tục hành chính, cụ thể là cho phép doanh nghiệp thực hiện song song hai thủ tục và cơ quan
phòng cháy chữa cháy sẽ gửi kết quả thẩm định phòng cháy cho cơ quan xây dựng.

Tuy nhiên, mức độ liên thông thủ tục hành chính đề cập trên tại Bộ Xây dựng mới chỉ dừng lại ở việc
gửi kết quả cho nhau, qua đường bưu điện, chứ chưa có cơ chế để dùng chung cơ sở dữ liệu hoặc
thẩm định chung trên một bộ hồ sơ. Hơn nữa, việc liên thông này chỉ áp dụng được với những công
trình mà thẩm quyền cấp phép xây dựng và phòng cháy chữa cháy thuộc cùng cấp trung ương, hoặc
cùng cấp địa phương. Còn nếu công trình có hai giấy phép ở hai cấp thẩm quyền khác nhau thì vẫn
phải làm độc lập và lần lượt. Thêm vào đó, thủ tục về kiểm tra hoàn công công trình xây dựng vẫn
chưa liên kết được với thủ tục kiểm tra để cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản gắn liền
với đất. Như vậy, Bộ Xây dựng, Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn còn rất nhiều không
gian để cải thiện chỉ số cấp phép xây dựng và các giấy phép liên quan.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh tại các cơ quan trung ươngKết quả thực hiện các nhiệm vụ tại một số bộ ngành và địa phương khảo sát
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Hộp 3: Thực tiễn tốt - Mô hình “một cửa” của Bộ xây dựng

Bộ Xây dựng vừa công bố và đưa vào vận hành Trung tâm một cửa7 để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết
thủ tục hành chính tại Bộ. Đây là một chuyển động quan trọng trong quá trình cải cách môi trường kinh doanh
tại Việt Nam và là một tin vui đối với cộng đồng doanh nghiệp, người dân Việt Nam.

Thực ra mô hình trung tâm một cửa tập trung để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã
thực hiện một thời gian qua tại cấp tỉnh như tại tỉnh Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Thái Bình hay thành
phố Đà Nẵng… Cùng với việc trình Chính phủ ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 vừa qua
để cắt giảm và đơn giản hoá 85% điều kiện kinh doanh hiện nay, Bộ Xây dựng có thể xem là bộ đầu tiên thành
lập và vận hành trung tâm một cửa hành chính tập trung.

Nếu như trước nay thủ tục hành chính được thực hiện tại cấp cục, vụ, với những quy trình không thực sự
chuyên nghiệp. Các cá nhân, tổ chức muốn đến đến làm hồ sơ thủ tục hành chính phải tự mình tìm đến từng
cục, vụ, thậm chí từng cá nhân để nhờ giải quyết công việc của mình, và không phải ai cũng biết rõ các đầu
mối của mỗi thủ tục ở từng đơn vị. Chỉ cần một cá nhân bận, ốm là có thể cả một quy trình tiếp nhận, giải
quyết thủ tục bị đình trệ. Doanh nghiệp, người dân và ngay cả các cơ quan nhà nước khi cần làm thủ tục nhất
là cần sự phối hợp nhiều cơ quan thường phải chạy lòng vòng giữa các đơn vị trong cùng một Bộ. 

7 Bộ Xây dựng ban hành quyết định 1222/QĐ-BXD ngày 24/9/2018 phê duyệt Đề án thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng,
quyết định 1223 /QĐ-BXD ngày 24/9/2018 ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Xây dựng và quyết
định 1269/QĐ-BXD ngày 09/10/2018 công bố danh mục 41 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng
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Việc thành lập Bộ phận một cửa tại bộ có thể dễ dàng giúp người dân đến một nơi và chuyển bộ phận chuyên
môn giải quyết. Quy trình này giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, có thể giảm chi phí, thời gian
cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

Khi các thủ tục hành chính được xử lý tập trung sẽ mang lại nhiều cái lợi. Cái lợi đầu tiên là các thủ tục hành
chính sẽ có cơ hội dần được chuẩn hoá, quy trình hướng dẫn chuyên nghiệp, các yêu cầu về hồ sơ, giấy tờ,
thời hạn, phí lệ phí… được công khai minh bạch. 

Quan trọng hơn là mô hình này tạo ra cơ chế minh bạch, hiệu quả để cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị,
khiếu nại, tố cáo liên quan đến trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức. Qua
đó dần tạo dựng môi trường hành chính minh bạch, văn minh, hiện đại, hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành
chính, đồng thời đảm bảo sự giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của Bộ.

Đây là cơ sở để tổ chức đánh giá sự hài lòng của các cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, về cung cách
phục vụ của cán bộ, công chức, hướng đến việc ngày càng hoàn thiện hơn về chất lượng phục vụ và cải tiến
những vấn đề còn bất cập. 

Cái lợi lớn nữa là cho quản lý của chính bộ, việc tập trung một đầu mối sẽ là cơ sở để lãnh đạo bộ có thể đánh
giá và theo dõi được khối lượng công việc, giám sát được quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Nếu tích cực ứng
dụng công nghệ thông tin sẽ rất thuận lợi theo dõi, giám sát được khối lượng công việc, trách nhiệm giải
quyết công việc, mức độ hoàn thành công việc của từng công chức, theo dõi sự phối hợp giữa đơn vị được
giao giải quyết thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan Bộ. 

Đây cũng là một cơ hội tốt để tối ưu hoá hoạt động của bộ máy nhà nước, cán bộ tiếp xúc doanh nghiệp,
người dân cần chuyên nghiệp hoá, giao tiếp thân thiện; cán bộ chuyên môn các vụ tập trung vào xử lý hồ sơ
chuyên nghiệp. Nó cũng là động lực giúp người dân và doanh nghiệp cần tìm hiểu rõ quy trình, tránh việc nhờ
cậy, trả tiền cho cán bộ nhà nước tư vấn phụ trách hoành thành thủ tục, tiềm ẩn xung đột lợi ích và nguy cơ
tham nhũng. 

Tuy vậy, ý tưởng là một chuyện, vận hành mô hình này thành công vẫn là một thách thức rất lớn. Nếu bộ
phận một cửa không làm rõ quy trình nội bộ của các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính để có sự giám sát,
đôn đốc thường xuyên, mà vẫn trao toàn quyền cho các vụ, cục chuyên môn thì mô hình một cửa có thể vẫn
chỉ là hình thức. Để thúc đẩy công việc, vận hành Bộ phận một cửa thành công thì phải làm quyết liệt, triệt để
và thực chất mô hình này. Bộ Xây dựng làm được, cải cách thành công thì chắc chắn các bộ, ngành khác cũng
phải làm được.



Điều tra PCI cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá tốt về hạ tầng điện có xu hướng tăng dần qua các
năm, từ mức 59% năm 2014 lên mức 74% năm 2017. Hiện nay, trong 6 loại cơ sở hạ tầng có liên
quan mật thiết đến doanh nghiệp (giao thông, điện thoại, điện, nước sạch, khu/cụm công nghiệp, in-
ternet) thì ngành điện chỉ còn xếp sau mỗi điện thoại với 78% doanh nghiệp đánh giá tốt. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường 
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Kết quả phỏng vấn sâu cho thấy hầu hết các doanh nghiệp được hỏi đều phản ánh tích cực về độ ổn
định điện năng. Tình trạng mất điện giảm một cách đáng kể trong thời gian qua, kể cả trường hợp
mất điện do sự cố và mất điện kế hoạch. Các trường hợp mất điện kế hoạch đều có báo trước 5 ngày
giúp các doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất kinh doanh. Các thông số về độ ổn định điện năng
như tổng thời gian mất điện, số lần mất điện đều có sự cải thiện đáng kể. Báo cáo của EVN cũng cho
thấy năm 2012, thời gian mất điện trung bình năm của mỗi khách hàng lên đến 8.000 phút/năm, thì
đến 2019, con số này chỉ còn 235 phút/năm. 

Các doanh nghiệp cũng đồng tình với việc thủ tục đấu nối điện cũng có nhiều bước tiến bộ đáng kể,
đặc biệt là sự nhiệt tình chăm sóc khách hàng của nhân viên điện lực. Kết quả này cũng tương đồng
với đánh giá của Doing Business và Nghị quyết 19. Năm 2014, thủ tục đấu nối điện gồm 6 bước, 115
ngày, chi phí gấp 17 lần thu nhập bình quân đầu người thì năm 2019 giảm xuống chỉ còn 4 thủ tục,
31 ngày và chi phí gấp 11 lần thu nhập bình quân đầu người. Tuy nhiên, một số công đoạn trong thủ
tục đấu nối điện liên quan đến các cơ quan khác như giao thông công chính, và đăng ký kế hoạch bảo
vệ môi trường thì vẫn chưa thực sự cải thiện.

Hình 9: Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá tốt hạ tầng điện

Nguồn: VCCI-USAID, Điều tra PCI 2017
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Hộp 4: Thực tiễn tốt – Triển khai Nghị quyết 19 tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngay từ năm 2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã bắt đầu tìm hiểu thông tin về chỉ số tiếp cận điện
năng của Doing Business và ngạc nhiên vì sao thứ hạng của Việt Nam rất thấp trên thế giới (thứ 156). Khi nội
dung về tiếp cận điện được đưa vào Nghị quyết 19 năm 2014, EVN đã làm việc với nhóm nghiên cứu của
Ngân hàng Thế giới để tìm hiểu kỹ phương pháp đánh giá và giải trình những thực tế tại Việt Nam.

Sau đó, EVN chủ động thực hiện tự khảo sát, đánh giá lại chính mình theo phương pháp của thế giới và nhận
thấy kết quả còn tệ hơn những đánh giá của Doing Business. Một kế hoạch cải tổ mạnh mẽ được đưa ra:

Kiến nghị Bộ Công Thương bãi bỏ, đơn giản hoá các quy định quản lý về thủ tục đấu nối điện năng như
xin điều chỉnh quy hoạch điện lực, thời gian làm các bước thủ tục (Thông tư 33/2014/TT-BCT và Thông
tư 24/2016/TT-BCT);

EVN chủ động thiết kế lại quy trình đấu nối điện của mình và ban hành văn bản, thống nhất áp dụng trên
toàn quốc (3 lần điều chỉnh);

Đầu tư thêm máy móc, trang thiết bị để phát hiện và xử lý sớm những sự cố điện như điều khiển tự
động, điều khiển từ xa, tự động hoá lưới phân phối, sửa điện nóng…;

Thay đổi quy trình quản lý việc sửa chữa, vận hành kỹ thuật nhằm giảm tối đa thời gian cắt điện theo
kế hoạch;

Phối hợp với các cơ quan khác để liên thông thủ tục hành chính, cho phép thực hiện nhiều bước thủ tục
cùng một lúc. Hiện đã thực hiện ở một số địa phương và tiến tới làm trên toàn quốc. 



Khi đánh giá về sự chuyển biến tích cực trong lĩnh vực thủ tục hành chính thuế, doanh nghiệp tại các
địa phương có mức độ cảm nhận khác nhau. Hầu hết các tỉnh thành phố ở khu vực Miền Nam đều
được đánh giá tốt về cải cách thủ tục hành chính thuế, điển hình trong số đó là Đồng Tháp, Cần Thơ
và Bạc Liêu. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ cũng được nhiều doanh nghiệp ghi nhận sự chuyển
biến về thủ tục hành chính thuế như Bình Định, Đà Nẵng, Ninh Thuận. Đáng chú ý, hai thành phố có
nhiều doanh nghiệp nhất là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh đều nằm trong nhóm ít chuyển biến.
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Tỷ lệ %
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Số lượng tỉnh
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Từ trên 50% đến 60%

Từ trên 40% đến 50%
Từ trên 30% đến 40%
Từ 0% đến 30%
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0
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3
25
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Từ trên 60% đến 70%

Hình 10: Mức độ chuyển biến trong lĩnh vực thủ tục hành chính thuế theo Nghị quyết 19 

Nguồn: VCCI-USAID, Điều tra PCI 2017



Những doanh nghiệp được phỏng vấn cho biết thủ tục hành chính thuế có sự cải thiện đáng kể so với
giai đoạn trước năm 2014, đặc biệt tập trung ở việc đơn giản hoá thủ tục và ứng dụng công nghệ
thông tin trong kê khai và nộp thuế. Một số tiến bộ cụ thể được các doanh nghiệp ghi nhận bao gồm:

Giảm tần suất kê khai các loại thuế GTGT từ 12 lần/năm xuống còn 4 lần/năm, giảm tần suất kê
khai thuế TNDN từ 5 lần/năm xuống chỉ còn 1 lần/năm;

Hệ thống kê khai, nộp thuế điện tử trực tuyến hoạt động tốt, hệ thống hoàn thuế điện tử được
vận hành đã giúp các doanh nghiệp tiết giảm đáng kể thời gian và chi phí;

Đơn giản hoá mẫu biểu, tờ khai thuế GTGT, bỏ việc nộp bản kê hoá đơn GTGT;

Đơn giản hoá việc viết hoá đơn GTGT;

Minh bạch quy định xác định doanh thu và nới rộng chi phí hợp lý cho doanh nghiệp như: minh
bạch xác định doanh thu đối với dịch vụ; bỏ quy định khống chế trần chi phí quảng cáo; bổ sung
chi phí lãi vay; nới rộng chi phí mang tính phúc lợi cho người lao động…
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Hộp 5: Thực tiễn tốt - Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hoá ngành thuế được thực hiện rất bài bản, khoa
học và mang lại nhiều lợi ích, một số điểm cụ thể có thể nói đến như sau:

Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc, đây là cơ sở để triển khai các công việc khác;

Phần mềm kê khai chung, trực tuyến, tự động cập nhật, dung lượng dữ liệu thấp. Điều này bảo đảm
sự thống nhất cao về việc làm thủ tục thuế trên toàn quốc, thuận tiện cho doanh nghiệp và giảm
nghẽn mạng;

Phần mềm quản lý công việc nội bộ, quản lý văn bản nội bộ, hệ thống thư điện tử của từng cán bộ, giúp
lãnh đạo có thể giám sát tốt hơn công việc của từng cán bộ;

Cán bộ thuế có tài khoản bảo mật cao, có thể truy cập từ nhiều nơi, lưu dấu vết toàn bộ hoạt động;

Tự động liên kết dữ liệu với hải quan, kho bạc; cung cấp dữ liệu cho cơ quan đăng ký kinh doanh, bảo
hiểm xã hội; cung cấp dữ liệu cho một số tỉnh về hồ sơ đất đai, hồ sơ phương tiện giao thông;

Tạo cơ sở cho việc áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, thanh tra,
kiểm tra công vụ;

Đang tiến tới triển khai hoá đơn điện tử nhằm chống thất thu thuế và thuận tiện cho doanh nghiệp;

Đang tiến tới khả năng trích xuất dữ liệu, xử lý dữ liệu nhằm tạo cơ sở để theo dõi thường xuyên diễn
biến của nền kinh tế và hoạch định chính sách kịp thời.
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Trên thực tế, Tổng cục Thuế đã chủ động tìm hiểu chỉ số Doing Business trước cả Nghị quyết 19 năm
2014 được ban hành. Thậm chí, ngành thuế đã đặt mục tiêu vào nhóm ASEAN 4 từ năm 2011. Vai trò
của Nghị quyết 19 là tạo động lực, giúp vượt qua lực cản cải cách nhanh hơn. Ví dụ, trước khi có Nghị
quyết 19, Tổng cục Thuế đã có kế hoạch tập hợp cơ sở dữ liệu người nộp thuế tại tất cả các Cục, chi
cục về thành cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc. Tuy nhiên, trước năm 2014, việc này bị trì hoãn vì
nhiều lý do, phải đến khi có Nghị quyết 19 thì mới có quyết tâm để thực hiện. Một ví dụ khác là quy
định ngưỡng doanh thu xác định tần suất kê khai thuế GTGT theo quý. Trong quá trình soạn thảo,
ngưỡng này liên tục được đề xuất nâng lên, hạ xuống và chưa đi đến thống nhất, đặc biệt là giữa các
địa phương. Khi Nghị quyết 19 yêu cầu giảm số lần kê khai và nộp thuế thì mới nâng được từ mức 20
tỷ lên 50 tỷ, đã giảm gánh nặng chi phí tuân thủ cho một số lượng lớn doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cũng theo ý kiến của các doanh nghiệp, tình trạng có sự khác nhau về cách hiểu các quy định
pháp luật thuế giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong quá trình kê khai, nộp thuế và thanh kiểm
tra thuế diễn ra khá phổ biến. Điều này xuất phát từ thực tế là các quy định pháp luật về chính sách
thuế hiện nay khá phức tạp, nằm tản mát tại nhiều văn bản pháp luật khác nhau, có nhiều điểm ngôn
từ khó hiểu mà chưa có giải thích tường tận. Hiện nay, Tổng cục thuế cũng đang có dự định tập hợp
và xây dựng tài liệu hỗ trợ người nộp thuế, bao gồm những vấn đề về thuế được trình bày dưới dạng
hỏi đáp, phù hợp với từng đối tượng. Việc này có thể giúp cải thiện được thực tế vướng mắc trên. 
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Chỉ số đăng ký bất động sản của Việt Nam tụt hạng khá nhiều từ thứ 33 năm 2015 xuống thứ 60 năm
2019. Thủ tục đăng ký bất động sản được các doanh nghiệp đánh giá tốt tại các địa phương gồm Đà
Nẵng, Đồng Tháp, Bình Định, An Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu… Chỉ số này phụ thuộc nhiều vào các cơ quan
quản lý đất đai, cơ quan thuế và dịch vụ công chứng, với vai trò chủ trì của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ này từ phía Bộ Tài nguyên và Môi trường còn nhiều điểm đáng
bàn. Khác với các bộ ngành khác, nhóm nghiên cứu thấy rằng mức độ tìm hiểu đầy đủ về phương
pháp đánh giá của Doing Business của Bộ Tài nguyên và Môi trường không chi tiết như các bộ, ngành
khác. Nếu như lãnh đạo của nhiều bộ ngành khác có các buổi làm việc với nhóm chuyên gia của Ngân
hàng Thế giới hoặc Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thì Bộ Tài nguyên và Môi trường
chưa thực hiện việc này. Bản kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường giao
nhiệm vụ rất chung chung, chưa có mục tiêu cụ thể, không có giải pháp cụ thể. Đơn vị tham mưu soạn
kế hoạch là Vụ Pháp chế, đơn vị thực hiện là Tổng cục Đất đai và Tổng cục Môi trường, nhưng đơn vị
báo cáo lại là Vụ Kế hoạch Tài chính.

Trên thực tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện cải cách thủ tục đăng ký đất đai một cách đơn
lẻ, chưa có sự phối hợp với các cơ quan khác như thuế và công chứng để có thể cải cách mạnh mẽ
hơn. Hiện nay, mới chỉ có một vài tỉnh có sự kết nối thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan đất đai,
nhưng mới chỉ dừng lại ở cung cấp thông tin chứ chưa sử dụng chung cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu của
đất đai và công chứng cũng chưa có sự kết nối.
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Trong chỉ tiêu của Ngân hàng Thế giới đánh giá môi trường kinh doanh, có hai chỉ tiêu liên quan chặt
chẽ đến cải cách tư pháp là thực thi hợp đồng và giải quyết phá sản. Hai cơ quan chịu trách nhiệm
chính cải cách chỉ số này là toà án và cơ quan thi hành án dân sự. 

Mặc dù trong đối tượng phỏng vấn có khá nhiều các luật sư, tuy nhiên, nhóm nghiên cứu ghi nhận
thực tế rằng cải cách tư pháp tại các địa phương diễn ra rất chậm. Tất cả các luật sư được hỏi đều
cho biết việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại và phá sản vẫn mất rất nhiều thời gian mà
hiệu quả không cao. Nguyên nhân của thực trạng này nằm ở cả toà án và cơ quan thi hành án. Cụ
thể, đối với thủ tục nhận và thụ lý đơn khởi kiện hiện nay, tình trạng hướng dẫn bằng lời nói (không
có văn bản), trả lại đơn không rõ lý do, không viết phiếu hẹn diễn ra phổ biến. Tình trạng vi phạm thời
hạn tố tụng hoặc đình chỉ, tạm đình chỉ án vì những lý do cứng nhắc, thậm chí nhũng nhiễu tiêu cực,
vẫn diễn ra thường xuyên. Kể cả sau khi đã có bản án thì công tác thi hành án cũng rất chậm và không
có cải thiện so với trước đây.

Nhóm nghiên cứu cũng ghi nhận, Toà án nhân dân tối cao đã có nhiều chính sách mang tính cải cách
hệ thống văn bản pháp luật về tố tụng dân sự. Trong số những điều chỉnh đó, một số thay đổi có tác
động tích cực trên thực tiễn, nhưng cũng không ít điểm cải cách mới chỉ nằm trên giấy, còn trên thực
tế, doanh nghiệp và luật sư chưa cảm nhận được.

Hai sự thay đổi được các doanh nghiệp ghi nhận là công bố án lệ và công khai bản án, quyết định của
toà án các cấp. Việc công bố án lệ có tác dụng giúp các luật sư, doanh nghiệp tham khảo để từ đó tiên
đoán được đường hướng xử lý vụ việc của toà án và chủ động thương lượng với nhau, tránh được
kiện tụng không cần thiết. Việc công khai bản án giúp tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt
động xét xử của toà án. Đây là điểm cộng cho chỉ số Thực thi hợp đồng của Việt Nam trong Doing
Business 2019 so với năm 2018 và được các doanh nghiệp đánh giá tích cực. 

Tuy vậy, một số vấn đề khác dù đã có văn bản cấp trung ương đưa ra phương án cải cách, nhưng
chưa được thực hiện trên thực tế. Một số ví dụ được phản ánh như:

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 cho phép xét xử theo thủ tục rút gọn nhưng trên thực tế điều này
chưa được áp dụng;

Từ năm 2017, bắt đầu cho phép gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông
báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử, nhưng trên thực tế thì điều này chưa được sử dụng;

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn việc trả lại đơn khởi kiện là bước tiến đáng ghi nhận.
Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng trả lại đơn không đúng quy định vẫn được phản ánh là thường
xuyên diễn ra.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh tại các cơ quan trung ươngKết quả thực hiện các nhiệm vụ tại một số bộ ngành và địa phương khảo sát
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Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh tại các cơ quan trung ương

Lý giải nguyên nhân của thực trạng này, các luật sư cho rằng vấn đề nằm ở chỗ các chính sách được
đưa ra một cách không toàn diện, mới chỉ là những quy định mang tính định hướng chứ chưa chuẩn
bị tốt các điều kiện thi hành (hạ tầng, thiết bị, con người) và thường thiếu cơ chế giám sát, đánh giá.

Các kết quả khảo sát trên diện rộng cũng cho thấy tình trạng doanh nghiệp giảm niềm tin vào hệ thống
tư pháp. Theo điều tra PCI, nếu như năm 2013, có đến 60% các doanh nghiệp được hỏi cho biết họ
sẵn sàng khởi kiện ra toà nếu có tranh chấp với đối tác, thì đến năm 2017, con số này chỉ còn 36%.
Một số tỉnh có tỷ lệ doanh nghiệp sẵn sàng khởi kiện cao như Lào Cai, Sơn La, Bến Tre.
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Hình 12: Tỷ lệ doanh nghiệp sẵn sàng khởi kiện khi có tranh chấp với đối tác (theo năm) 
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Hình 13: Tỷ lệ doanh nghiệp sẵn sàng khởi kiện khi có tranh chấp với đối tác (theo tỉnh/thành phố) 

Nguồn: VCCI-USAID, Điều tra PCI 2016



Kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại một số bộ ngành và địa phương khảo sát

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh tại các cơ quan trung ương

Số liệu thống kê cũng cho thấy, các doanh nghiệp chưa bao giờ tiếp xúc với toà án có niềm tin vào hệ
thống tư pháp cao hơn so với những doanh nghiệp đã từng tiếp xúc. Theo điều tra PCI, đối với những
doanh nghiệp chưa bao giờ tiếp xúc, vẫn có 81% tin tưởng rằng quyền lợi chính đáng và hợp pháp
của mình sẽ được toà án và cơ quan thi hành án dân sự bảo vệ, trong khi chỉ có 70% doanh nghiệp
từng tiếp xúc với hệ thống tư pháp có niềm tin này. Lý do lớn nhất để các doanh nghiệp không lựa
chọn biện pháp tư pháp là thời gian, tiếp theo đó là tình trạng chạy án. Đặc biệt là các doanh nghiệp
đã từng vướng kiện tụng luôn đánh giá thấp hơn so với doanh nghiệp chưa từng.
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Trong trường hợp không khởi kiện, các doanh nghiệp buộc phải sử dụng các biện pháp giải quyết
tranh chấp khác thay thế như trọng tài thương mại, nhờ cán bộ nhà nước tác động, đưa ra báo chí,
sử dụng xã hội đen và các biện pháp khác. Những doanh nghiệp đã từng khởi kiện cho thấy họ sẽ
chuyển sang sử dụng các biện pháp này nhiều hơn so với các doanh nghiệp chưa từng khởi kiện.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường 
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Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương khảo sát

Cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các bộ ngành địa phương
trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tất cả các địa phương
được khảo sát đều có nhiều hoạt động khác nhau để cải cách thủ tục hành chính, nhưng mức độ thực
hiện và hiệu quả khá khác nhau. 

Đa số các doanh nghiệp và luật sư đều phản ánh có sự cải thiện rõ rệt ở nhiều địa phương về việc
thực hiện các thủ tục hành chính trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, vẫn có một vài ý kiến đánh giá
cho thấy sự chững lại, thậm chí có dấu hiệu đi xuống về mức độ thuận tiện khi làm thủ tục hành chính
ngay cả tại một số địa phương trước nay vẫn được đánh giá cao.

Việc điện tử hoá các thủ tục thuế, hải quan và bảo hiểm xã hội trong những năm gần đây được các
doanh nghiệp đánh giá cao. Có doanh nghiệp phản ánh tình trạng khó khăn khi làm thủ tục thuế, hải
quan và bảo hiểm xã hội trong giai đoạn trước, nhưng trong khoảng 4-5 năm trở lại đây thì không
còn tình trạng này. Theo doanh nghiệp này, nguyên nhân chủ yếu là do ứng dụng công nghệ thông
tin vào quản lý nhà nước. 

Mặc dù rất nhiều địa phương đã cung cấp được dịch vụ hành chính công cấp độ 3 và 4, tức là cho
phép doanh nghiệp chủ động nộp hồ sơ bằng bản điện tử và xử lý dựa trên bản điện tử đó. Tuy nhiên,
trên thực tế, tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng các công cụ này để làm thủ tục hành chính vẫn
còn rất thấp. Có doanh nghiệp và nhiều luật sư phản ánh tình trạng nộp hồ sơ trực tuyến, nhưng sau
đó không thực hiện hiện được lại phải quay trở lại nộp trực tiếp. Có rất nhiều những “trục trặc” được
liệt kê như:

Không tải được hồ sơ lên; 

Tải lên rồi nhưng không có thông báo đã tiếp nhận hay không cấp được mã số hồ sơ để tra cứu; 

Đã có thông báo tiếp nhận và mã số hồ sơ nhưng hệ thống tra cứu không hoạt động; 

Hệ thống không thông báo hẹn thời gian giải quyết hồ sơ và cũng không giải quyết; 

Dù đã có hẹn nhưng quá hẹn tra cứu thì hệ thống cũng không trả lời là hồ sơ được chấp thuận
hay không… 

Những trường hợp như vậy, doanh nghiệp gọi điện hỏi thì thường được trả lời là lỗi kỹ thuật (mà bản
thân doanh nghiệp cũng không hiểu được) và cán bộ lại hướng dẫn doanh nghiệp đi nộp bản giấy.
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CƠ CHẾ MỘT CửA

Tất cả các tỉnh được khảo sát đều đã xây dựng bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục
hành chính cho doanh nghiệp. Bộ phận này được các doanh nghiệp đánh giá là có hiệu quả trong việc
cải cách thủ tục hành chính so với phương pháp tiếp nhận và trả kết quả tại từng sở ngành như trước
đây. Tuy nhiên, việc thực hiện cơ chế một cửa tại các địa phương không đồng đều.

Có địa phương đưa được gần như toàn bộ (95%) các thủ tục hành chính ở cấp tỉnh về trung tâm hành
chính công, chỉ một vài thủ tục rất đặc thù buộc phải thực hiện tại hiện trường thì mới không tập trung.
Nhưng cũng có địa phương chỉ chuyển những thủ tục của các đơn vị trực thuộc uỷ ban về còn các thủ
tục do các đơn vị ngành dọc khác thì chưa như cảnh sát phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm xã hội…

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành của trung tâm hành chính công có sự khác biệt rất
lớn. Một số địa phương vẫn xử lý hồ sơ rất thủ công, sau khi cán bộ tiếp nhận hồ sơ thì phải có người
mang hồ sơ đó về cơ quan chuyên môn (sở ngành), sau khi trả kết quả lại phải có người mang sang
trung tâm hành chính công. Quy trình này vừa mất thời gian, lại giảm cơ hội giám sát thông qua một
hệ thống quản lý công việc. Trong khi đó, một số trung tâm hành chính công khác đã có cơ chế scan,
số hoá hồ sơ trên cùng một hệ thống.

Một vấn đề vướng mắc gặp phải ở hầu hết các trung tâm hành chính công là cơ chế thanh toán lệ phí,
phí, cước bưu điện. Một số trung tâm hành chính công đã chủ động làm việc với các ngân hàng để cung
cấp dịch vụ thanh toán nộp phí, lệ phí ngay tại trung tâm. Tuy nhiên, người dân vẫn phải đến trực tiếp
trung tâm để nhận hồ sơ và kết hợp thanh toán. Trường hợp muốn nhận kết quả qua bưu điện thì
người dân cũng vẫn phải đến khi nộp hồ sơ và trả trước lệ phí, phí và cước bưu điện. Vấn đề vướng
mắc khi thanh toán trực tuyến đối với những khoản thu nộp ngân sách như thế này vẫn là bài toán khó
đối với các địa phương. Có địa phương đã phải chấp nhận dùng tiền ngân sách để tài trợ cho các khoản
thu có giá trị nhỏ và cước phí bưu điện nhằm kích thích người dân sử dụng các dịch vụ trực tuyến.
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Hộp 6: Thực tiễn tốt – Trung tâm hành chính công Thừa Thiên Huế

Trung tâm hành chính công của Thừa Thiên Huế mới đưa vào hoạt động là một điểm sáng về cơ chế một
cửa giải quyết thủ tục hành chính với hệ thống công nghệ thông tin được thiết kế thân thiện, chặt chẽ.

Một điểm tiến bộ mang tính cách mạng trong hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm hành chính công
Thừa Thiên Huế là khả năng tích hợp với hệ thống bấm số tích kê. Tại các nơi khác, hệ thống bấm số tích kê
được làm riêng, chỉ có duy nhất một chức năng là xác định thứ tự lần lượt phục vụ để tránh chen lấn xô đẩy.
Ở Thừa Thiên Huế, khi mỗi doanh nghiệp đến làm thủ tục hành chính, họ sẽ nhập mã số doanh nghiệp và
chọn thủ tục tương ứng với nhu cầu của mình. Hệ thống sẽ ghi nhận nhu cầu của doanh nghiệp và cấp tích
kê là số thứ tự tương ứng. Khi doanh nghiệp đến bàn làm thủ tục hành chính thì đưa tích kê ra, hệ thống tiếp
tục ghi nhận rằng doanh nghiệp đã đến bàn nộp hồ sơ. Khi đó, cán bộ không thể từ chối nhận hồ sơ mà không
có giải trình hợp lý và những giải trình này phải được lưu trên hệ thống thông tin. Ví dụ, một cán bộ trong 1
ngày có 100 tích kê đăng ký nộp hồ sơ, nhưng chỉ tiếp nhận 80 hồ sơ, như vậy 20 hồ sơ còn lại đã bị từ chối.
Cán bộ giám sát có thể gọi điện cho 20 doanh nghiệp đó hỏi lý do vì sao từ chối, liệu có đúng với những gì cán
bộ tiếp nhận hồ sơ báo cáo không. Phương pháp này giúp loại bỏ hầu hết trường hợp cán bộ từ chối tiếp
nhận hồ sơ mà không có lý do theo luật định. Ngoài ra, việc tích hợp hệ thống tích kê vào hệ thống quản lý hồ
sơ còn giúp theo dõi được khoảng thời gian chờ đợi từ lúc doanh nghiệp và người dân bấm tích kê cho đến
khi họ được gọi vào bàn làm thủ tục. 

Quy trình xử lý hồ sơ tại trung tâm hành chính công của Thừa Thiên Huế có sự thay đổi tích cực. Trung tâm
này có một bộ phận chuyên làm nhiệm vụ scan hồ sơ đã nộp lên hệ thống và cán bộ chuyên môn tại sở ngành
xử lý trên bản scan đó. Quy trình này hiệu quả hơn rất nhiều vì không mất thời gian và giảm rủi ro vận chuyển
hồ sơ. Hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm hành chính công Thừa Thiên Huế lưu dấu tất cả hoạt
động và thời gian truy cập của từng cán bộ khi đăng nhập hệ thống và xử lý từng bộ hồ sơ. Điều này tạo áp
lực cho từng cán bộ phải đáp ứng đúng tiến độ công việc. Do mọi thành phần hồ sơ đều được scan nên Hệ
thống công nghệ thông tin của Thừa Thiên Huế còn cho phép chia sẻ dữ liệu dùng chung, doanh nghiệp sẽ
không phải nộp lại những thành phần hồ sơ mà chính quyền đã có.

Như vậy, triết lý ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm hành chính công của Thừa Thiên Huế cho phép
theo dấu từng hoạt động của doanh nghiệp và cán bộ nhà nước. Do đó, nguy cơ nhũng nhiễu tiêu cực giảm
đi một cách đáng kể.

Tuy nhiên, ngay cả những cán bộ phụ trách chính, người thiết kế ra hệ thống này cũng vẫn chỉ ra được nhiều
điểm có thể cải thiện để có thể quản lý công việc tốt hơn. Ví dụ, mỗi sở ngành trước đây đã có những bộ cơ
sở dữ liệu riêng, với cách thức thiết kế những trường thông tin dữ liệu khác nhau. Do đó, khả năng tích hợp
để có một cơ sở dữ liệu chung thống nhất vẫn chưa thực hiện được. Thậm chí, một số sở ngành còn không
chịu chia sẻ cơ sở dữ liệu, gây khó khăn cho việc cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.



Tổ CHỨC CủA TrUNG TâM HÀNH CHíNH CôNG

Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại các địa phương hiện đang áp dụng
cơ chế nhân sự biệt phái. Theo đó, mỗi sở ngành sẽ cử một vài cán bộ chuyên môn biệt phái sang bộ
phận một cửa để phụ trách việc nhận hồ sơ của sở ngành mình. Chính quyền nhiều địa phương đã
yêu cầu các sở ngành lựa chọn cán bộ có năng lực chuyên môn cao, am hiểu nhiều nội dung, lĩnh vực
quản lý của sở ngành mình để nhận nhiệm vụ biệt phái. Ngoài cán bộ chính có thể sẽ có một vài người
dự phòng. Các cán bộ này thường được trung tâm hành chính công tập huấn về cung cách cư xử với
công dân, xử lý những tình huống phát sinh. Hiện nay, có hướng dẫn về việc luân chuyển cán bộ khoảng
6 tháng/lần để tránh phát sinh nhũng nhiễu, tiêu cực. Tuy nhiên, tất cả các địa phương khảo sát không
làm được việc này do việc lựa chọn cán bộ và đào tạo cán bộ để đủ năng lực tiếp nhận hồ sơ là tương
đối khó khăn. Nếu luân chuyển thường xuyên thì công việc sẽ không hiệu quả. Số lượng cán bộ bố trí
nhận hồ sơ tuỳ thuộc vào nhu cầu của mỗi địa phương, căn cứ trên quan sát số lượng hồ sơ làm thủ
tục hành chính thường thấy của đơn vị đó. Tuy nhiên, vẫn có phản ánh tình trạng một số bàn tiếp
nhận hồ sơ bị quá tải mà không thể bố trí thêm người. 

Các trung tâm hành chính công ở các tỉnh đều có cơ chế giám sát khác nhau đối với việc tiếp nhận và
trả hồ sơ. Có địa phương thì bố trí cán bộ của chính trung tâm hành chính công đó làm nhiệm vụ giám
sát, điều phối và xử lý các tình huống phát sinh giữa khách và cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Do các cán bộ
tiếp nhận hồ sơ là diện biệt phái, không cùng cơ quan với trung tâm hành chính công nên mức độ
giám sát cũng tương đối độc lập. Có địa phương thì bố trí cán bộ của Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh hoặc
Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh Uỷ để giám sát. Một số trung tâm hành chính công đã chủ động ghi âm tại bàn
tiếp nhận hồ sơ và ghi hình toàn thể bộ phận một cửa nhằm tăng cường chứng cứ trong việc giám
sát, xử lý phát sinh.
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Ngoài giám sát của các cơ quan khác nhau, tất cả các địa phương đều cho biết mình có cho phép
người dân giám sát, đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính. Tuy nhiên, phương thức cũng rất
khác nhau. Các hình thức thường thấy là: 

Hòm thư góp ý;

Phản ánh trực tiếp với cấp trên hoặc cán bộ giám sát; 

Phản ánh qua điện thoại, email đối với cấp trên hoặc cán bộ giám sát; 

Bấm nút đánh giá mức độ hài lòng/không hài lòng ngay tại nơi làm thủ tục hành chính; 

Đánh giá hài lòng thông qua email hỏi ý kiến. 

Thứ tự các hình thức trên cũng chính là thứ tự tăng dần mức độ thân thiện của cơ chế giám sát từ
phía doanh nghiệp.

THủ TỤC HÀNH CHíNH TẠI CẤP HUYỆN, xã

Tuy nhiên, đa số ý kiến phản ánh của các doanh nghiệp cũng chỉ ra rằng thủ tục hành chính ở tuyến
huyện xã vẫn chưa tốt được như ở cấp tỉnh. Rất nhiều trường hợp làm thủ tục hành chính tại cấp
huyện xã tại các đô thị tập trung bị quá tải dẫn đến việc doanh nghiệp đã đến sớm bấm số (tích kê)
nhưng phải chờ cả buổi mà vẫn không đến lượt làm thủ tục.

Lý giải về hiện tượng này, một cán bộ nhà nước được hỏi cho rằng phương án bố trí biên chế, nhân
sự để giải quyết thủ tục hành chính hiện nay có bất cập. Cấp huyện, xã được phân chia theo cấp đô
thị/nông thôn để bố trí nhân sự, không thực sự sát với nhu cầu thực tiễn. Đáng lý ra, số lượng nhân sự
nên được tính tỷ lệ thuận với số dân, số doanh nghiệp trên địa bàn thì sẽ phản ánh chính xác hơn số
lượng các giao dịch hành chính phải thực hiện. Đây cũng là một kiến nghị đáng chú ý để giúp đáp ứng
được nhu cầu làm thủ tục của người dân và doanh nghiệp.

THỜI GIAN LÀM THủ TỤC HÀNH CHíNH

Pháp luật thường có quy định về thời gian làm thủ tục hành chính, từ lúc hoàn thiện hồ sơ cho đến khi
trả kết quả. Đa số các địa phương đều đã hoặc đang có đặt mục tiêu cắt giảm thời gian này. Nhiều
địa phương còn lập các kế hoạch rất chi tiết về mục tiêu cắt giảm và có cơ chế theo dõi thực hiện
nhiệm vụ đó. Ví dụ, những thủ tục pháp luật cho phép 10 ngày thì rút ngắn thời gian xuống còn 7
ngày. Tuy nhiên, cũng có địa phương sau một thời gian áp dụng biện pháp đặt chi tiêu rút ngắn thời
gian làm thủ tục hành chính thì đã bỏ biện pháp này. Theo lý giải, việc duy trì biện pháp “ép tiến độ”
này gây áp lực lớn cho cán bộ về mặt thời gian và tỉnh thấy rằng việc này không cần thiết, chỉ cần đáp
ứng đúng thời gian luật định là đủ.

Dù quản lý bằng bản điện tử hay bản giấy thì các cơ quan giám sát luôn có thể đánh giá được hiệu
quả, nếu biết chính xác thời điểm từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi trả kết quả. Nhiều địa phương đã
coi đây là chỉ tiêu đánh giá cán bộ. Tuy nhiên, cũng chính vì do khoảng thời gian này bị kiểm soát chặt,
nên dẫn đến nguy cơ một số cán bộ tiếp nhận lại tìm cách không nhận hồ sơ, hướng dẫn bằng lời nói
hoặc nhận nhưng không viết phiếu hẹn. Do đó, có sự chênh lệch rất lớn giữa các báo cáo thông tin về
thời gian làm thủ tục hành chính. Các doanh nghiệp và đặc biệt là các luật sư vẫn phản ánh thời gian
làm thủ tục hành chính kéo dài, hướng dẫn bằng lời nói và phải đi lại nhiều lần. Trong khi đó, các báo
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cáo của cơ quan nhà nước thì luôn khẳng định hầu như không có tình trạng vi phạm thời gian làm
thủ tục hành chính.

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LòNG CủA NGƯỜI LÀM THủ TỤC HÀNH CHíNH

Một số địa phương triển khai hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đến làm
thủ tục hành chính qua phiếu giấy, qua nút bấm tại chỗ hoặc qua email. Các doanh nghiệp ghi nhận
nỗ lực này của các địa phương nhưng chỉ có hình thức lấy ý kiến qua email mới thực sự hiệu quả nhờ
tính khách quan và bảo mật. Sau khi có hệ thống đánh giá sự hài lòng, một số địa phương đã công
khai kết quả này và sử dụng nó như một tiêu chí để đánh giá cán bộ. Điều này mang lại hiệu quả cải
cách rất tốt. Một số nơi khác bắt đầu viết thư xin lỗi người dân và doanh nghiệp khi chậm làm thủ tục
hành chính.

Một số tỉnh đã thực hiện hoạt động đánh giá môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp cấp sở,
cấp huyện - DDCI. Đây là biện pháp tốt giúp cải thiện chất lượng điều hành và thực thi pháp luật của
chính quyền cấp cơ sở.
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Hộp 7: Thực tiễn tốt – Tuyên Quang đánh giá cấp sở, cấp huyện – DDCI

Năm 2013, Tuyên Quang đứng ở vị trí “đội sổ” trong bảng xếp hạng PCI toàn quốc. Cú sốc này đã khiến Tuyên
Quang như bừng tỉnh và có rất nhiều biện pháp để cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh, trong đó phải kể đến
Chỉ số DDCI – Doanh nghiệp đánh giá chính quyền cấp sở, cấp huyện.

DDCI của Tuyên Quang đã được thực hiện liên tục trong 3 năm từ 2015-2017. Năm 2017 DDCI khảo sát 500
doanh nghiệp của tỉnh đánh giá 36 sở ngành huyện thị. Chỉ số này được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên
Quang thực hiện, chứ không phải do một đơn vị thuộc chính quyền nên có tính khách quan cao. UBND tỉnh
không can thiệp vào nội dung và kết quả khảo sát, mà chỉ dừng lại ở việc cho chủ trương và tiếp nhận kết quả
khảo sát. Kết quả điều tra cũng được công khai trên website của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và được UBND
sử dụng như một chỉ tiêu tham khảo cho công tác điều hành và đánh giá cán bộ.

Do bảo đảm cả 3 yếu tố: khách quan, công khai và là căn cứ để đánh giá cán bộ nên điều tra DDCI của Tuyên
Quang thực sự có hiệu quả trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.
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Tất cả các tỉnh được khảo sát đều có website đăng tải thông tin hướng dẫn về việc làm thủ tục hành
chính tại tỉnh. 

VỀ NỘI DUNG ĐăNG TẢI

Những thông tin chung về việc làm thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật thì tất cả các tỉnh
đều đăng tải công khai. Những thông tin có giá trị gia tăng cao cho doanh nghiệp thì mỗi tỉnh lại đăng
tải khác nhau. Ví dụ, có tỉnh thì ngoài các quy định chung, mẫu đơn thì còn đăng tải thêm những mẫu
giấy tờ khác, mẫu thành phần hồ sơ khác để doanh nghiệp có thể tham khảo khi hoàn thiện hồ sơ
của mình. Ví dụ, trong thủ tục đăng ký kinh doanh thì yêu cầu doanh nghiệp nộp một số thành phần
hồ sơ như điều lệ, biên bản họp… Một số địa phương đã đăng tải những mẫu điều lệ, mẫu biên bản
họp để doanh nghiệp tiện tham khảo, hoặc một số hướng dẫn cụ thể hơn về cách thức chuẩn bị nội
dung hồ sơ. Điều này được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao vì giúp họ thuận tiện hơn trong việc
chuẩn bị hồ sơ. Tuy nhiên, việc đăng tải này cũng bị phàn nàn là thiếu sự thống nhất giữa các tỉnh.
Nếu doanh nghiệp sử dụng mẫu văn bản đăng trên website tỉnh này để nộp hồ sơ tại tỉnh khác thì lại
bị yêu cầu sửa lại.

Hầu hết các tỉnh đều đăng tải số điện thoại liên hệ của các sở ngành. Tuy nhiên, có tỉnh chỉ đăng số
tổng đài chung của đơn vị, có tỉnh lại đăng tải cả số điện thoại của từng chuyên viên, thậm chí cả lãnh
đạo sở. Các doanh nghiệp cảm thấy hài lòng hơn khi website của tỉnh hoặc sở ngành có số điện thoại
chi tiết của từng cán bộ.

Có một vấn đề xuất hiện ở tất cả các tỉnh là việc đăng tải các bản quy hoạch còn rất chậm, và nhiều
trường hợp không thể tìm thấy được. Trong khi đó, việc đăng tải đầy đủ các quy hoạch của tỉnh, và
nếu có thể thì đăng tải các quy hoạch của Trung ương có liên quan đến tỉnh mình đã được yêu cầu
trong các Nghị quyết cũng như các văn bản quy phạm pháp luật.

VỀ HìNH THỨC 

Website của hầu hết các bộ ngành địa phương đều được đánh giá là ổn định, thuận tiện và mức độ
thân thiện chấp nhận được. Trong các địa phương được khảo sát, Quảng Nam có hoạt động giới
thiệu, hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng website của tỉnh được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao.

Khi được hỏi, một số doanh nghiệp nước ngoài cho rằng website các bộ ngành và địa phương hiện
nay mới chỉ tập trung lên thông tin bằng tiếng Việt, chưa thực sự phù hợp với các nhà đầu tư nước
ngoài. Các doanh nghiệp này vẫn phải mất công thuê người dịch các thông tin trên website ra tiếng
Anh hoặc tiếng Nhật, tiếng Hàn, gây tốn kém thời gian và chi phí. Nhiều doanh nghiệp kiến nghị cần
bổ sung thêm các thông tin trên website các bộ ngành và địa phương bằng ngoại ngữ, ít nhất là
tiếng Anh.
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Hộp 8: Thực tiễn tốt – Bình Dương minh bạch thông tin trên website

Website của tỉnh Bình Dương được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao nhờ đầy đủ thông tin và có hướng dẫn
khá chi tiết. Một số thông tin được đăng tải minh bạch trên website tỉnh Bình Dương bao gồm: 

Các dự án đầu tư công, thông báo mời thầu và kết quả đấu thầu; 

Các dự án tỉnh kêu gọi tư nhân đầu tư; 

Các quy hoạch, chương trình, đề án phát triển của tỉnh; 

Các báo cáo thống kê của tỉnh. 

Ngoài những thông tin chung như vậy, website của Bình Dương còn đăng tải nhiều hướng dẫn chi tiết, biểu
mẫu hồ sơ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi làm thủ tục hành chính. 

1

2

3

4
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Nghị quyết 35 yêu cầu các chủ tịch tỉnh phải tổ chức đối thoại với doanh nghiệp ít nhất 2 lần mỗi năm.
Trên thực tế, các địa phương tổ chức khá nhiều các cuộc đối thoại với doanh nghiệp và thường nhiều
hơn 2 lần mỗi năm. Đa phần các doanh nghiệp được hỏi đều cảm thấy hài lòng với nỗ lực này của các
địa phương.

Đa phần, nhưng không phải toàn bộ, các địa phương đều có phản hồi lại khi doanh nghiệp phản ánh
khó khăn vướng mắc khi 94% doanh nghiệp trả lời điều tra PCI 2017 cho biết họ nhận được phản hồi.
Tuy nhiên, chỉ có 67% doanh nghiệp cho rằng khó khăn vướng mắc của họ được giải quyết kịp thời
thông qua đối thoại. Có thể trong số này, nhiều khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp nằm ngoài
phạm vi khả năng giải quyết của chính quyền địa phương. Xét trên tổng thể, cũng chỉ có 77% doanh
nghiệp hài lòng với phản hồi hay cách giải quyết của cơ quan nhà nước cấp tỉnh. Như vậy, còn một
tỷ lệ tương đối lớn các phản hồi của cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp khiến họ không hài lòng. 
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Tổ CHỨC ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP
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Hình 17: Tỷ lệ doanh nghiệp hài lòng khi đối thoại với chính quyền địa phương

Nguồn: VCCI-USAID, Điều tra PCI 2017



VỀ ĐẦU MỐI Tổ CHỨC

Đầu mối tổ chức giữa các địa phương cũng rất đa dạng. Có địa phương giao cho các cơ quan cấp sở
như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng, Trung tâm xúc tiến đứng ra làm đầu mối tổ chức. Tuy nhiên,
cũng có địa phương giao cho Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức. Theo đánh giá từ các doanh nghiệp
tham gia phỏng vấn, đối với những trường hợp giao cho Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức thì họ cảm
thấy cảm giác được tôn trọng và dễ trình bày ý kiến hơn. Các Hiệp hội doanh nghiệp cũng thường có
bản tổng hợp các vấn đề trước khi đối thoại, trong một số trường hợp, Hiệp hội có thể giữ kín danh
tính của doanh nghiệp nêu ý kiến. 

VỀ THÀNH PHẦN DOANH NGHIỆP

Về đối tượng doanh nghiệp được mời, có địa phương lại chia các doanh nghiệp theo địa bàn, nhóm
địa bàn (theo khu, cụm công nghiệp); theo quốc tịch, thành phần kinh tế (Nhật Bản, Hàn Quốc, FDI,
dân doanh trong nước…); theo ngành nghề (sản xuất, dịch vụ, nông nghiệp…); theo vấn đề tổ chức đối
thoại (thuế, lao động, hải quan…). Các doanh nghiệp cảm thấy hài lòng hơn nếu việc đối thoại được
chia nhỏ theo đối tượng doanh nghiệp để các vấn đề thảo luận được tập trung, tránh dàn trải. 

VỀ THÀNH PHẦN CHíNH QUYỀN

Về phía chính quyền, hầu hết các trường hợp tổ chức đối thoại đều có đủ lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo
sở ngành địa phương. Có tỉnh thì lãnh đạo cao nhất ngồi chủ trì đối thoại là Chủ tịch, thậm chí Bí thư
tỉnh, nhưng nhiều tỉnh khác thì chỉ có Phó Chủ tịch phụ trách mảng kinh tế chủ trì. Trong trường hợp
chỉ có Phó Chủ tịch tỉnh chủ trì, một số kiến nghị của doanh nghiệp không thể được giải quyết ngay, vì
liên quan đến sở ngành do Phó chủ tịch khác phụ trách, nên người chủ trì khó có thể yêu cầu giải quyết
ngay. Do đó, đa số các doanh nghiệp vẫn muốn các buổi đối thoại có lãnh đạo cao nhất của tỉnh trực
tiếp chủ trì.

VỀ NỘI DUNG ĐỐI THOẠI

Về nội dung, đa số các trường hợp lãnh đạo sở ngành địa phương trả lời thẳng thắn trực tiếp vào vấn
đề doanh nghiệp hỏi, trường hợp không thể trả lời ngay thì đều có văn bản trả lời sau. Tuy nhiên, có
một tình trạng là khi vấn đề doanh nghiệp kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan
trung ương thì hầu như các cơ quan địa phương chỉ trả lời theo quy định của pháp luật, những lần
đối thoại sau vẫn lặp lại vấn đề như vậy. Theo các doanh nghiệp này thì mặc dù đối thoại ở cấp tỉnh,
nhưng chính quyền tỉnh cũng cần có trách nhiệm chuyển kiến nghị lên cơ quan trung ương để giải
quyết, chứ không nên chỉ dừng lại ở việc của mình.

Một số địa phương thực hiện rất tốt công tác đối thoại với doanh nghiệp và được cộng đồng kinh doanh
ghi nhận như Long An, Hậu Giang, Quảng Nam, Bình Định, Bến Tre, Ninh Bình, Lào Cai, Cần Thơ…
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Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá là có cải thiện tốt và rất tốt

Tỷ lệ %

Từ trên 90% đến 100%

Số lượng tỉnh

Từ trên 80% đến 90%
Từ trên 70% đến 80%
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Hình 18: Đánh giá công tác giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp theo Nghị quyết 35

Biểu đồ này thể hiện kết quả trung bình cộng của
ba chỉ tiêu:

Doanh nghiệp nhận được phản hồi của cơ quan
nhà nước tỉnh sau khi phản ánh khó khăn,
vướng mắc(%);

Vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp được
tháo gỡ kịp thời qua Đối thoại doanh nghiệp (%);

Tỷ lệ doanh nghiệp  hài lòng với phản hồi/cách
giải quyết của  cơ quan nhà nước tỉnh (%).

Nguồn: VCCI-USAID, Điều tra PCI 2017



Nghị quyết 35 yêu cầu các chủ tịch tỉnh phải công khai đường dây nóng, email hoặc số điện thoại để
giải quyết những kiến nghị của doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo kết quả của nhóm nghiên cứu thì biện
pháp này không mang lại nhiều hiệu quả. Đa số các doanh nghiệp có quy mô trung bình và nhỏ không
biết đến đường dây nóng hay email để liên hệ, hoặc có thể họ biết nhưng không bao giờ sử dụng biện
pháp đường dây nóng vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, tại một số tỉnh có những doanh nghiệp
lớn, mang tính nhà đầu tư chiến lược thì các doanh nghiệp này luôn có thể gọi điện đến số điện thoại
cá nhân của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ngành để nêu kiến nghị.
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TIẾP NHậN VÀ PHẢI HồI QUA eMAIL, ĐƯỜNG DâY NÓNG

Hộp 9: Thực tiễn tốt – Trả lời doanh nghiệp qua điện thoại và email tại Long An

Khi nhóm nghiên cứu hỏi các doanh nghiệp, luật sư có kinh nghiệm tiếp xúc với chính quyền các tỉnh thành
phố trong khu vực kinh tế Đông Nam Bộ xem tỉnh nào có cán bộ năng động, nhiệt tình nhất trong việc hỗ trợ
doanh nghiệp, tất cả đều nói về Long An. 

Mặc dù hệ thống công nghệ thông tin, đăng tải thông tin trên website của Long An không bằng Bình Dương,
Tp. Hồ Chí Minh, nhưng số điện thoại và email của từng cán bộ của Long An đều được đăng tải trên website.
Rất nhiều doanh nghiệp đều thừa nhận việc liên lạc với cán bộ trong tỉnh, từ cấp lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở
ngành cho đến từng chuyên viên, đều rất dễ dàng và nhận được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo và thân thiện. 

Đây là điều tương đối hiếm gặp ở các địa phương khác. Hầu hết các địa phương đều có đăng tải số điện
thoại và email của cán bộ lên website tỉnh, tuy nhiên, khi doanh nghiệp gọi điện đến thì không được trả lời
hoặc trả lời một cách chiếu lệ, hình thức. Do việc trả lời email và điện thoại này hiếm khi nào được giám sát
nên rất khó để tạo động lực cho các cán bộ thực hiện tốt. 
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Một số địa phương có sáng kiến giúp doanh nghiệp gần hơn với chính quyền. Quảng Nam có một
Phó Chủ tịch tiếp doanh nghiệp vào một thời điểm cố định trong tháng tại trụ sở trung tâm hành chính
công. Thời gian đầu cũng có nhiều doanh nghiệp tham gia, nhưng hiện nay thì số lượng này rất ít. Tại
Tuyên Quang, mô hình cà phê doanh nhân mỗi tháng một lần lãnh đạo tỉnh ngồi cà phê với doanh
nghiệp lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn. Có lẽ, do không gian cà phê tạo cảm giác thoải mái
hơn cho doanh nghiệp, hơn nữa, không thể không kể đến vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp Tuyên
Quang trong việc mời doanh nghiệp và chuẩn bị các vấn đề, ý kiến tại buổi cà phê.
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Hộp 10: Thực tiễn tốt – Mô hình cà phê doanh nhân

Khởi nguồn từ Đồng Tháp, mô hình cà phê doanh nhân hiện đã lan rộng ra khắp các tỉnh thành phố trên cả
nước như Tp. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Bạc Liêu, Đắc Nông, Đắk Lắk, Bắc Giang, An Giang, Vĩnh
Phúc, Yên Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bình Phước…

Đồng Tháp

Trong nhiều năm nay thì vào mọi sáng, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Bí thư tỉnh ủy của Đồng Tháp cũng đều
ngồi tại những chiếc ghế đá tại quán từ sớm, chờ doanh nghiệp đến ‘tố khổ’ để tìm cách giải quyết trực tiếp
những khó khăn. Sự kiên trì của các vị lãnh đạo tỉnh này để lại thành quả là rất nhiều vướng mắc nơi các
doanh nghiệp đã được xử lý ổn thỏa.

Dần dần, “quán cà phê doanh nhân” đã trở thành một thương hiệu của Đồng Tháp. Cuối tháng 4 và giữa
tháng 6/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có hai lần đề nghị các tỉnh phải học tập Đồng Tháp về mô
hình “quán cà phê doanh nghiệp”. Thủ tướng yêu cầu các lãnh đạo tỉnh phải thường xuyên uống cà phê với
doanh nghiệp để giải quyết vướng mắc.

Các doanh nghiệp được giải quyết khó khăn nên cũng hoạt động hiệu quả hơn hẳn. Ví dụ, các doanh nghiệp
ngành thương mại và dịch vụ nếu trước chỉ đóng góp khoảng 26,7% trong cơ cấu kinh tế thì nay đã vươn lên
ngang ngửa với khu vực nông - lâm - thủy sản.

Đồng thời, tinh thần đổi mới của các lãnh đạo tỉnh cũng đã lan tỏa đến cả thế hệ trẻ của Đồng Tháp. Tỉnh này
hiện có một phong trào khởi nghiệp đang lên mạnh mẽ. Báo chí từng đưa tin, trong một cuộc thi khởi nghiệp tổ
chức tại Tp. Hồ Chí Minh, người ta thấy có đến một nửa các nhóm vào đến chung kết là thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Quảng Ninh

Mô hình “cà phê doanh nhân” của Quảng Ninh bắt đầu được triển khai từ năm 2015 nhằm gắn kết giữa cơ
quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, tạo điều kiện để hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp trong tỉnh Quảng
Ninh phát triển và mời gọi các nhà đầu tư ngoài tỉnh. Đây cũng được coi là địa chỉ để các doanh nhân gặp gỡ
với đại diện cơ quan quản lý nhà nước để trao đổi về các vấn đề liên quan đến môi trường đầu tư, năng lực
cạnh tranh của tỉnh, đồng thời cũng là nơi các nhà quản lý trực tiếp giải đáp thắc mắc, khó khăn của doanh
nghiệp trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh.
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Ngoài những hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp do tỉnh Quảng Ninh tổ chức thì định kỳ hàng tháng, Hiệp hội
doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh cũng xây dựng kế hoạch gặp gỡ chuyên đề giữa lãnh đạo tỉnh và các sở, ban,
ngành liên quan cùng các doanh nghiệp trên địa bàn để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp doanh
nghiệp hoạt động thuận lợi, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh.

Mục tiêu ban đầu của việc đón tiếp doanh nghiệp tại buổi cà phê doanh nhân là tạo môi trường thông thoáng
và thuận lợi cho doanh nghiệp nêu lên những khó khăn, kiến nghị, qua đó, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa
phương có thể tiếp nhận trực tiếp được ý kiến của mỗi doanh nghiệp mà không phải qua những khâu thủ tục
hành chính có thể kéo dài hàng tuần, hàng tháng như trước đây.

Môi trường cà phê doanh nhân đã tạo sự tương tác hai chiều giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương.
Đây là một mô hình mang lại nhiều lợi ích, là không gian mở, diễn đàn mở, không có mở đầu và không có kết
luận nhưng mọi khó khăn của doanh nghiệp đều có thể trao đổi để tìm hiểu, tháo gỡ…
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xúC TIẾN ĐẦU TƯ

Hoạt động xúc tiến đầu tư tại một số địa phương rất phát triển. Một số địa phương có khu công
nghiệp lớn, và nhiều khu công nghiệp như Bình Dương thì các doanh nghiệp hạ tầng trực tiếp làm
rất nhiều các hoạt động xúc tiến đầu tư. Thậm chí có doanh nghiệp hạ tầng hình thành một đội nhân
sự chuyên nghiệp cho việc này. Tại những địa phương như vậy, chính quyền có thể rút bớt vai trò
trong các hoạt động xúc tiến đầu tư. Tại nhiều địa phương có mức độ công nghiệp hoá thấp hơn,
chính quyền tỉnh vẫn phải thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư để thu hút đầu tư vào các khu
công nghiệp trong tỉnh.

Nhìn chung, đa số các doanh nghiệp cảm thấy hài lòng với hoạt động này của chính quyền tỉnh, nhưng
vẫn còn một số điểm có thể cải thiện tốt hơn. Đa số các địa phương hiện nay vẫn thực hiện các hội
nghị xúc tiến đầu tư ngay tại tỉnh của mình. Trong khi đó, đa số các nhà đầu tư lại có trụ sở tập trung
tại các trung tâm tài chính, kinh tế lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh hoặc các thành phố lớn trên thế
giới. Điều này khiến các nhà đầu tư tiềm năng phải di chuyển nhiều và mất thời gian thì mới có thể
tìm hiểu được thông tin đầu tư tại tỉnh. Đây vẫn được coi là một cách bán hàng chưa thực sự vì
khách hàng.
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HOẠT ĐỘNG xúC TIẾN ĐẦU TƯ, xúC TIẾN THƯƠNG MẠI, TƯ VẤN,
ĐÀO TẠO



CÁC DỊCH VỤ Hỗ Trợ DOANH NGHIỆP

Hầu hết các tỉnh đều có trung tâm xúc tiến thương mại và đều có tổ chức các chương trình hội chợ
triển lãm, xúc tiến thương mại. Trung bình mỗi năm, các doanh nghiệp cho biết, mỗi tỉnh tổ chức trung
bình 10 hội chợ thương mại, tỉnh ít nhất là 4 cuộc, tỉnh nhiều nhất là 20 cuộc. Có đến 59% các doanh
nghiệp tham gia khảo sát PCI năm 2017 đã từng sử dụng dịch vụ xúc tiến thương mại, trong đó đa
số là các hoạt động do cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, đây lại là lĩnh vực mà các doanh
nghiệp ít muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ nhất, chỉ 60% doanh nghiệp cho biết họ sẽ tiếp tục sử dụng
dịch vụ xúc tiến thương mại, so với các dịch vụ thông tin thị trường, tư vấn pháp luật, tìm kiếm đối tác
kinh doanh, đào tạo về công nghệ, kế toán tài chính hay quản trị doanh nghiệp.
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Hình 19: Tỷ lệ doanh nghiệp đã từng sử dụng các dịch vụ hỗ trợ

Hình 20: Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ
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Tại một số tỉnh có tiềm năng du lịch hoặc định hướng du lịch thì cũng có tổ chức các hoạt động xúc
tiến du lịch. Hoạt động xúc tiến du lịch do các địa phương tổ chức có các kết quả cũng rất khác nhau.
Có địa phương chi khá nhiều tiền cho xúc tiến du lịch nhưng vẫn không đạt được hiệu quả như mong
đợi, một phần do tiềm năng du lịch không hấp dẫn du khách. Có địa phương có tiềm năng du lịch rất
tốt như Hội An thì gần đây chính quyền đã giảm việc tổ chức xúc tiến du lịch.

Một số doanh nghiệp trong ngành du lịch tham gia khảo sát cũng đánh giá hoạt động xúc tiến du lịch
của địa phương mình không hiệu quả. Các doanh nghiệp thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân chủ yếu
là do trình độ quản lý yếu kém nên các hoạt động xúc tiến du lịch vẫn cũ và nhàm chán, không thu hút
được du khách. 

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, ĐÀO TẠO

Các cơ quan nhà nước cũng tích cực thực hiện các hoạt động phổ biến kiến thức, chính sách, quy định
mới cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong một số lĩnh vực thường xuyên có tiếp xúc như thuế, hải
quan, lao động. Đối với những doanh nghiệp từng tham gia các hoạt động tập huấn này thì đều hài
lòng về chất lượng của hoạt động. Có doanh nghiệp cho biết họ đã từng được lựa chọn để tham gia
các dự án hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất của chính quyền và rất hài lòng về hoạt động này. 

Tuy nhiên, cả các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý đều chung nhận xét là chất lượng hoạt động
tư vấn, đào tạo này phụ thuộc khá nhiều vào chất lượng giảng viên được thuê. Nếu có giảng viên tốt
thì khoá tập huấn, đào tạo sẽ mang lại hiệu quả cao.
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Chi phí vận tải vẫn là điểm nghẽn tương đối lớn đối với các doanh nghiệp tại nhiều địa phương. Mặc
dù các tỉnh đều có các kế hoạch cải thiện hạ tầng giao thông, nhưng trên thực tế, hoạt động này vẫn
chưa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Hầu hết các dự án hạ tầng giao thông của các tỉnh đều bị
chậm, thời gian thi công kéo dài khiến tốc độ giao thông chậm, khiến chi phí vận tải của doanh nghiệp
tăng cao. 

Tại cả Long An và Bình Dương, các doanh nghiệp đều cho rằng hạ tầng giao thông chưa đáp ứng nhu
cầu. Ở Long An, tuyến đường tỉnh lộ nối liền các khu công nghiệp ra cảng thi công rất chậm, dẫn đến
tình trạng ùn tắc giờ cao điểm. Tại Bình Dương, các doanh nghiệp cũng phản ánh tình trạng ùn tắc
giao thông tại các khu công nghiệp. Về giao thông thuỷ nội địa, một số khu công nghiệp hoặc doanh
nghiệp sản xuất lớn đã chủ động xin phép mở các cảng thuỷ nội địa để phục vụ cho việc vận tải hàng
hoá của mình. 

Tại khu vực miền Trung, Huế và Quảng Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào cảng Tiên Sa để xuất khẩu hàng
hoá. Các doanh nghiệp phản ánh chi phí dịch vụ tại cảng Tiên Sa hiện cao hơn nhiều các cảng khác.
Các doanh nghiệp tại Quảng Nam có thể chở hàng ra cảng Quy Nhơn nhưng do hạ tầng kết nối chưa
bảo đảm. Đường giao thông ra cảng Tiên Sa hiện cũng chưa được quy hoạch tốt, các xe vận tải nặng
vẫn phải đi qua khu vực đông dân cư nên tốc độ vận tải chậm, nguy cơ xảy ra tai nạn cao. Tại Huế, dự
án tu sửa hạ tầng giao thông đô thị của thành phố Huế kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động
của các doanh nghiệp du lịch. 

Chính sách thu phí hạ tầng cảng biển của Hải Phòng với mức phí quá cao cũng gây khó khăn cho nhiều
doanh nghiệp có hàng hoá đi qua cảng này. Mức phí được nhiều doanh nghiệp đánh giá là rất cao, ví
dụ: hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu thu 250.000 đồng, 500.000 đồng và 16.000 đồng cho mỗi container
20 feet, 40 feet và mỗi tấn hàng rời. Mức phí này gây khó khăn cho rất nhiều doanh nghiệp vì sẽ làm
đội chi phí logistics đối với hàng hoá. 

Theo điều tra PCI, trong 6 loại cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ doanh nghiệp, giao thông thường
xuyên bị đánh giá là kém nhất. Mặc dù có sự cải thiện từ 2014 đến 2017, song mức độ cải thiện
của hạ tầng giao thông mới chỉ từ 32% lên 41% tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá tốt. Mức này thua xa
các lĩnh vực khác như điện thoại (78%), điện lực (74%), nước sạch (67%), internet (62%), khu công
nghiệp (46%).

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương khảo sát
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Chất lượng hạ tầng giao thông của Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh cũng không được các doanh nghiệp
đánh giá cao. So sánh với cả nước, chỉ có 30% doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh và 35% doanh nghiệp
tại Hà Nội hài lòng về cơ sở hạ tầng đường bộ của thành phố, số liệu thống kê điều tra PCI cho biết. 
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Hình 21: Mức độ cải thiện cơ sở hạ tầng

Nguồn: VCCI-USAID, Điều tra PCI 2017



Các doanh nghiệp có đánh giá khá khác nhau về tình trạng thanh kiểm tra, một số doanh nghiệp ghi
nhận chuyển biến tích cực, nhưng khá nhiều doanh nghiệp vẫn phản ánh tình trạng bị thanh kiểm tra
quá nhiều lần và có nội dung trùng lặp.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương khảo sát
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MINH BẠCH CôNG TÁC THANH TrA, KIểM TrA

Không bị thanh kiểm tra

Một lần

Từ hai lần trở lên

39,8% 26,3%

33,9%

Có trùng lặp

Không trùng lặp

13%

87%

Theo kết quả điều tra của PCI năm 2017, tỷ lệ doanh nghiệp bị thanh kiểm tra từ 2 lần trở lên mỗi
năm vẫn lên đến 39,8%. Tỷ lệ này đã giảm so với mức 48,2% của năm 2016. Trong nhóm những doanh
nghiệp bị thanh kiểm tra nhiều lần năm 2017, có 13% doanh nghiệp cho biết có sự trùng lặp về nội
dung giữa các đoàn kiểm tra. Con số này cũng thấp hơn đáng kể mức 26% của năm 2016.

Hình 22: Số lần doanh nghiệp bị thanh, kiểm tra

Hình 23: Tỷ lệ Doanh nghiệp bị thanh kiểm tra nhiều lần cho biết nội dung thanh kiểm tra có sự trùng lặp

Nguồn: VCCI-USAID, Điều tra PCI 2017

Nguồn: VCCI-USAID, Điều tra PCI 2017
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Như vậy, có thể thấy, chỉ đạo của Chính phủ về việc chỉ thanh kiểm tra doanh nghiệp tối đa một lần
một năm (trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng) và không được thanh kiểm tra trùng lặp, bước
đầu đã được nhiều bộ ngành, địa phương thực hiện. Tuy nhiên, mức 39,8% doanh nghiệp bị thanh
kiểm tra từ 2 lần trở lên và 13% vẫn có trùng lặp cho thấy vấn đề cải cách công tác thanh kiểm tra cần
đẩy mạnh hơn nữa.

Hầu hết các doanh nghiệp được hỏi ý kiến cho biết họ chưa bao giờ tiếp một đoàn kiểm tra liên ngành
nào. Các cơ quan có chức năng thanh kiểm tra vẫn đi riêng, kiểm tra riêng, khiến doanh nghiệp mất
nhiều thời gian. Theo điều tra PCI, các cơ quan thanh kiểm tra doanh nghiệp nhiều nhất trong năm
2017 là cơ quan thuế, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cơ quan quản lý thị trường. Theo đó, có đến
43% số doanh nghiệp bị thanh kiểm tra về thuế, 30% về an toàn phòng chống cháy nổ và 20% về quản
lý thị trường. 
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Các cuộc phỏng vấn đối với cơ quan nhà nước cũng đã cho thấy một số biện pháp của các cơ quan
để giảm tần suất và sự chồng chéo trong hoạt động thanh kiểm tra doanh nghiệp. Một số cơ quan đã
chủ động rà soát kế hoạch thanh tra của các cơ quan khác để tránh trùng lặp. Một số địa phương bắt
đầu giao cho Thanh tra tỉnh điều phối toàn bộ hoạt động thanh tra của các sở ngành trong tỉnh để
tránh việc một doanh nghiệp bị thanh kiểm tra nhiều lần. Đặc biệt UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản
yêu cầu các sở ngành phải công khai kế hoạch thanh tra doanh nghiệp của mình lên website của tỉnh.

Hình 24: Các cơ quan đã thanh, kiểm tra doanh nghiệp trong năm vừa qua
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Nguồn: VCCI−USAID, Điều tra PCI 2017
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Hộp 11: Thực tiễn tốt – Bắc Ninh công khai kế hoạch thanh tra trên website tỉnh

Tháng 12/2017, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản yêu cầu các sở ngành phải:

Phối hợp với Thanh tra tỉnh để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, bảo đảm không chồng
chéo, trùng lặp;

Công khai danh sách doanh nghiệp theo kế hoạch trên website tỉnh trước ngày 31/12 hàng năm;

Doanh nghiệp được cung cấp số điện thoại để phán ánh đến Chủ tịch UBND tỉnh khi bị thanh kiểm tra
quá 2 lần không đúng quy định; 

Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh không xét thi đua đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại
công văn đó.

Như vậy, khi các đoàn thanh tra đến, các doanh nghiệp tại Bắc Ninh chỉ cần lên website của tỉnh và tìm kế hoạch
thanh tra, nếu không có tên doanh nghiệp ở đó thì có quyền từ chối đoàn thanh tra. Biện pháp này, mặc dù
chưa giải quyết được toàn bộ những khó khăn của doanh nghiệp khi bị thanh kiểm tra quá mức, nhưng cũng
đã được nhiều doanh nghiệp ghi nhận. Tuy nhiên, đến tháng 10/2018, theo ghi nhận của VCCI trên website
của UBND tỉnh Bắc Ninh mới chỉ có 02 danh sách doanh nghiệp bị thanh kiểm tra trong năm 2018.
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Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc rủi ro là một phương pháp rất khoa học, giúp
giảm chi phí cho cả doanh nghiệp và nhà nước, mà hiệu quả công việc lại được cải thiện tốt. Tuy nhiên,
để có thể thực hiện việc này đòi hỏi phải lập được cơ sở dữ liệu của tất cả các doanh nghiệp được
quản lý.

Các Nghị quyết 19 đã đặt ra nhiệm vụ cho các Bộ ngành phải tiến hành hoặc nghiên cứu tiến hành
ứng dụng quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra. Qua trao đổi cho thấy, đa số các Bộ ngành đều đã
hiểu nguyên tắc quản lý rủi ro và đều cho rằng đây là cách làm khoa học, hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay
mới chỉ có lĩnh vực thuế, hải quan và thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ của Bộ Công Thương đã áp
dụng quản lý rủi ro. Các lĩnh vực khác như xây dựng, môi trường đều mới trong giai đoạn nghiên cứu,
tìm hiểu, thậm chí còn chưa có kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung. Ví dụ, Tổng cục Môi trường
dự định đến năm 2019 mới làm đề xuất kế hoạch để xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh tra, kiểm tra.
Tuy nhiên, do thiếu nguồn lực nên phải sau năm 2021 thì mới có thể bắt đầu xây dựng cơ sở dữ liệu,
mà cũng chỉ dừng lại ở những nguồn thải thuộc phạm vi quản lý của Bộ, chứ không bao gồm các đối
tượng quản lý của địa phương.

Đây là những bước đi rất chậm và cần được đẩy mạnh hơn. Chính phủ cần tổ chức thêm nhiều hội
nghị với sự tham gia của lãnh đạo các bộ ngành nhằm nâng cao nhận thức về quản lý rủi ro. Đồng
thời nên có chiến lược, giao nhiệm vụ cụ thể để các bộ ngành tập trung cho việc ứng dụng quản lý rủi
ro trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Thêm vào đó, cần tiến tới sửa đổi Luật Thanh tra để đưa nguyên
tắc quản lý rủi ro vào trong nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra. 
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QUẢN Lý rủI rO TrONG THANH TrA, KIểM TrA



Nhìn chung, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận sự cải thiện về môi trường đầu tư kinh doanh cũng
như các nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp từ phía chính quyền từ trung ương đến địa phương trong những
năm qua. Tuy nhiên, không gian cải cách vẫn còn rất nhiều và cần có nhiều nỗ lực hơn nữa từ các bộ
ngành và địa phương. Rất nhiều các biện pháp cải cách được các bộ ngành, chính quyền địa phương
đưa ra, nhưng dường như vẫn còn một hành trình dài để có tác động trực tiếp tới các doanh nghiệp.
Khoảng cách từ chính sách hỗ trợ đến đối tượng thụ hưởng vẫn còn tương đối xa.

Một số lĩnh vực ghi nhận mức độ cải cách đáng kể được doanh nghiệp đón nhận như tiếp cận điện
năng, khởi sự kinh doanh, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, điện tử hoá thủ tục thuế… Các lĩnh
vực khác đa phần đều có những cải cách nhất định nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Một số địa
phương cũng nhiều lần được cộng đồng doanh nghiệp vinh danh khi có những nỗ lực nhằm cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh như Đồng Tháp, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Long An… Các địa
phương khác cũng đều có những biện pháp cải cách nhất định và đều tiến bộ so với chính mình những
năm trước đây. Đáng chú ý là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh có khá nhiều lợi thế về những chỉ số thành
phần như chi phí thời gian, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và chất lượng lao động, tuy nhiên, hai thành
phố này vẫn còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Khi Nghị quyết 19 lần đầu tiên được ban hành năm 2014, rất nhiều cơ quan đã không hiểu được về
phương pháp khảo sát của báo cáo Doing Business nên có phản ứng. Ví dụ, Bộ Xây dựng đã từng phản
ứng vì cho rằng thời gian làm thủ tục hành chính cấp phép xây dựng chỉ tối đa là 30 ngày, việc Ngân
hàng Thế giới đưa ra con số 166 ngày để xin giấy phép xây dựng là không chính xác. Hay như EVN
cũng từng liên lạc trực tiếp với nhóm chuyên gia của Ngân hàng Thế giới để phản ánh về phương pháp
tính toán. Sau một thời gian, hầu hết các bộ ngành hiện nay đều đã hiểu ý nghĩa của các chỉ tiêu của
Nghị quyết 19 và chấp nhận nó như một tiêu chí đánh giá thống nhất về môi trường kinh doanh của
Việt Nam.

Nhận xét về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao 
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Nhận xét về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao 

Qua những kết quả trên, có thể rút ra một số nhận xét như sau:

Đối với một số cơ quan, Nghị quyết 19 lần đầu tiên đặt chất lượng điều hành tổng thể về môi
trường kinh doanh của Việt Nam trong bối cảnh so sánh với thế giới. Điều này tác động mạnh mẽ
vào nhận thức của nhiều lãnh đạo, cán bộ cơ quan nhà nước về trách nhiệm cải thiện môi trường
kinh doanh quốc gia;

Nghị quyết 19 đặt mục tiêu định lượng và có tính so sánh với các nước ASEAN giúp tạo áp lực cải
cách cho các cơ quan nhà nước, và việc cải cách phải thực chất hơn vì rất khó có thể can thiệp
vào kết quả báo cáo thực hiện được nữa;

Trong một số lĩnh vực, các biện pháp cải cách đã được đề ra, nhưng chưa thể thực hiện được do
nhiều nguyên nhân khác nhau, Nghị quyết 19 lúc này đóng vai trò động lực để đẩy nhanh quá
trình cải cách, giảm bớt lực cản giúp đạt được thành công;

Nghị quyết 35 tiếp tục hướng sự quan tâm của các cấp chính quyền đến vai trò và sự phát triển
của các doanh nghiệp dân doanh trong nước. Nhà nước lúc này, thay vì chỉ đạo trực tiếp các
doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thì chuyển sang vai trò kiến tạo, hỗ trợ để các doanh nghiệp
dân doanh phát triển;

Nghị quyết 35 cũng giúp tạo lập cơ chế phối hợp tổng thể trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp,
tránh tình trạng xé lẻ, manh mún như trước đây.
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Qua những phát hiện trên, để làm tốt hơn các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 19 và Nghị quyết
35, các bộ ngành địa phương cần chú trọng một số vấn đề sau:

TìM HIểU rõ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC BIỆN PHÁP Để CẢI THIỆN 
CHỉ SỐ CủA THẾ GIỚI

Nghị quyết 19 năm 2014 -2016 chỉ sử dụng chỉ số Doing Business, nhưng đến Nghị quyết 19 năm
2017 bắt đầu mở rộng sử dụng cả cách tiếp cận của Diễn đàn kinh tế thế giới. Dù sử dụng bất kỳ
phương pháp nào, thì việc hiểu rõ phương pháp sẽ giúp các cơ quan nhà nước có phương hướng tốt
hơn trong việc cải thiện chỉ số của mình. Vấn đề không chỉ dừng lại ở các chỉ số, mà khi tìm hiểu phương
pháp, các cơ quan nhà nước sẽ hiểu hơn về các quan niệm của thế giới, các tiêu chuẩn toàn cầu về
thế nào là một môi trường kinh doanh tốt. Đây là điều hết sức quan trọng đối với Việt Nam, do rất
nhiều vấn đề về thể chế, chúng ta hội nhập sau và thường có những cách làm riêng, khác với mô hình
chung của thế giới.

KẾ HOẠCH PHẢI TỐT, CÓ ĐẦU MỐI THỐNG NHẤT, PHâN CôNG NHIỆM VỤ 
rõ rÀNG, ĐO LƯỜNG ĐƯợC VÀ CÓ ĐẦU MỐI THeO DõI VIỆC THỰC HIỆN

Các bộ ngành địa phương đều có những kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35. Dù kế
hoạch mới chỉ là thứ được đề ra trên giấy, song nếu một kế hoạch tốt vẫn có thể giúp việc thực hiện
tốt hơn. Một số điều dễ nhận thấy của một bản kế hoạch tốt như sau: 

Phải phân công nhiệm vụ rõ ràng, chính xác người chịu trách nhiệm; 

Các nhiệm vụ đặt ra phải rõ ràng, đo lường được (hoàn thành/không hoàn thành); 

Phải có đầu mối thống nhất, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện Nghị quyết; và đơn vị này chịu trách
nhiệm và báo cáo trực tiếp trước lãnh đạo cơ quan về việc thực hiện kế hoạch; 

Phải có nguồn tin độc lập trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; 

Thường xuyên tham vấn các bên có liên quan, đặc biệt là cần tạo lập được cơ chế phối hợp nếu
liên quan tới nhiều tổ chức, đơn vị trong và ngoài bộ, ngành, địa phương; 

Gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với tiêu chí đánh giá cán bộ. 

Mỗi Bộ ngành cần có một đơn vị hoặc một vài cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện các công việc ở cấp
tham mưu cho lãnh đạo. Bởi để cải cách đòi hỏi cần có cán bộ chuyên môn thực hiện việc rà soát và
đề xuất các phương án cắt giảm. Công việc này nên giao cho một đơn vị độc lập chứ không nên giao
cho các đơn vị đã soạn ra các quy định cũ.

các giải pháp để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ 
được giao trong Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35Kiến nghị, giải pháp
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Kiến nghị, giải pháp

các giải pháp để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ 
được giao trong Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35

Ngoài ra, sau khi soạn thảo kế hoạch thì các bộ ngành, địa phương cũng cần tham khảo ý kiến của cộng
đồng doanh nghiệp có liên quan như hiệp hội doanh nghiệp trong lĩnh vực hoặc tại địa phương, các bộ
ngành liên quan, nhằm hoàn thiện và chỉ ra chính xác hơn những trọng tâm nhiệm vụ cần thực hiện.

ỨNG DỤNG CôNG NGHỆ THôNG TIN LÀ rẤT QUAN TrọNG 

Ứng dụng công nghệ thông tin là giải pháp thực sự quan trọng trong thời điểm hiện nay giúp cải thiện
chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của Việt Nam. Một số ích lợi của việc ứng dụng công
nghệ thông tin có thể chỉ ra như sau: 

Giảm gánh nặng thời gian và chi phí cho doanh nghiệp khi phải nộp, nhận hồ sơ giấy tờ; 

Tạo điều kiện liên thông thủ tục hành chính giữa các cơ quan nhà nước; 

Tạo cơ sở dữ liệu cho việc áp dụng quản lý rủi ro; 

Giám sát hoạt động của cán bộ, chống nhũng nhiễu, tiêu cực, dễ đánh giá cán bộ; 

Tạo cơ sở dữ liệu làm cơ sở để đánh giá và xây dựng chính sách phù hợp…

Tuy nhiên, thực tế nhiều nơi có hiện tượng ứng dụng công nghệ thông tin một cách hình thức, chỉ
nhằm mục đích báo cáo thành tích chứ không hướng vào những lợi ích thiết thực. Để giải quyết tình
trạng này, cần có tiêu chí và phương pháp đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin một cách thực
chất và độc lập. Việc đánh giá này nên dựa vào những thông tin khách quan, không can thiệp được
và ý kiến của người thụ hưởng là người dân và doanh nghiệp.

CẦN CÓ ĐÁNH GIÁ, PHẢN HồI CHO MọI HOẠT ĐỘNG CủA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Từ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, đăng tải thông tin trên website,
cho đến các hoạt động đối thoại, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại đều cần phải có đánh giá, phản
hồi từ phía doanh nghiệp, người dân. Việc đánh giá phản hồi sẽ giúp các bộ ngành và địa phương
định hướng tốt hơn về tính hữu ích cho doanh nghiệp từ những hoạt động của mình, tránh được tình
trạng chính quyền cứ làm những việc mà chính quyền nghĩ là có lợi cho doanh nghiệp, nhưng thực
chất lại không hẳn như vậy.

Để công tác đánh giá phản hồi có hiệu quả, cần bảo đảm tính bí mật, độc lập và khách quan của việc
đánh giá. Các doanh nghiệp rất ngại khi phải đánh giá cơ quan quản lý mà cơ quan đó lại biết được
kết quả đánh giá của mình. Về phương pháp đánh giá thì không cần quá phức tạp, đôi khi chỉ cần hai
sự lựa chọn hài lòng/không hài lòng.

CẦN GắN VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯợC GIAO VỚI CôNG TÁC 
ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

Việc thực hiện nhiệm vụ cần được gắn chặt với trách nhiệm của người thực hiện nó. Một vài cơ quan
hiện đã có cơ chế đánh giá cán bộ tương ứng với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao (chỉ số đo
lường hiệu quả công việc KPI). Thậm chí các kết quả thực hiện công việc này còn được công khai trong
nội bộ cơ quan và là cơ sở để thực hiện công tác đánh giá cán bộ. Thực tiễn khảo sát cho thấy, những
đơn vị nào có cơ chế chịu trách nhiệm rõ ràng về kết quả công việc (như đánh giá thi đua, đánh giá bổ
nhiệm/tái bổ nhiệm) thì kết quả cải cách thường đạt hiệu quả rất cao.
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VAI Trò CủA NGƯỜI LãNH ĐẠO CƠ QUAN

Quyết tâm đổi mới của lãnh đạo là rất quan trọng. Đối với những cơ quan mà lãnh đạo bộ ngành
thường xuyên đôn đốc chỉ đạo, tham gia cùng các cuộc họp, các buổi làm việc thì kết quả cải cách khả
quan hơn. Nhiều vấn đề trong nội bộ các cơ quan cũng có sự tranh luận về xu hướng cải cách. Nếu
lãnh đạo cơ quan có thể trực tiếp tham gia, lắng nghe các bên tham mưu và ra quyết định thì công
việc trôi chảy hơn. Thêm vào đó, trong nhiều trường hợp cần có sự phối hợp với các cơ quan khác thì
luôn cần có sự tham gia quyết định chủ trương của lãnh đạo các cơ quan, nhằm bảo đảm hiệu quả
công việc.

SỰ PHỐI HợP GIỮA CÁC BỘ NGÀNH

Qua khảo sát, nhóm nghiên cứu nhận thấy một trong những vấn đề lớn nhất của cải cách môi trường
kinh doanh hiện nay là sự phối hợp giữa các bộ ngành. Nhiều thủ tục hành chính, các hoạt động thanh
tra, kiểm tra, cơ sở dữ liệu hoàn toàn có thể phối hợp để thực hiện chung, thậm chí có thể nhập lại
nhưng hiện vẫn phải thực hiện riêng rẽ do các cơ quan nhà nước không phối hợp được với nhau. Do
đó, các nghị quyết sau này của Chính phủ cần xác định rõ hơn trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan
để cùng thực hiện nhiệm vụ.

VỀ BÁO CÁO NHIỆM VỤ TrONG CÁC NGHỊ QUYẾT

Hiện nay, các địa phương vẫn thường kết hợp việc lập kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện các
Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 và chương trình hành động PCI của các tỉnh, thành phố. Nhóm nghiên
cứu nhận thấy nhiều địa phương và cả một số bộ ngành đang gặp gánh nặng báo cáo cho các công
việc này, trong khi việc báo cáo này lại không mang lại hiệu quả rõ rệt. Hầu hết các báo cáo mới chỉ
dừng lại ở liệt kê hoạt động chứ chưa đánh giá kết quả mà doanh nghiệp nhận được. Do đó, cần
nghiên cứu và đưa ra những tiêu chí rõ ràng hơn, khách quan hơn để đánh giá kết quả của các địa
phương, bộ ngành, đồng thời cũng cần công bố kịp thời, làm rõ trách nhiệm của các bên trong việc
cho ra kết quả như vậy

các giải pháp để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ 
được giao trong Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35Kiến nghị, giải pháp
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Kiến nghị, giải pháp

các giải pháp để cải thiện chất lượng điều hành trong 
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VỀ CắT GIẢM ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH 
VÀ KIểM TrA CHUYêN NGÀNH

Công tác cắt giảm điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành đã đạt được một số kết quả trong
thời gian qua. Tuy nhiên, trong quá trình cắt giảm cũng nảy sinh nhiều vấn đề, đặc biệt là về tiêu chí
đánh giá cần bỏ cái gì và giữ lại cái gì. Hiện đang có tình trạng mỗi bộ ngành sử dụng một tiêu chí khác
nhau để xác định vấn đề này. Ví dụ có bộ ngành bỏ các điều kiện kinh doanh yêu cầu kinh nghiệm hoặc
bằng cấp của nhân lực, có bộ ngành khác vẫn duy trì. Một ví dụ khác là có bộ sử dụng tiêu chí về lịch sử
tuân thủ của một loại hàng hoá để giữ lại/loại bỏ trong danh mục hàng hoá kiểm tra chuyên ngành,
trong khi các bộ khác lại không sử dụng biện pháp này. Do đó, cần sớm có thống nhất về tiêu chuẩn
đưa ra các quy định gia nhập ngành để bảo đảm tính thống nhất và thuận tiện trong quá trình rà soát. 

CẢI CÁCH THủ TỤC HÀNH CHíNH

Đối với các chỉ tiêu mang tính thủ tục hành chính, các biện pháp đơn giản hoá thủ tục bao gồm: 

Cắt giảm số bước thủ tục; 

Giảm thời gian làm mỗi bước thủ tục; 

Liên thông thủ tục hành chính (nộp hồ sơ tại một cơ quan rồi cơ quan đó chuyển cho các cơ
quan khác); 

Cho phép làm nhiều bước thủ tục một cách đồng thời. 

Trong giai đoạn chưa thể sửa được quy định của pháp luật để cắt giảm số bước làm thủ tục hay thời
gian thì các cơ quan có thể làm quy chế phối hợp để liên thông hoặc cho phép làm nhiều thủ tục hành
chính một cách đồng thời, cơ quan này gửi kết quả cho cơ quan kia chứ không yêu cầu người dân,
doanh nghiệp phải nhận giấy tờ ở nơi này để nộp cho nơi khác.

Địa phương nào có đủ điều kiện thì nên thực hiện mô hình trung tâm hành chính công. Thậm chí, các
bộ cũng cần nghiên cứu, thực hiện mô hình một cửa khi làm thủ tục hành chính ở cấp bộ. Trong trường
hợp không thể thực hiện mô hình này thì rất cần tăng cường cơ chế giám sát, theo dõi, đánh giá cán
bộ thực thi.

VỀ xúC TIẾN ĐẦU TƯ, xúC TIẾN THƯƠNG MẠI, xúC TIẾN DU LỊCH

Các địa phương cần đổi mới mô hình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch. Thay vì chính quyền tỉnh có
các đơn vị trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ này thì nên để các doanh nghiệp tự chủ động hoạt động
xúc tiến thông qua hiệp hội doanh nghiệp hoặc các doanh nghiệp hạ tầng, doanh nghiệp thương mại,
doanh nghiệp lữ hành. Nên xác định rõ giới hạn hoạt động xúc tiến của chính quyền chỉ dừng lại ở
đầu mối cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, tránh những khoản chi không hiệu quả.
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VỀ Tổ CHỨC ĐỐI THOẠI

Các địa phươg nên giao công tác tổ chức đối thoại cho các hiệp hội doanh nghiệp chuẩn bị về mặt nội
dung cũng như mời doanh nghiệp đến tham dự đối thoại, tỉnh chỉ tập trung hỗ trợ về kinh phí và thành
phần tham dự từ phía chính quyền. Cần nghiên cứu cơ chế để doanh nghiệp có thể kiến nghị tại các
cơ quan cấp địa phương, liên quan đến các vấn đề của cơ quan trung ương thì phải được chuyển về
cơ quan trung ương để giải quyết, ví dụ: có một đầu mối tại Trung ương như Văn phòng Chính phủ,
tiếp nhận các ý kiến này từ các cơ quan địa phương để giải quyết cho doanh nghiệp.

VỀ THANH KIểM TrA

Các tỉnh cần triệt để giao nhiệm vụ cho cơ quan thanh tra tỉnh trong việc làm đầu mối kiểm soát các
hoạt động thanh kiểm tra doanh nghiệp trong tỉnh. Theo đó, mọi cuộc thanh tra theo kế hoạch phải
được thông báo trước cho cơ quan thanh tra tỉnh để sắp xếp và bố trí nhằm đạt 3 mục tiêu: 

Giảm số lần và thời gian thanh tra; 

Không thanh kiểm tra trùng lặp; 

Tăng tối đa số đoàn liên ngành.

Áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro cũng cần phải trở thành một mũi đột phá trong việc cải cách môi
trường kinh doanh. Đây cần phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm của các bộ ngành, chứ không thể
chỉ dừng lại ở giai đoạn nghiên cứu, cân nhắc áp dụng như hiện nay. 

VỀ weBSITe CủA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Các địa phương cần tiếp tục tăng cường công khai minh bạch thông tin trên website của địa phương,
đặc biệt là việc đăng tải đầy đủ các thông tin như các quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương,
các dự án đầu tư công, đấu thầu, các dự án kêu gọi đầu tư, các dự án đối tác công tư. Những thông
tin về phản hồi, đánh giá, phản ánh vướng mắc kiến nghị, khiếu nại của doanh nghiệp cũng cần được
chú ý đăng tải, ví dụ như đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về các thủ tục
hành chính của địa phương. Ngoài ra, danh sách các đối tượng bị thanh kiểm tra theo kế hoạch cũng
cần được đăng tải trên website của các cơ quan nhà nước. 

VỀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đánh giá rằng tốc độ cải cách tư pháp chậm hơn so với tốc độ cải cách
hành chính. Cải cách trong phạm vi quản lý của Toà án đã có nhiều bước tiến, song giai đoạn thi hành
án vẫn chưa được chú trọng. Thời gian tới, cần tiếp tục các biện pháp cải cách tư pháp, đặc biệt là
triển khai các biện pháp đã được đề ra như thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự, toà án điện tử. Lĩnh
vực thi hành án dân sự cũng cần đặt ra những chỉ tiêu rõ ràng hơn như thời gian thi hành án trung
bình, tỷ lệ án thi hành thành công trên tổng số đơn thi hành án.

các giải pháp để cải thiện chất lượng điều hành trong 
cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp Kiến nghị, giải pháp
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Thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 về cải thiện Môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp
Góc nhìn từ doanh nghiệp
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