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Giới thiệu

• Báo cáo hàng năm của 
VCCI

• Tập hợp ý kiến của các 
doanh nghiệp, hiệp hội

• Gửi gắm đến các nhà 
hoạch định chính sách

• Điểm lại những vấn đề 
pháp lý lớn

• Kể những “câu chuyện 
bếp núc” của quá trình 
làm luật

• Chồng chéo, mâu thuẫn 
trong hệ thống pháp luật 
kinh doanh

• Đánh giá phản hồi của 
cơ quan soạn thảo
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Năm 2019…

• Số lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban 
hành giảm

• Thông tư:
• 267 thông tư trong 11 tháng đầu năm 2019
• Khoảng 500 – 8000 thông tư trong cùng kỳ các năm trước 

đó

• Nghị định:
• 91 Nghị định trong 11 tháng đầu năm 2019
• 155 Nghị định trong 11 tháng đầu năm 2018
• 125 Nghị định trong 11 tháng đầu năm 2017

• Công việc không vì thế mà nhẹ nhàng hay đơn 
giản hơn
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Nhất quán tinh thần tự do kinh 
doanh khi pháp luật không cấm
• Hiến pháp:

• 1992: tự do kinh doanh 
theo quy định của pháp 
luật

• 2013: tự do kinh doanh 
những ngành nghề mà 
pháp luật không cấm

• Các văn bản pháp luật
• Chuyển từ chọn cho sang 

chọn bỏ

• Vẫn có văn bản chọn cho
• Thông tư 02/2019 về danh 

mục thức ăn chăn nuôi

• Thông tư 01/2018 về danh 
mục giống vật nuôi

• Hệ quả:
• Cơ quan nhà nước ”quên” 

bèo tây, thân chuối, đậu 
tằm, trùn quế

• Cản trở sáng tạo của 
người dân, doanh nghiệp

Pháp luật phải bảo đảm cạnh 
tranh, hạn chế độc quyền
• Điều kiện thành lập công ty 

thông tin tín dụng
• 15 ngân hàng cam kết hợp tác

• Các ngân hàng này không có 
cam kết tương tự với công ty 
khác

• Việc gia nhập thị trường của 
công ty mới gần như là không 
thể

 Nguy cơ độc quyền dịch vụ 
thông tin tín dụng

• Không có cạnh tranh thẩm 
định phim

• Chỉ có một Hội đồng thẩm định 
phim trên cả nước

• Nhà sản xuất, nhập khẩu phim 
không có sự lựa chọn khác

• Cạnh tranh trong lĩnh vực xuất 
bản

• Khoảng 60 nhà xuất bản

• Tác giả mang sách đến nhà 
xuất bản này hoặc nhà xuất 
bản khác

• Mỗi năm Việt Nam có 32.000 
đầu sách
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Quy định các quỹ tài chính ngoài 
ngân sách
• Đoàn giám sát của Quốc hội

• Rà soát các quỹ tài chính ngoài ngân sách
• Đề nghị bãi bỏ ngay 6 quỹ, lộ trình bãi bỏ 3 quỹ 

nữa

• Liệu có tình trạng làm luật để làm quỹ?

• Có quỹ là phải có thêm nguồn thu từ doanh 
nghiệp và/hoặc người dân

• Thường giao cho văn bản dưới luật quy định mức 
thu, cách thu

• Chưa hề có tính toán tác động này

Quỹ phòng chống thiên tai

• Quy định
• Luật Phòng chống thiên tai 

2013

• Nghị định 94/2014/NĐ-CP

• Đoàn giám sát của Quốc hội 
đề nghị bỏ do trùng nhiệm vụ 
chi ngân sách

• Doanh nghiệp phản ánh rất 
nhiều bất cập

• Đề xuất năm 2019
• Mở thêm Quỹ ở Trung ương 

bên cạnh 63 quỹ địa phương

• Thực tiễn:
• Thu:

• Năm 2018 thu 826 tỷ đồng trên 
5.800 tỷ đồng nếu thu đủ

• 8 tỉnh chưa thu

• Người đóng, người không 
đóng?

• Chi:
• Đã chi 918 tỷ, còn dư 1.442 tỷ

• 7/55 tỉnh thu chứ không chi, 
7/55 tỉnh chi dưới 10% số thu

• Chưa một tỉnh nào dùng hết quỹ

• Công khai theo quy định
• 3/48 tỉnh có công bố trên 

website
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Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh

• Luật Điện ảnh đã có 
quỹ này

• 12 năm qua chưa lập 
được quỹ do không 
có nguồn

• Ngân sách không chi

• Không ai đóng góp

• Đề xuất năm 2019
• Vẫn lập quỹ

• Bổ sung nguồn thu từ 
doanh thu phòng vé

• Tác động
• Người xem phim phải 

gánh?

• Không khác gì tăng 
thuế VAT đối với công 
nghiệp điện ảnh

Nội luật hoá quy định của CPTPP

• Các FTAs trước đây:
• Chủ yếu là biện pháp 

thuế quan
• Nội luật hoá rất đơn 

giản

• CPTPP:
• Nhiều cam kết sâu 

vào nội địa
• Quá trình nội luật hoá 

phức tạp

• Kinh nghiệm cho 
EVFTA?

• Đối tượng áp dụng
• Chỉ dành cho 10 đối 

tác trong CPTPP:
• Còn đòn bẩy để đàm 

phán
• 2 hệ thống pháp luật 

song song
• Hay dành cho tất cả?

• Mức độ sửa đổi?
• Chỉ dừng ở cam kết tối 

thiểu?
• Hay nhân đó cải cách 

mạnh mẽ hơn?
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Nội luật hoá CPTPP năm 2019

• Luật Kinh doanh bảo 
hiểm

• Nhân cơ hội này sửa 
đổi luôn quy định về 
dịch vụ phụ trợ bảo 
hiểm

• Thông tư CFS mỹ 
phẩm nhập khẩu

• Chỉ áp dụng cho các 
nước CPTPP

• Luật Sở hữu trí tuệ
• Buộc phải áp dụng 

cho các nước ngoài 
CPTPP như Mỹ, EU

• Chỉ nên sửa đổi để 
đáp ứng cam kết tối 
thiểu

• Chuẩn bị cho quá 
trình sửa tổng thể 
Luật Sở hữu trí tuệ

Nhà nước can thiệp vào phân bổ 
nguồn lực, cơ hội kinh doanh

• Việc phẩn bổ các nguồn lực kinh doanh nên để 
cho thị trường tự quyết định

• Luật Quy hoạch:
• Đã cấm các loại quy hoạch ấn định số lượng hàng 

hoá, dịch vụ
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Nhà nước vẫn can thiệp thái quá

Mật độ chăn nuôi

• Nhà nước áp mật độ chăn 
nuôi cho từng tỉnh

• Diện tích các địa phương 
không đổi  áp số lượng vật 
nuôi

• Trái tinh thần "không áp đặt số 
lượng hàng hoá”

Chuyển đổi đất trồng lúa
• Cho phép chuyển đổi đất trồng 

lúa nhưng phải giữ được khả 
năng trồng lúa trở lại

• Đề xuất:
• Từng tỉnh, từng huyện, từng xã 

có chỉ tiêu chuyển đổi

• Chính quyền xã quyết định 
từng mảnh đất được chuyển 
đổi

• Hệ quả:
• Cơ chế xin cho

Nên sử dụng giải pháp thị trường 
thay cho giải pháp hành chính
• Thông tư về cho vay tiêu dùng

• Tăng cường quy định cung cấp 
thông tin và cảnh báo cho 
người vay để người vay tự cân 
nhắc, quyết định

• Vận tải thuỷ nội địa
• Bỏ các quy định quản lý giá, 

thời gian bán vé, hình thức vé 
một cách cứng nhắc

• Tăng cường quy định cung cấp 
thông tin cho khách hàng mua 
vé

• Kinh doanh xăng dầu
• Vẫn có quy định xử phạt hành 

chính đối với quan hệ dân sự 
giữa các bên trong chuỗi cung 
ứng

• Ví điện tử
• Bỏ bớt các quy định can thiệp 

như giới hạn số ví, giới hạn tài 
khoản ngân hàng liên kết với ví

• Tăng cường quy định xác thực 
người dùng và lưu chứng cứ
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Kiểm soát giấy phép con và điều 
kiện kinh doanh mới

• Vẫn đề xuất giấy phép 
nằm ngoài Phụ lục 4 Luật 
Đầu tư

• Nghị định chống thư rác: 
Giấy phép kinh doanh dịch 
vụ quảng cáo qua tin 
nhắn, cuộc gọi và thư điện 
tử

• Vẫn nhiều điều kiện kinh 
doanh không minh bạch

• Nghị định thông tin tín 
dụng: Phương án kinh 
doanh khả thi

• Nghị định khí tượng thuỷ 
văn: quy trình kỹ thuật, 
công cụ dự báo khoa học, 
độc lập, khách quan

Vẫn nhiều thủ tục hành chính 
không đạt chuẩn
• Vẫn đề xuất thủ tục 

hành chính ở cấp 
Thông tư

• Thông tư đăng ký gia 
công thuốc: thủ tục 
đăng ký gia công thuốc 
không có trong Luật

• Thông tư cơ sở giáo 
dục nước ngoài: thủ tục 
phê duyệt tài liệu dạy 
học không có trong Luật

• Quy định phải xin phép 
nhưng không có hướng 
dẫn thủ tục đi kèm

• Thông tư vật liệu nổ 
công nghiệp: 12 trường 
hợp phải xin phép

• Nghị định phân bón: xin 
phép áp dụng phương 
pháp lấy mẫu và 
phương pháp thử 
nghiệm mới
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Kiểm soát thủ tục hành chính

• Yêu cầu thành phần hồ 
sơ vượt quá điều kiện 
cấp phép

• Xin phép mở trang trại 
chăn nuôi phải nộp văn 
bản chứng minh chủ sở 
hữu đất hợp pháp

• Thẩm duyệt phòng cháy 
chữa cháy cũng phải 
nộp văn bản chứng 
minh quyền sử dụng 
đất hợp pháp

• Thủ tục hành chính nối 
đuôi nhau

• Phải làm xong thủ tục 
môi trường, phòng cháy 
chữa cháy trước khi 
nộp hồ sơ xin phép sản 
xuất phân bón

Cài cắm thêm hồ sơ, quy định vào 
mẫu đơn, mẫu giấy tờ
• Tình trạng

• Phần quy định chính rất đơn giản: 
Chỉ cần nộp đơn theo mẫu. Trong 
mẫu đơn ở phụ lục có nhiều tài liệu 
nộp kèm

• Phần quy định chính không có 
nghĩa vụ, nhưng trong mẫu giấy 
phép lại đưa thêm nghĩa vụ của 
doanh nghiệp

• Hệ quả:
• Dễ dàng qua mắt các cơ quan 

thẩm định, thẩm tra, ký văn bản

• Xin phép công nhận vườn cây 
đầu dòng

• Phần quy định chính: Hồ sơ nộp 
đơn theo mẫu

• Trong mẫu lại yêu cầu nộp kèm 
phiếu kết quả kiểm nghiệm, tài liệu 
chứng minh nguồn gốc cây

• Xuất nhập khẩu giống cây trồng
• Phần quy định chính: không có

• Mẫu giấy phép in sẵn:

• Doanh nghiệp cam kết báo cáo kết 
quả xuất khẩu

• Doanh nghiệp cam kết giống cây 
không gây hại sức khoẻ con người 
và môi trường
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Cắt giảm điều kiện kinh doanh 
của các bộ trong năm 2019

• Năm 2018: Nghị quyết 02 yêu cầu cắt giảm, đơn giản 
hoá ít nhất 50% tổng số điều kiện kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của mỗi bộ

• Năm 2019: Nghị quyết 02 vẫn yêu cầu cắt giảm, đơn 
giản hoá điều kiện kinh doanh nhưng không đưa ra 
mục tiêu cụ thể

 Cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh năm 
2019 phụ thuộc vào… thiện chí của các bộ.
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Thực trạng cắt giảm điều kiện 
kinh doanh năm 2019
• Tính đến tháng 11/2019, VCCI nhận được 02 đề nghị góp ý 

của 02 bộ đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị 
định liên quan đến điều kiện kinh doanh của Bộ Công 
Thương và Bộ Y tế.

• VCCI không ghi nhận thông tin về hoạt động cắt giảm điều 
kiện kinh doanh của các bộ khác

• Báo cáo của BKHĐT gửi Thủ tướng cuối tháng 6/2019 cũng 
cho biết chỉ có 2 bộ (Công Thương và NN&PTNT) có kế 
hoạch bãi bỏ, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh năm 2019

 Hoạt động bãi bỏ, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh 
của các bộ năm 2019 trầm lắng hơn hẳn

Bộ Y tế

• Chỉ điều chỉnh để giải quyết vướng mắc trên 
thực tế cho các thủ tục liên quan đến trang 
thiết bị y tế

• Các lĩnh vực khác không điều chỉnh
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Bộ Công Thương

• Phạm vi sửa đổi, bãi bỏ điều kiện kinh doanh khá rộng

• Nhiều điều kiện kinh doanh được bãi bỏ hoặc sửa đổi hợp 
lý

• VD: bỏ điều kiện kinh doanh không có tính đặc thù và thiếu minh 
bạch trong lĩnh vực điện lực

• Một số sửa đổi vẫn còn hình thức
• Sửa nhưng không thay đổi bản chất. VD: sửa “có giấy ĐKKD có 

ngành nghề…” thành “DN thành lập theo quy định của pháp luật”

• Sửa chưa triệt để. VD: một số điều kiện yêu cầu phải có Hợp 
đồng thuê cơ sở vật chất tối thiểu là 01 năm trong lĩnh vực kinh 
doanh khí. Yêu cầu thời hạn tối thiểu là không phù hợp với yếu 
tố thị trường và bản chất của hợp đồng.

Vẫn còn có thể tiếp tục

• Năm 2019: Cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện 
kinh doanh như những gợn sóng nhỏ

• Vẫn còn nhiều không gian cho hoạt động cắt 
giảm, cải cách này

• Lĩnh vực lao động
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Sửa đổi Danh mục ngành nghề 
đầu tư kinh doanh có điều kiện

• Tiêu chí sửa đổi Danh mục: hợp lý  căn cứ 
tốt để thực hiện rà soát có hiệu quả Danh mục

• Danh mục: 
• Bãi bỏ 12 ngành nghề
• Sửa đổi 19 ngành nghề
• Bổ sung 6 ngành nghề
• Cấm kinh doanh đòi nợ

Đề xuất sửa đổi danh mục đã hợp 
lý?
• Bãi bỏ: 

• Chưa như kỳ vọng của doanh nghiệp
• Liệu có thể bỏ thêm 12 ngành nghề nữa?

• Bổ sung:
• 4/6 ngành đã có trong các Luật khác  hợp lý
• Dịch vụ trung tâm lưu trữ dữ liệu và Dịch vụ định 

danh và xác định điện tử  giải trình chưa thuyết 
phục, chưa thoả mãn Điều 7 Luật Đầu tư
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Liệu có nên cấm kinh doanh dịch 
vụ đòi nợ?

• Đề xuất cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ
• Lập luận đề nghị bỏ chưa thực sự thuyết phục
• Liệu có nên quản chặt hơn thay vì cấm?
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Phương pháp thực hiện

• Thu thập ý kiến của các doanh nghiệp, hiệp hội 
doanh nghiệp, địa phương

• 333 ý kiến của hơn 40 hiệp hội

• Rà soát 20 luật và hàng chục văn bản dưới 
luật

Phát hiện chung

• Mâu thuẫn nhiều nhất liên quan đến điều kiện, trình tự, 
thủ tục đầu tư tập trung tại các luật: đầu tư, đất đai, 
xây dựng, kinh doanh BĐS, nhà ở, bảo vệ môi trường, 
tài nguyên nước…

• Chưa thống nhất về điều kiện, thẩm quyền, hồ sơ, thời hạn 
thực hiện thủ tục cấp phép

• Không rõ thủ tục nào trước, thủ tục nào sau
• Chồng lấn khi thực hiện thủ tục hành chính (nhiều cơ quan 

cùng thẩm định, xét duyệt một vấn đề)

• Các Danh mục chồng lấn và mâu thuẫn
• Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và 

Danh mục hàng hoá dịch vụ kinh doanh có điều kiện…
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Phát hiện các mâu thuẫn, chồng 
chéo, thiếu rõ ràng

Phát hiện các mâu thuẫn, chồng 
chéo, thiếu rõ ràng
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Phát hiện các mâu thuẫn, chồng 
chéo, thiếu rõ ràng

Phát hiện các mâu thuẫn, chồng 
chéo, thiếu rõ ràng
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Phát hiện các mâu thuẫn, chồng 
chéo, thiếu rõ ràng

Kiến nghị

• Rà soát tổng thể hệ thống pháp luật về kinh doanh 
để xác định những điểm chồng chéo và tiến hành 
sửa đổi, bổ sung.

• Các cơ quan có vai trò “gác cửa” phải thể hiện được 
vai trò của mình trong kiểm soát về tính thống nhất 
của văn bản trong quy trình xây dựng VBPL
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Góp ý kiến của VCCI

• Năm 2019 VCCI góp ý hơn 100 văn bản

• Trong đó có 44 văn bản đã được ban hành
• 4 Luật
• 18 Nghị định
• 22 Thông tư

• VCCI có 279 ý kiến đối với 44 văn bản này
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Tỷ lệ tiếp thu các ý kiến góp ý 
của VCCI

Các tiêu chí góp ý và tỷ lệ tiếp thu
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http://vibonline.com.vn

Trân trọng cảm ơn.


