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Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam xin gửi lời chào đến các vị Chủ tọa và đồng Chủ 

tọa Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam cùng toàn thể các quý vị đại biểu.  

 

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến VBF đã đón nhận BBGV với vai trò là thành viên liên minh. 

Chúng tôi cũng xin gửi lời chúc mừng đến Chính phủ Việt Nam vì những nỗ lực rất đáng khích 

lệ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch hơn.  

 

Thay mặt cho các thành viên của Hiệp hội, chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm từ 

Chính phủ về các vấn đề đã được các thành viên đề cập sau đây: 

 

1. Khai thuế và thanh tra thuế 

 

Như BBGV đã nêu ra trước đây rằng các hình phạt thuế vẫn là một mối quan ngại đối với doanh 

nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài lo ngại về việc tăng thu thuế và hải quan do những 

nguyên nhân không phù hợp để bù đắp thâm hụt ngân sách. Phần lớn thành viên của chúng tôi 

cùng với các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đều hiểu rõ tầm quan trọng và lợi 

ích của việc trả thuế kịp thời và chính xác.  

 

Quan ngại của BBGV, trước tiên là vấn đề này đang gây ra những khó khăn cho các thành viên 

đang hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận việc trốn thuế dưới bất kỳ 

hình thức nào tuy nhiên chúng tôi hiểu rõ những sai sót có thể xảy ra do lỗi quản trị. Tại Việt 

Nam, những lỗi này thường xảy ra do những bất cập, do việc không thống nhất trong cách giải 

thích các luật và quy định về thuế và hải quan, thậm chí ngay cả giữa các phòng ban ở các thành 

phố và tỉnh khác nhau. Việc thiếu nhân viên thuế, hải quan dẫn đến việc thanh tra thuế thường 

diễn ra muộn, có thể lên đến 5 năm sau kì báo cáo. Những trường hợp, chính vì nguyên nhân do 

sai sót trong việc quản trị của cơ quan thuế, nhưng lại áp dụng hình phạt hành chính lên doanh 

nghiệp với lỗi thanh toán chậm, được xem là không công bằng và vô lí. Nhiều công ty đang phải 

chịu phí phạt này do cơ quan thuế không thể tiến hành kiểm tra hằng năm và một cách kịp thời. 

Khoản phạt thanh toán muộn được tính theo lãi suất sấp xỉ 20% một năm, sau thời hạn 5 năm sẽ 

gấp đôi số tiền ban đầu. Các công ty đa quốc gia chỉ ra sự bất công khi bị yêu cầu phải trả các 

khoản phí này trong khi nguyên nhân hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, mặc dù đã nộp 

giấy tờ đầy đủ và đúng hạn. 

 

Để giúp giải quyết những vấn đề này, BBGV đề xuất thành lập một cơ quan độc lập lắng nghe 

kháng cáo của người nộp thuế về chính sách nộp phạt và hình phạt hành chính của nhân viên 

thuế.  

 

Thứ hai, chúng tôi quan ngại những thiệt hại này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu hút đầu tư 

trực tiếp nước ngoài trong tương lai nếu như không tìm ra được giải pháp. Khả năng thu hút đầu 
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tư và trao đổi thương mại với Việt Nam phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tính minh bạch 

trong hoạt động kinh doanh và chế độ thuế. Vấn đề này đang là mối bận tâm của các doanh 

nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam và sẽ tiếp tục trở thành yếu tố quan trọn để các công ty xem 

xét, đánh giá ưu nhược điểm và quyết định để mở cơ sở hoạt động tại Việt nam hay không.  

 

2. Giáo Dục và Đào Tạo 

Giáo dục luôn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam trong quá trình chuẩn bị 

hội nhập Công nghiệp 4.0 và hậu kì. BBGV tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết của việc liên kết chặt 

chẽ giữa cộng đồng doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo sau đại học nhằm đảm bảo sinh viên tốt 

nghiệp được trang bị và sẵn sàng để làm việc cho môi trường trong nước và quốc tế, về cả kỹ 

năng nghề và chuyên môn. Ngoài ra, BBGV tin rằng việc nâng cao năng lực người giảng dạy, 

nâng cao kỹ năng sư phạm ở tất cả các cấp và trình độ, được quốc tế công nhận, qua đó hỗ trợ sự 

phát triển giáo dục công và tư, giúp sinh viên đạt được mục tiêu học tập và nghề nghiệp.  

 

BBGV hỗ trợ các sáng kiến của Chính phủ bao gồm Dự án 2020 nhằm phát triển khả năng ngôn 

ngữ và hoan nghênh nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc đào tạo và khuyến khích học 

tiếng Anh, cũng như nhiều ngôn ngữ khác. Chúng tôi tin rằng, ngôn ngữ là kỹ năng quan trọng 

để tăng năng suất doanh nghiệp. Một trong những khó khăn tồn tại là cách thức để những người 

không sống ở thành phố lớn vẫn có thể có cơ hội học tập ngôn ngữ và rèn luyện tại chính nơi họ 

sống. BBGV tin rằng với việc tăng cường nhiều hình thức học tập kết hợp hoặc trực tuyến sẽ góp 

phần đảm bảo chất lượng học, với điều kiện việc này cần được thực hiện một cách thiết thực và 

bền vững. 

 

BBGV do đó khuyến khích các trường đại học và cao đằng đẩy mạnh hợp tác với các lãnh đạo 

doanh nghiệp để thúc đẩy và phát triển các khoá/ chương trình học nhằm trang bị kỹ năng 

“cứng” và “mềm” cho sinh viên trước khi gia nhập lực lượng lao động.  

 

BBGV luôn tích cực đóng góp hướng tới mục tiêu sẵn sàng cho ngành công nghiệp 4.0, chúng 

tôi đề xuất chính phủ xem xét và hạn chế việc gia tăng các khoản thanh toán an sinh xã hội đối 

với giáo viên nước ngoài, chúng tôi tin rằng khoản gia tăng này đang gây áp lực, hạn chế đầu tư 

dẫn tới hệ quả làm giảm sút lực lượng lao động cho sự phát triển của Công nghiệp 4.0. 

 

Cuối cùng, BBGV hoan nghênh việc cấp bằng kép trong khu vực công tại khu vực Hà Nội, dưới 

chỉ đạo và phối hợp giữa Uỷ Ban Nhân Dân TP Hà Nội và Bộ Giáo Dục. Đại sứ quán Anh tại 

Việt nam và Hội đồng Anh cam kết thực hiện thành công dự án thí điểm, theo đó sinh viên theo 

học sẽ nhận được lợi ích từ cả hai hệ thống đào tạo.  

 

3. Cơ sở hạ tầng và ô nhiễm môi trường 

Chất lượng không khí đang là một trong những vấn đề nổi cộm đang được quan tâm của những 

người nước ngoài sinh sống và làm việc tại các thành phố lớn ở Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội. Sự 

kết hợp giữa ô nhiễm từ phương tiện giao thông và các nhà máy đốt than cần được giải quyết nếu 

chính phủ muốn tiếp tục thu hút người lao động nước ngoài làm việc tại các khu đô thị, công 

nghiệp ở Việt Nam. Hệ thống tàu điện ngầm khi hoàn thành sẽ có nhiều đóng góp tích cực, tuy 

nhiên tình trạng tắc nghẽn giao thông vẫn có khả năng cao sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong 

tương lai. BBGV đề xuất Chính phủ ưu tiên giải quyết vấn đề này.  

 

4. Hợp tác công tư (PPP) 

 

Vương quốc Anh là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới trong hình thức hợp tác công tư 

(PPP) và tích cực hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển chương trình PPP. Các Bộ trưởng 

Anh thường xuyên nhấn mạnh những đóng góp hai bên đã thực hiện được. Tuy nhiên vẫn còn có 

một số vấn đề cần được giải quyết trước khi nguồn tài chính quốc tế có thể “chảy” tới để hỗ trợ 
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chương trình PPP tại Việt Nam. Quan trọng nhất là việc cân bằng hợp lý các rủi ro; các nhà tài 

trợ nước ngoài cần đảm bảo những hiệu quả nhất định trong việc thực hiện dự án và nhận được 

những quyền lợi tương xứng để tránh những rủi ro không muốn có. Tại diễn đàn này, chúng tôi 

đã nghe đề cập nhiều lần về những rủi ro ngoại hối nhưng trên thực tế phải có một bên chấp nhận 

chịu những rủi ro này. Nếu các nhà đầu tư nước ngoài phải chịu, họ sẽ tính giá các rủi ro đó vào 

dự án khiến cho chi phí dự án tăng cao hơn và không mang tính kinh tế cao. Bên cạnh rủi ro 

ngoại hối vẫn còn những rủi ro có tác động tương tự. Vấn đề ở đây là sự cân bằng rủi ro thay đổi 

theo dự án và tùy hoàn cảnh, và không dễ dàng để viết thành luật. Vì vậy một bộ 

Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư mới (Luật PPP) không giải quyết được các trở ngại 

hành chính liên quan. Chúng tôi cho rằng sẽ hiệu quả hơn nếu chính phủ tập trung vào việc xây 

dựng cơ quan chính phủ chuyên trách về từng mảng cơ sở hạ tầng, và áp dụng các thông lệ quốc 

tế rộng rãi, thống nhất thông qua một cơ quan điều phối, ví dụ như Bộ Kế hoạch & Đầu tư. 

 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị đã tạo điều kiện để Hiệp Hội trình bày những kiến 

nghị trên đây và chúng tôi mong nhận được phản hồi từ Quý vị.  

 

 

 


