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BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
NGHỊ QUYẾT 02 VÀ NGHỊ QUYẾT 35

GÓC NHÌN TỪ DOANH NGHIỆP 
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GIỚI THIỆU
Mục đích của báo cáo

• Nhiệm vụ giao cho VCCI 
trong Nghị quyết 02

• Phác hoạ bức tranh toàn 
cảnh về môi trường kinh 
doanh từ cảm nhận của 
doanh nghiệp

Phương pháp thực hiện

• Phân tích dữ liệu thống kê

• Phỏng vấn sâu

• Tổng hợp thông tin được 
công bố rộng rãi

• Tham vấn ý kiến chuyên gia
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Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2019
Bối cảnh

• Sau 5 lần Nghị quyết 19 từ 2014 
đến 2018

• Không đạt được mục tiêu vào 
nhóm 4 nước đứng đầu ASEAN

• Nghị quyết được ban hành vào 
ngày làm việc đầu tiên trong năm 
của Chính phủ

Nội dung chính

• Cải thiện các chỉ số

• Tiếp tục đơn giản hoá điều kiện 
đầu tư kinh doanh

• Cắt giảm kiểm tra chuyên ngành 
và Kết nối cổng một cửa quốc gia

• Thanh toán điện tử và Dịch vụ 
công cấp độ 4

• Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo
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Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2016
Bối cảnh

• Chính phủ nhiệm kỳ mới

• Thể hiện quan điểm phát triển 
kinh tế tư nhân

Nội dung chính

• Mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp 
năm 2020

• 10 nguyên tắc của cơ quan 
nhà nước trong mối quan hệ 
với doanh nghiệp

• 5 nhóm giải pháp
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
CÁC NHIỆM VỤ
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Tổng quan

• Môi trường kinh doanh của 
Việt Nam đã có nhiều cải 
thiện theo thời gian.

• Đang có sự cải cách không 
đồng đều giữa các lĩnh vực

• Một số nơi cải cách liên tục

• Một số nơi không thay đổi hoặc 
thực hiện đối phó, hình thức
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Khởi sự kinh doanh và đăng ký thành lập 
doanh nghiệp

• Tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện thủ tục qua 
các hình thức mới như trực tuyến, bưu 
điện hoặc trung tâm hành chính công tăng 
từ 12,5% lên 17,4%.

• Dư địa cải cách rất lớn khi liên 
thông, hợp nhất hoặc bãi bỏ các 
thủ tục

• Đăng ký doanh nghiệp

• Công bố thông tin

• Đăng ký con dấu

• Mở tài khoản ngân hàng

• Mua hoá đơn GTGT

• Nộp lệ phí môn bài

• Đăng ký lao động

• Mở sổ bảo hiểm xã hội
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Thực tiễn tốt – Đăng ký kinh doanh tại Hà Nội

• Từ 2017 trở về trước, Hà Nội luôn 
trong nhóm tỉnh thành có thủ tục 
đăng ký kinh doanh tệ nhất cả nước. 
Năm 2017, Hà Nội đứng thứ hai từ 
dưới lên.

• Năm 2017, biện pháp:
• Giảm từ 3 ngày xuống 2 ngày

• Công bố thông tin thay DN

• Cùng với ngân hàng, mở tài khoản 
cho DN

• Làm dấu, công bố dấu và gửi con 
dấu cho DN

• Miễn giảm chi phí

• Làm thủ tục qua mạng
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Nộp thuế
• Lĩnh vực cải thiện mạnh mẽ nhất trong Doing Business

• Số giờ nộp thuế của doanh nghiệp mỗi năm
• Đã giảm từ 498 giờ xuống 384 giờ
• Vẫn cao hơn mức 173 giờ của các nước Châu Á Thái Bình Dương
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Nộp thuế điện tử và hoá đơn điện tử

• Tỷ lệ doanh nghiệp khai thuế 
điện tử: 98,4%

• Tỷ lệ doanh nghiệp hài lòng 
với dịch vụ thuế điện tử

• 98% hài lòng vì tiết kiệm thời 
gian

• 97% hài lòng vì thủ tục dễ thực 
hiện

• 3% không hài lòng vì đường 
truyền tắc nghẽn và chi phí chữ 
ký số

• 77% doanh nghiệp mong 
muốn sử dụng hoá đơn điện 
tử

• 70% doanh nghiệp sẵn sàng 
triển khai hoá đơn điện tử

13

14



8

15

16



9

Giấy phép xây dựng 
và giấy phép liên quan
• Hà Nội và TPHCM đều thuộc nhóm 

khó khăn nhất khi làm thủ tục hành 
chính về xây dựng

• Thời gian đi lại trung bình: 3 lần để 
nộp hồ sơ cho mỗi thủ tục

• 63% doanh nghiệp phải thực hiện thủ 
tục phòng cháy chữa cháy

• 30% trong đó phản ánh có khó khăn 
khi làm thủ tục PCCC

• Bế tắc khi liên thông thủ tục xây dựng 
và phòng cháy chữa cháy
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Tiếp cận tín dụng
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Đăng ký bất động sản và quản lý đất đai
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Cải cách tư pháp, giải quyết tranh chấp và 
phá sản
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Cải cách tư pháp

• Tỷ lệ doanh nghiệp sẵn sàng 
khởi kiện khi có tranh chấp đã 
tăng trở lại

• Cao nhất: Lào Cai (60%), Trà 
Vinh (55%), Đắc Lắc (55%), Đồng 
Nai (54%), Quảng Trị (53%), Sơn 
La (52%)

• Thấp nhất: Kon Tum (35%), 
TPHCM (36%), Thái Bình (36%), 
An Giang (38%), Hải Phòng 
(38%) và Hà Nội (38%) 
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Chi phí tuân thủ pháp luật

• Chi phí tuân thủ pháp luật của doanh 
nghiệp cho xu hướng giảm

• Tỷ lệ doanh nghiệp dành hơn 10% quỹ 
thời gian để tìm hiểu và thực hiện các 
quy định pháp luật giảm

• Các thủ tục giấy tờ được đánh giá là 
đơn giản hơn

• Cán bộ nhà nước làm việc được đánh 
giá là hiệu quả hơn và thân thiện hơn

• Tồn tại lớn nhất là tình trạng doanh 
nghiệp phải đi lại nhiều lần để nộp hồ 
sơ lại tăng.
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Nhận định của doanh nghiệp 
về chi phí thực hiện thủ tục hành chính
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Chỉ số 
hạ tầng 
và tiếp 
cận 
điện 
năng
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Điều kiện đầu tư kinh doanh
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Tiếp tục cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh

• Cắt giảm Danh mục tại Phụ lục IV Luật Đầu tư gặp khó khăn.

• Tình trạng điều kiện kinh doanh được đưa vào luật rất chung 
chung rồi giao Chính phủ quy định chi tiết, gây khó khăn cho 
việc bảo đảm tính minh bạch, hợp lý, khả thi của quy định.

• Các điều kiện đầu tư kinh doanh ở cấp luật chưa được đơn 
giản hoá nhiều như ở cấp nghị định
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Kiểm tra chuyên ngành

• Đến tháng 6/2019, mới công bố 
được 20 trên 53 danh mục hàng 
hoá phải kiểm tra kèm theo mã 
HS

• Số mặt hàng thuộc diện kiểm tra 
giảm từ 82.698 xuống còn 
70.087 mặt hàng

• Về thực tiễn triển khai:
• Việc thực hiện thủ tục ở Bộ Y tế 

được đánh giá là khó khăn nhất

• Quản lý rủi ro
• Xây dựng Thông tư về quản lý rủi 

ro hoạt động nghiệp vụ hải quan 
mất nhiều thời gian

• Chỉ một vài bộ ngành áp dụng 
quản lý rủi ro nhưng cũng chỉ ở 
mức đơn giản

• Chuyển sang kiểm tra khi lưu 
thông thay vì tại cửa khẩu

• Rất ít được thực hiện
• Lĩnh vực an toàn lao động đi 

ngược lại chủ trương này
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Kiểm tra chuyên ngành (tiếp)

• Chỉ định các tổ chức đánh giá sự 
phù hợp

• Có được cải thiện khi thêm nhiều tổ 
chức đánh giá sự phù hợp

• Vẫn có tình trạng độc quyền, chỉ định 
ít

• Vẫn có tình trạng không công nhận 
kết quả của đơn vị kiểm định mà chỉ 
mang tính chất tham khảo

• Vẫn có tình trạng đến khi áp dụng 
QCKT mới mà chưa chỉ định đơn vị 
đánh giá

• Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật
• Vẫn có tình trạng không có QCKT mà 

vẫn thuộc diện kiểm tra, kiểm định

• Tối hậu thư Nghị định 85/2019/NĐ-
CP

• Đến 30/6/2020 phải loại bỏ toàn bộ 
việc kiểm tra hàng hoá không có 
QCKT

• Lo ngại tình trạng ban hành ồ ạt quy 
chuẩn kỹ thuật?

29

Kết nổi Cổng một cửa quốc gia

• Tính đến 15/102019
• Có 184 thủ tục kết nối với Cổng

• 2,56 triệu bộ hồ sơ

• 33.200 doanh nghiệp

• Trong năm 2019 đã thêm 26 thủ 
tục, trong khi mục tiêu là 61 thủ 
tục 

• Doanh nghiệp hầu như vẫn phải 
nộp bản giấy chứ chưa thể làm 
thủ tục điện tử toàn bộ

• 40% các doanh nghiệp cho biết hệ 
thống thường:

• báo lỗi, bị từ chối truy cập, 
• tốc độ tải rất chậm, thường xuyên bị 

nghẽn mạng, 
• chỉ tương thích với một số trình 

duyệt, máy tính nhất định.
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Thanh toán điện tử

• Hiện đang xây dựng Nghị định về thanh toán không dùng tiền 
mặt để cho phép nạp tiền vào ví điện tử không qua tài khoản 
ngân hàng

• Đã xây dựng tiêu chuẩn cơ sở QR code, nhưng thực tiễn áp 
dụng còn bất cập

• Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn các CQNN, đơn vị sự nghiệp, 
doanh nghiệp được chi trả phí dịch vụ cho các đơn vị thanh 
toán điện tử
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Cung cấp 
dịch vụ 
công trực 
tuyến
• 17 bộ đã 

có Cổng 
dịch vụ 
công 
trực 
tuyến

32
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Số lượng hồ sơ nhận và xử lý trực tuyến

• Chỉ có 8/17 bộ có công bố con 
số này

• Bộ có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao 
nhất là BTTTT và BKHCN

• Các bộ khác rất ít hồ sơ trực 
tuyến: BXD (0 hồ sơ), BTP (0 hồ 
sơ), BNG (1 hồ sơ), BYT (2 hồ sơ, 
sau 1 tháng triển khai), BKHĐT (9 
hồ sơ), BGTVT (14 hồ sơ).

• Chỉ khoảng 1/3 số tỉnh có công 
bố con số này

• Quảng Ninh là tỉnh có nhiều hồ sơ 
nhận trực tuyến nhất, tỷ lệ 31,65%

• Số lượng hồ sơ nộp trực tuyến rất 
thấp: Phú Thọ (5 hồ sơ), Hưng 
Yên (0,21%), Lâm Đồng (0,28%), 
Trà Vinh (0,59%), Hải Dương 
(0,61%), Hoà Bình (0,74%), Bình 
Định (0,91%), Tiền Giang (0,95%).
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Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến

• Nghi vấn:
• Hệ thống có thể làm, nhưng hệ 

thống không đủ thân thiện, hấp 
dẫn để người dân doanh 
nghiệp sử dụng?

• Nếu coi là người dân và doanh 
nghiệp không có nhu cầu sử 
dụng thì vì sao không khảo sát 
nhu cầu trước khi đầu tư?

• Việc đầu tư vào các Cổng 
dịch vụ công trực tuyến là rất 
cần thiết, nhưng cần phải:

• Khảo sát kỹ nhu cầu trước khi 
đầu tư

• Tập trung vào tính thân thiện, 
hấp dẫn, quảng bá cho Cổng

• Tình trạng từ chối nhận hồ sơ 
giấy để ép nộp hồ sơ điện tử
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Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo
• Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia

• Đã được Thủ tướng phê duyệt
• Đang trong giai đoạn xây dựng quy chế, bộ máy và làm các thủ tục đầu 

tư xây dựng

• Sandbox chính sách dành cho Fintech
• Đã trình Thủ tướng
• Dự định xây dựng Nghị định

• Trung tâm khởi nghiệp quốc gia thống nhất và Mạng lưới kết nối khởi 
nghiệp quốc gia

• Đã trình Thủ tướng, chờ phê duyệt
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Mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp đến năm 2020

• Tốc độ tăng số doanh nghiệp giai đoạn 2015 – 2018: 17,3% mỗi năm

• Nếu duy trì tốc độ này thì đến 31/12/2020 sẽ có khoảng 984 nghìn doanh 
nghiệp

• Cam kết số doanh nghiệp của các tỉnh:
• 40/63 tỉnh thành có cam kết với VCCI

• Nếu duy trì tốc độ tăng số doanh nghiệp thì đến 2020 sẽ có 27/40 tỉnh thành đạt và 
vượt cam kết, 13/40 tỉnh thành không đạt.

• Các tỉnh có số doanh nghiệp tăng nhanh nhất (tỷ lệ tăng trung bình năm): Bắc Giang 
(39%), Đồng Nai (32%), Vĩnh Phúc (30%), Bắc Ninh (30%), Hải Phòng (30%)

• Các tỉnh có số doanh nghiệp tăng chậm nhất (tỷ lệ tăng trung bình năm): Điện Biên 
(6%), Quảng Trị (8%), Phú Yên (8%), Kon Tum (9%).
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Sự ổn định, nhất quán, dễ dự báo của chính 
sách
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Sự ổn định, nhất quán, dễ dự báo của chính 
sách
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Nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng
Cạnh tranh với doanh nghiệp nhà nước
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Nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng
Cạnh tranh với doanh nghiệp FDI
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Nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng
Cạnh tranh với doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp 
sân sau
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Tổ chức đối thoại giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp
Các doanh nghiệp hài lòng hơn
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Minh bạch công tác thanh tra, kiểm tra
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Minh bạch công tác thanh tra, kiểm tra
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Trân trọng cảm ơn.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Ban Pháp chế

Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35770632 Fax: (024) 3577 1459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn, xdphapluat.vcci@gmail.com 
www.vcci.com.vn / www.vibonline.com.vn 
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