
Trang 1/27 

                    P VI T NAM CUỐI KỲ 

Hà N i, Ngày 1/12/2015 
 

 

                   

 

             t Nam – Ngài Bùi Quang Vinh, B                               

Diễn đàn lần này diễn ra vào thời điểm đặc biệt quan trọng. Việt Nam đang chuẩn bị hoàn thành 

kế hoạch phát triển kinh tế xã h i 5 năm giai đoạn 2011 – 2015 và chuẩn bị cho giai đoạn mới, 

2016 – 2020. Đây cũng là giai đoạn Việt Nam đang cải cách thực chất thể chế và tái cấu trúc lại 

nền kinh tế theo hướng nâng cao khả năng cạnh tranh. Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ đã 

đạt được, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Năng suất lao 

đ ng, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Cải cách hành chính, 

phòng, chống tham nhũng và sự chuẩn bị để h i nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới còn nhiều 

vấn đề bất cập.  

 

Trong khi nền kinh tế còn nhiều điểm hạn chế, Việt Nam đứng trước yêu cầu ngày càng cao hơn, 

đặc biệt là khi Việt Nam h i nhập sâu hơn vào kinh tế thế giới. Trong bối cảnh Việt Nam đã ký 

kết tuyên bố thành lập C ng đồng kinh tế ASEAN và là thành viên của nhiều Hiệp định thương 

mại tự do với các đối tác quan trọng (TPP, FTA với EU, Hàn Quốc, Liên minh kinh tế Á – Âu), 

việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hoàn 

thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách là hết sức cần thiết. Với chủ đề Nâng cao năng lực 

cạnh tranh của doanh nghiệp để hội nhập quốc tế, Diễn đàn lần này sẽ tập trung thảo luận 10 

nhóm vấn đề liên quan đến thương mại, đầu tư; ngân hàng; thị trường vốn; nông nghiệp; giáo dục 

- đào tạo; nguồn nhân lực; ô tô - xe máy; khoáng sản; cơ sở hạ tầng và quản trị minh bạch. Đây đều 

là những vấn đề then chốt mà Chính phủ Việt Nam và doanh nghiệp cũng như các Hiệp h i 

doanh nghiệp hết sức quan tâm. Có thể thấy sức hấp dẫn của Diễn đàn ngày càng tăng, số lượng 

tham gia ngày càng đông đảo hơn qua từng kỳ Diễn đàn. Chính phủ Việt Nam đánh giá rất cao 

Diễn đàn và Diễn đàn đã nhận được sự quan tâm tham gia của Thủ tướng, Phó Thủ tướng chính 

phủ cũng như các cơ quan ban ngành đến để cùng đối thoại chính sách. 

 

                          - Ông Kyle Kelhofer,                  

Mặc dù thương mại toàn cầu đang phải trải qua cơn gió ngược với sự tăng trưởng chậm chạp, 

không giống như các đối thủ cạnh tranh khác, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam vẫn diễn ra 

nhanh và mạnh mẽ. Nền kinh tế của đất nước tiếp tục tăng trưởng với tốc đ  đạt xấp xỉ 6% trong 

nửa đầu năm 2015. Không những thế, đây còn là m t năm tràn đầy cơ h i và Việt Nam còn tới 5 

năm phía trước để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã h i nhằm hiện thực hóa mục tiêu 

đến năm 2020 trở thành m t quốc gia công nghiệp hóa. Năng lực cạnh tranh của Việt Nam sẽ 

ngày càng được quyết định bởi khả năng sử dụng hiệu quả nhất nguồn ngân sách đang trở nên 

hạn chế, khả năng tận dụng hơn nữa các nguồn tài chính tư nhân và phi nhà nước, nguồn tài 

chính trong nước và nước ngoài. Việc tiếp tục phát triển lĩnh vực kinh doanh sáng tạo nhằm nắm 

bắt thị phần đang gia tăng của các chuỗi giá trị kinh tế trên tất cả các lĩnh vực và cải thiện môi 

trường đầu tư đóng vai trò quan trọng.  

 

Đây là thời điểm có m t không hai cho ngành ngân hàng. Nghị quyết về xử lý nợ xấu vẫn còn là 

m t thách thức, thể hiện trách nhiệm của Chính phủ trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý và 

chính sách. Đây là cơ h i để thúc đẩy ngành ngân hàng phát triển lành mạnh, ổn định và ngày 

càng tăng cường năng lực hỗ trợ - điều này là rất quan trọng cho sự thành công của m t nền kinh 

tế. Cơ sở hạ tầng cũng là m t lợi thế đối với Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng bền 

vững và tái tạo. Việt Nam cần tận dụng các nguồn lực chuyên môn và tài chính cả trong và ngoài 

nước để tăng cường hơn nữa năng lực cạnh tranh. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các yếu tố thúc 

đẩy tăng trưởng nông nghiệp trước đây như chi phí lao đ ng thấp và nguồn tài nguyên thiên 
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nhiên chỉ có thể phát huy tác dụng đến mức đ  hiện tại. Việt Nam đang nỗ lực hướng đến m t 

ngành nông nghiệp cạnh tranh hơn để gia tăng giá trị cho chế biến nông nghiệp, nâng cao tiêu 

chuẩn, chất lượng và tăng cường vai trò tham gia của doanh nghiệp.  

 

Năng lực cạnh tranh là thách thức và cũng là đ ng lực phát triển. Việt Nam phải tiếp tục cải thiện 

nhằm duy trì năng lực cạnh tranh và phát huy hết tiềm năng phong phú riêng biệt nhằm đạt được 

các mục tiêu đã đặt ra trên tất cả các mặt.    

 

                              p Vi t Nam - Bà Virginia B. Foote,               

Kể từ diễn đàn gần đây nhất vào tháng Sáu, Việt Nam đã có những tiến b  đáng kể trong các vấn 

đề quan trọng đối với doanh nghiệp như: việc đàm phán Hiệp định TPP kết thúc vào tháng Mười, 

đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu dự kiến sẽ sớm kết thúc 

và có nhiều luật và quy định quan trọng đã được thông qua, triển khai thực hiện trong năm 2015.  

 

M t số vấn đề đã được đưa ra như: giảm tham nhũng và gánh nặng hành chính thông qua việc 

giảm sử dụng tiền mặt, giấy tờ và giao dịch thanh toán trực tiếp giữa doanh nghiệp với doanh 

nghiệp và doanh nghiệp với Chính phủ, đề xuất chiến dịch nâng cao kiến thức tài chính nhằm 

tăng cường đáng kể năng lực của các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ trong việc hiện đại hóa và khai 

thác các cơ h i có được từ các Hiệp định Thương mại Tự do mới. Theo đánh giá, Việt Nam có lẽ 

đã hoàn thành được khoảng 70-80% mục tiêu hướng tới các chuẩn mực kế toán toàn cầu - 20% 

còn lại sẽ là chìa khóa mở ra thành công cho các công ty hoạt đ ng tại Việt Nam. Chính phủ đã 

thực hiện những bước tiến quan trọng trong năm nay nhằm đưa hệ thống kế toán của Việt Nam 

gần hơn với các tiêu chuẩn toàn cầu. 

 

Trong hạ tầng cơ sở cứng, sản xuất năng lượng cũng là m t lĩnh vực quan tâm chủ đạo trong bối 

cảnh nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng. Tổng sơ đồ điện VII sẽ cần được thảo luận thêm. 

Kế hoạch Năng lượng Việt Nam nên chú trọng nhiều hơn vào khai thác nguồn năng lượng sẵn có 

của Việt Nam như khí tự nhiên, gió, sinh khối, năng lượng mặt trời, thủy điện và các nguồn năng 

lượng sạch khác và kế hoạch này cần được xem xét để giải quyết vấn đề còn tồn tại. Ngoài ra, 

còn có mối lo ngại về việc nhập khẩu than làm tăng thêm các chi phí y tế, giao thông vận tải, 

ngoại tệ và các chi phí khác.  

 

Việt Nam được kỳ vọng sẽ có được lợi ích đáng kể từ những cơ h i to lớn mà các hiệp định 

thương mại mang lại. 

 

                                            

 

                              p Vi t Nam (“    ”) –                           

Trong năm 2015, Chính phủ đã  nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô và khôi phục đà tăng trưởng với  

m t số đ t phá quan trọng. Tuy nhiên, sự phối hợp và tính đồng b , nhất quán giữa các b  ngành, 

địa phương và các cấp hành chính vẫn chưa đạt yêu cầu và đang là các điểm nghẽn cần được giải 

tỏa. Ngoài ra, cải cách thể chế, nhìn chung đã đạt được kết quả tích cực, nhưng vẫn chưa đáp ứng 

được kỳ vọng của doanh nghiệp. Các cu c khảo sát gần đây của VCCI về cải cách thủ tục hành 

chính cho thấy m t tín hiệu đáng lo ngại là doanh nghiệp tư nhân càng lớn thì chi phí tuân thủ 

thủ tục hành chính càng cao, doanh nghiệp quy mô càng lớn và kinh doanh càng thành công thì 

bị thanh tra, kiểm tra càng nhiều. Đây là m t lực cản đáng kể để các doanh nghiệp không lớn lên 

được và quy mô bình quân của doanh nghiệp Việt Nam đang nhỏ dần đi. Sự yếu kém của các 

thiết chế pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp trong kinh 

doanh đang là m t trong những điểm quan ngại hàng đầu của doanh nghiệp hiện nay và đang 

phát đi những tín hiệu không tốt về môi trường kinh doanh lành mạnh.  

Đề xuất: Song hành với cải cách hành chính, cải cách tư pháp cần phải là một trọng tâm cải 

thiện môi trường kinh doanh sắp tới. 
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Nền kinh tế Việt Nam đang h i nhập, nhưng khu vực kinh tế tư nhân trong nước chưa được hỗ 

trợ phát triển đầy đủ. Các doanh nghiệp FDI chưa có sự lan tỏa, cắm rễ sâu vào kinh tế địa 

phương. Khu vực SME trong nước vẫn đang đứng ngoài chuỗi giá trị toàn cầu và nếu có tham 

gia thì cũng chỉ vào công đoạn sử dụng nhiều nhân công tay nghề thấp và giá rẻ. M t nguyên 

nhân quan trọng là sự yếu kém của công tác giáo dục nghề nghiệp và chất lượng nguồn nhân lực. 

Đề xuất: Chính phủ có biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác công tư, hợp tác quốc tế trong 

lĩnh vực này, hướng tới xây dựng một hệ thống các trường và trung tâm đào tạo nghề đạt chuẩn 

quốc tế. 

 

M t vấn đề đặc thù cho năm 2016 là việc cung cấp thông tin kịp thời và hướng dẫn thực thi với 

cách thức phù hợp các hiệp định thương mại tư do mới cho doanh nghiệp. Phải triển khai cụ thể 

tới từng ngành hàng và lĩnh vực kinh doanh với sự phối hợp chặt chẽ của VCCI, các hiệp h i 

doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ.  

Đề xuất: kính mong có sự chỉ đạo của Chính phủ và hợp tác của các bộ ngành. 

 

Để thúc đẩy h i nhập, việc hình thành các liên minh doanh nghiệp để thúc đẩy sự tham gia của 

các doanh nghiệp tư nhân trong nước vào các chuỗi giá trị của các tập đoàn xuyên quốc gia và 

các FDI là rất quan trọng. 

Đề xuất: Chính phủ đẩy mạnh chính sách khuyến khích hỗ trợ theo chuỗi sản phẩm, ngành hàng  

 

Tăng lương tối thiểu ở mức 12,4% cho năm 2016 là mức tăng cao so với chỉ số lạm phát, đà tăng 

của năng suất lao đ ng và sức chịu đựng của doanh nghiệp.  

Đề xuất: Chính phủ cho giãn lộ trình thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội với lưu ý rằng mức đóng 

bảo hiểm xã hội, phí công đoàn ở Việt Nam đang ở mức cao nhất trên thế giới và khu vực. 

 

Doanh nghiệp Việt Nam đang dựa quá nhiều vào nguồn vốn ngắn hạn của ngân hàng và lãi suất 

thực của vốn vay quá cao trong tương quan so sánh với các nền kinh tế khác đang hạn chế năng 

lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Đề xuất: Việc tái cấu trúc lại cơ cấu vốn của các doanh nghiệp và giảm lãi suất cho vay là nhu 

cầu chính đáng của các doanh nghiệp và đòi hỏi các giải pháp về chính sách tiền tệ và hiệu quả 

hoạt động của hệ thống ngân hàng. 

 

Về thời gian làm thêm theo quy định của luật lao đ ng cũng không phù hợp với yêu cầu sản xuất, 

kinh doanh. 

Đề xuất: Kính đề nghị Chính phủ nghiên cứu sửa đổi sớm quy định này. 

 

Việc nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng: 

Đề xuất: Vấn đề này cần được cân nhắc phù hợp với từng loại thiết bị, không nên cào bằng như 

quy định hiện hành.  

Đề xuất Chính phủ có Chương trình quốc gia về khởi nghiệp. Nhà nước khuyến khích, tạo điều 

kiện thuận lợi và chia sẻ rủi ro cho các doanh nghiệp và dự án kinh doanh được thành lập trên cơ 

sở đổi mới sáng tạo. Mô hình các vườn ươm doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư 

thiên thần, v.v, nên được nghiên cứu triển khai r ng khắp để hỗ trợ cho phong trào khởi nghiệp. 

 

Hi p h i Doanh nghi          (“AmCham”) –                           

Việt nam đã và đang thành công trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và nâng cao kim ngạch 

thương mại. Tổng kim ngạch thương mại Mỹ - Việt trong năm 2015 sẽ có khả năng lên tới mức 

45 tỉ Đô la Mỹ, tăng trưởng năm là hơn 20%. Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) 

mới chỉ là m t lời hứa và chưa phải là hiện thực. TPP bao gồm nhiều vấn đề và đưa ra khung 

hành đ ng cũng như trọng tâm trong năm 2016. Hệ thống quy định chặt chẽ là bước đi đầu tiên 

cần thiết nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam đối với những kiến nghị của công chúng về quy 

định liên quan đến thủ tục hành chính từ phía công dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Giáo dục 
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là đ ng lực phát triển chính. Chúng ta cần m t lực lượng sinh viên tốt nghiệp có khả năng sẵn 

sàng làm việc, khoa học và công nghệ, nghiên cứu và đổi mới. Các công ty h i viên AmCham 

hiện đang tham gia vào các dự án giáo dục. AmCham khuyến khích Chính phủ đưa Chương trình 

Hợp tác Giáo dục ngành Kỹ thuật (HEEAP) lên m t quy mô r ng, quy mô HEEAP 3.0 áp dụng 

trên toàn quốc, với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, hiệp h i doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Rất ít các công ty Việt Nam nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Các công ty h i viên AmCham 

đang hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các hiệp h i doanh 

nghiệp khác phát triển nhà cung ứng để các công ty Việt Nam có đủ điều kiện và khả năng tham 

gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Quản lý hải quan hiệu quả và Thuận lợi hóa thương mại là cần thiết 

để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. AmCham đã phối hợp với 

VCCI và các hiệp h i công nghiệp xuất khẩu hàng đầu thành lập Liên minh Thuận lợi hóa 

Thương mại Việt Nam (VTFA) để hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực cho Tổng cục Hải 

quan Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết của Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại 

(TFA). 

 

AmCham chú trọng và nêu bật hai "mục tiêu cụ thể" từ rất nhiều vấn đề đã được đưa ra trong báo 

cáo: 

 

Rào cản Kỹ thuật đối với Thương mại - một ví dụ cụ thể - hạn chế của Việt Nam đối với việc 

nhập khẩu Thiết bị và Máy móc đã qua sử dụng: Thông tư 23/2015 mới được ban hành vào 

ngày 13/11/2015 và sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7/2016 (thay thế Thông tư 20/2014) đã vấp phải 

sự phản đối của đông đảo các hiệp h i doanh nghiệp trong và ngoài nước. AmCham đề nghị 

Chính phủ xem xét bãi bỏ hạn chế nhập khẩu thiết bị, máy móc đã qua sử dụng dựa trên tiêu 

chuẩn về thời gian cứng nhắc, đơn giản hóa và lồng ghép các thủ tục hành chính nhằm đảm bảo 

phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, tiết kiệm năng lượng và yêu cầu về môi trường 

trong dự án Cơ chế m t cửa quốc gia, và tiêu chuẩn chất lượng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế. 

 

Thị thực: Nhập cảnh tạm thời cho doanh nhân: Luật nhập cảnh sửa đổi của Việt Nam đã có 

hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Theo m t số điều khoản, công dân Hoa Kỳ sẽ được cấp thị thực có 

hiệu lực 3 tháng và nhập cảnh m t lần, trong khi công dân Việt Nam có thị thực vào Hoa Kỳ 

được nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 1 năm. AmCham mong đợi công dân Hoa Kỳ sẽ được cấp 

thị thực thời hạn 1 năm, nhập cảnh nhiều lần và Việt Nam sẽ sớm ký kết hiệp định hỗ trợ lẫn 

nhau về thị thực giữa Hoa Kỳ và các quốc gia khác như Trung Quốc. 

 

Phản h i c a B  Công An – Ông Tr    ă    , Phó Cụ      ng Cục Quản lý Xuất nhập 

cảnh (Cụ  “  X  ”) 

Visa cho công dân Mỹ: Doanh nhân Mỹ vào Việt Nam nếu đủ điều kiện/thủ tục sẽ được cấp 

visa đến 5 năm, người có giấy phép lao đ ng thì thời hạn visa sẽ theo thời hạn giấy phép lao 

đ ng (thường là 2 năm). Với doanh nghiệp thông thường thì sẽ được cấp visa 1 năm theo đề nghị 

của cơ quan trong nước. Liên quan đến đề xuất của phía Mỹ về việc cấp visa cho khách du lịch 

Mỹ, những người vào Việt Nam tham dự h i nghị, h i thảo với thời hạn 1 năm, Chính phủ đã 

giao cho B  Ngoại giao chủ trì vấn đề này. B  Ngoại giao đã xin ý kiến các B , ngành liên quan 

và nhận được sự đồng thuận. B  Ngoại giao đang xúc tiến hoàn tất thủ tục.  

 

Hi p h i Doanh nghi p Châu Âu (EuroCham) – Ông T                              

2015 là m t năm quan trọng đối với Việt Nam và mối quan hệ của Việt Nam với các đối tác châu 

Âu. Ngoài Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam, Việt Nam cũng đã ký kết 

Hiệp định TPP và Hiệp định thương mại tự do Liên minh Kinh tế Á Âu, và sắp trở thành thành 

viên của C ng đồng Kinh tế ASEAN. Tất cả những yếu tố này giúp Việt Nam trở thành m t 

trong những quốc gia có thể được hưởng lợi nhiều nhất từ thương mại quốc tế. Nếu những hiệp 

định này được triển khai thực hiện đúng đắn thì sẽ không chỉ tạo thuận lợi cho thương mại thông 

qua việc loại bỏ thuế quan mà còn có thể giúp Việt Nam chuẩn hóa các tiêu chuẩn về an toàn và 
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chất lượng theo các tiêu chuẩn châu Âu và các quốc gia thu c Tổ chức Hợp tác và Phát triển 

Kinh tế (OECD) khác. EuroCham nhấn mạnh năm vấn đề chính cần được giải quyết để tăng 

cường đáng kể tính bền vững và năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong thương mại toàn cầu, 

đồng thời mang lại lợi ích cho c ng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam: Cân đối lại kế 

hoạch năng lượng chú trọng hơn vào nguồn năng lượng sạch, huy đ ng nhiều nguồn lực cho đầu 

tư hạ tầng, trấn an các nhà đầu tư rằng họ có phương tiện, cơ sở để bảo vệ doanh nghiệp, nâng 

cao chất lượng và cung cấp các sản phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam và nâng cao năng lực 

của chính quyền cấp tỉnh tương đương với chính quyền cấp quốc gia. 

 

Nhằm giải quyết  ảnh hưởng do biến đổi khí hậu toàn cầu và ô nhiễm đang tăng cao tỷ lệ thuận 

với sự tăng trưởng kinh tế, Chính phủ có thể tập trung vào chính sách công nghiệp để hoàn thiện 

chuỗi cung ứng và tăng tỷ lệ n i địa với các quy trình thân thiện môi trường hoặc có cơ sở tái chế 

đầy đủ. Eurocham muốn tham gia vào Quy hoạch Điện 7 và sẵn lòng hỗ trợ Chính phủ Việt Nam 

với các bài học kinh nghiệm, công nghệ tiết kiệm, sử dụng năng lượng hiệu quả, năng lượng tái 

tạo, và sản xuất sạch. Eurocham đề xuất xây dựng kế hoạch năng lượng Việt Nam chú trọng hơn 

vào nguồn năng lượng sạch. M t số nguồn năng lượng sạch có thể có quy mô nhỏ hơn so với các 

nguồn năng lượng thay thế truyền thống khác nhưng lại có thời gian triển khai nhanh hơn nhiều 

và không bị người dân địa phương phản đối, đồng thời không hạn chế quốc gia trong việc phụ 

thu c lâu dài vào m t nguồn năng lượng nhất định. 

 

Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và đô thị hóa đang đẩy cao nhu cầu đối với cơ sở hạ tầng công 

c ng. Tuy nhiên, ngân sách nhà nước chỉ có thể đáp ứng m t phần nhu cầu. Nguồn vốn ODA 

hiện nay đang suy giảm. Giải pháp để huy đ ng vốn có thể từ việc nâng cao tính minh bạch trong 

các thị trường vốn và mở r ng  đầu tư  quỹ hưu trí và bảo hiểm. 

 

Mặc dù Việt Nam đã cải thiện khuôn khổ pháp lý, việc thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ vẫn là 

m t mối quan tâm của các doanh nghiệp châu Âu cũng như các doanh nghiệp Việt Nam. 

EuroCham kêu gọi Chính phủ Việt Nam cần đảm bảo các hành vi vi phạm nhãn hiệu và bản 

quyền sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt của pháp luật có tính răn đe cao. Những nỗ lực thực 

thi pháp luật đối với hành vi vi phạm website/internet sẽ cần được tăng cường, đặc biệt là các 

Quyết định Đình chỉ cần được thi hành ngay lập tức.  

 

Eurocham đề xuất Chính phủ cần tích cực khuyến khích hệ thống tư pháp nhằm công nhận và thi 

hành phán quyết của trọng tài nước ngoài theo Công ước New York năm 1958 mà Việt Nam là 

thành viên của Công ước này. 

 

Liên quan đến các biện pháp an toàn thực phẩm, Việt Nam cần chấp nhận tiêu chuẩn chất lượng 

và chứng nhận quốc tế, và bao gồm cả việc đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm trong nước được 

an toàn, sạch, và được sản xuất theo m t quy trình không nguy hiểm và không chứa các chất đ c 

hại. Đây là thời điểm để đưa vào m t sân chơi bình đẳng tạo điều kiện cho các công ty quốc tế 

tham gia đấu thầu công khai. EuroCham đề xuất đẩy mạnh chuyển giao công nghệ dược phẩm 

sáng tạo và đổi mới để giải quyết các vấn đề phức tạp này. Về an toàn thực phẩm, Eurocham ủng 

h  sự phối hợp ở mức đ  cao hơn giữa các b  ngành trong Chính phủ thông qua các nhóm công 

tác liên B  có sự tham gia của các công ty Việt Nam và nước ngoài.  

 

EuroCham lo ngại rằng những thay đổi về Thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ làm mất đi những lợi ích có 

được từ cắt giảm thuế quan đã được đàm phán trong EVFTA. 

 

Nhiều nhà đầu tư ở Việt Nam gặp phải khó khăn khi thành lập công ty do những thách thức về 

thủ tục hành chính ở cấp địa Phương do việc áp dụng không thống nhất pháp luật và chính sách. 

Cần đối xử nhất quán với các nhà đầu tư khi họ đầu tư tại các tỉnh thành khác nhau.   
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Hi p h i Doanh nghi            (KoCham) –                           

KoCham trình bày 4 vấn đề chính mà các nhà đầu tư và doanh nghiệp Hàn Quốc gặp phải trong 

quá trình hoạt đ ng kinh doanh của họ tại Việt Nam. Trước hết, theo Quy chế cho vay, thời hạn 

vay áp dụng cho các cá nhân nước ngoài tại các tổ chức tín dụng sẽ không được phép vượt quá 

thời hạn được phép sinh sống, hoạt đ ng tại Việt Nam. Với việc hạn chế thời hạn cho vay áp 

dụng cho người nước ngoài, Quy định này có thể đã bị lỗi thời so với các quy định khác của 

pháp luật Việt Nam, như Luật nhà ở năm 2014. KoCham khuyến nghị gia hạn thời hạn cho vay 

áp dụng cho người nước ngoài phù hợp với thời gian sở hữu nhà ở. Thứ hai, thời gian thử việc 

hiện tại của người lao đ ng phụ thu c vào m t số yếu tố và có thể kéo dài từ 6 đến 60 ngày. 

KoCham khuyến nghị gia hạn thời gian thử việc lên ít nhất là 3 tháng. Thứ ba, theo pháp luật 

hiện hành, số giờ làm thêm của người lao đ ng không vượt quá 50% số giờ làm việc bình thường 

trong m t ngày và không quá 30 giờ trong m t tháng. Giới hạn này không xem xét m t số yếu tố 

như thời kỳ cao điểm và thấp điểm của từng doanh nghiệp. Kocham khuyến nghị áp dụng linh 

hoạt quy định giới hạn làm thêm giờ không quá 30 giờ m t tháng. Vào thời kỳ cao điểm, doanh 

nghiệp có thể tăng thời gian làm thêm giờ cho người lao đ ng để đáp ứng yêu cầu sản xuất và 

ngược lại. Vấn đề cuối cùng là theo quy định mới của B  luật lao đ ng 2012, khái niệm “Tiền 

lương” được xác định là khoản tiền thực tế người sử dụng lao đ ng trả cho người lao đ ng và 

hiện nay khoản tiền này bao gồm mức lương theo công việc, phụ cấp lương và các khoản bổ 

sung khác. Với khái niệm mới về tiền lương này, người sử dụng lao đ ng sẽ phải chi trả thêm 

các khoản liên quan đến bảo hiểm xã h i, tiền lương làm thêm giờ và dẫn đến việc gia tăng đáng 

kể gánh nặng chi phí nhân công và dần đánh mất tính cạnh tranh hấp dẫn của ngành công nghiệp 

sản xuất. Kocham kính đề nghị Chính phủ Việt Nam xem xét không bao gồm "các khoản bổ 

sung" trong tiền lương làm căn cứ để đóng bảo hiểm xã h i. 

 

Phản h i c a B                   b       Xã   i  – Ông Doãn Mậu Di p, Th      ng 

Về mức đóng bảo hiểm xã h i cao: Khác với các nước khác, chi phí lao đ ng ở Việt Nam được 

chia nhỏ thành nhiều cấu phần: tiền lương, trợ cấp, tiền chuyên cần, hỗ trợ đi lại, vv. Trên thực 

tế, trong khi mức đóng rất cao nhưng tiền lương hưu của người lao đ ng về hưu lại rất thấp, và 

còn tồn tại lo ngại về vỡ quỹ bảo hiểm xã h i theo nghiên cứu của nhiều Tổ chức như Ngân hàng 

Thế giới. Hơn nữa, tỷ lệ đóng cao nhưng chi phí lao đ ng của Việt Nam lại thấp hơn so với các 

nước khác. Việc này cần  được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. 

 

Hi p h i Doanh nghi p Nhậ   ả  (JBAV) – Ông Shimon Tok                

JBAV rất hoan nghênh chính sách linh hoạt của Việt Nam đối với các thỏa thuận thương mại tự 

do khác nhau. Sự ổn định nền kinh tế trong đó bao gồm ổn định tiền tệ là điều kiện để tiếp tục 

thu hút đầu tư. An ninh, năng lực cạnh tranh trong ngành công nghiệp trong nước và duy trì cán 

cân thương mại là các yếu tố quan trọng, và các thành viên của JBAV sẽ nỗ lực để góp phần thúc 

đẩy quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam. JBAV đã trình bày 5 điểm chính. Trước hết, Chính 

phủ Việt Nam cần cân nhắc giảm Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTTĐB) đối với ô tô. JBAV kiến nghị 

Chính phủ nghiên cứu và triển khai đề án trợ cấp hiệu quả cho các doanh nghiệp sản xuất trong 

nước. Thứ hai, kể từ sau ngày 1/11/2014, các doanh nghiệp Nhật Bản được phép thành lập công 

ty sở hữu 100% vốn nước ngoài cung cấp các dịch vụ thu c mã CPC 742 và 748 trong lĩnh vực 

kho vận (logistics) hoặc vận tải. Tuy nhiên, vẫn có m t vài trường hợp bị chính quyền từ chối do 

luật liên quan chưa hoàn thiện. JBAV kính đề nghị các Cơ quan liên quan đưa ra quyết định trên 

cơ sở tôn trọng cam kết với WTO. Thứ ba, sau khi hệ thống VNACCS đi vào vận hành từ tháng 

4/2014, liên quan tới việc m t số cán b  hải quan tại địa phương có yêu cầu doanh nghiệp trả phí 

hải quan không chính thức, JBAV kiến nghị các Cơ quan liên quan giải quyết hiệu quả vấn đề 

này. Thứ tư, JBAV tiếp tục đưa ra mối lo ngại về các quy định hạn chế nhập khẩu thiết bị và máy 

móc đã qua sử dụng tại Thông tư 23 ban hành trong tháng 11. Vấn đề cuối cùng là nới lỏng các 

điều kiện tái nhập cảnh không cần thị thực. JBAV đề xuất thay đổi các điều kiện nhập cảnh đối 

với công dân Nhật Bản được quy định trong “Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của 
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người nước ngoài tại Việt Nam", cho phép công dân Nhật Bản được  miễn visa khi tái nhập cảnh 

không kể thời gian của lần nhập cảnh trước đó vào Việt Nam là bao lâu. 

 

Phản h i c a B  Công An – Ông Tr    ă    , Phó Cụ      ng Cục Quản lý Xuất nhập 

cảnh (Cụ  “  X  ”) 

Theo số liệu thống kê của Cục QLXNC  sau 11 tháng kể từ ngày Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá 

cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực, tổng số người nước ngoài vào Việt 

Nam tăng 7,1%, trong đó khách vào theo diện miễn thị thực đơn phương tăng 10,4% so với cùng 

kỳ năm 2014. Khách Nhật Bản nhập cảnh theo diện miễn thị thực đơn phương cũng tăng 7,4%. 

 

Đề nghị bỏ điều kiện 30 ngày đối với khách vào Việt Nam theo diện miễn thị thực đơn phương: 

Nhiều nước theo diện miễn thị thực đơn phương hoan nghênh Việt Nam áp dụng chính sách này. 

Tuy nhiên, trên thực tế có phát sinh m t số tình huống cụ thể cũng đã được tháo gỡ: như trường 

hợp khách du lịch các nước Đông Nam Á vào theo tour, nếu xuất trình vé quay lại nước gốc hoặc 

đi tiếp nước khác thì sẽ được cấp visa tại cửa khẩu với lệ phí là 5 USD. Đối với những trường 

hợp có doanh nghiệp bảo lãnh thì cũng được cấp visa tại cửa khẩu. Bên cạnh đó, Chính phủ giao 

B  Công an chủ trì, phối hợp với các B  ngành liên quan nghiên cứu khả năng cấp visa điện tử. 

 

Hi p h i Doanh nghi p Úc (AusCham) - Ông David W. Carter, Thành viên H     ng Quản 

tr     

Trong năm nay, có nhiều luật mới hoặc luật sửa đổi quan trọng bắt đầu có hiệu lực, đáng chú ý là 

Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp mới. Điều đáng khích lệ ở đây là các luật mới được soạn thảo 

dựa trên cơ sở thu thập ý kiến từ c ng đồng các nhà đầu tư. Tuy nhiên, luật sẽ không hiệu quả 

nếu không có các Nghị định và Thông tư hướng dẫn rõ ràng. Trên thực tế đã xảy ra tình trạng 

thực thi và áp dụng luật thiếu nhất quán ở các địa phương. AusCham đề xuất cần có hướng dẫn 

rõ ràng để hiện thực hóa các tác đ ng của luật mới ban hành. 

 

Liên quan đến vấn đề miễn thị thực, hiện nay Việt Nam miễn thị thực cho công dân của 21 quốc 

gia, tuy nhiên con số này còn thấp hơn các nước lân cận như Malaysia (164), Philippines (157), 

và Thái Lan (52). AusCham kính đề nghị Chính phủ cần khẩn trương mở r ng danh sách các 

nước miễn thị thực bao gồm Úc và New Zealand. Đây được xem như m t phương pháp thúc đẩy 

thương mại, đầu tư và du lịch giữa các quốc gia. AusCham đề nghị miễn thị thực lưu trú trong 30 

ngày thay vì 15 ngày như hiện tại và đồng thời cho phép du khách tái nhập cảnh trong vòng 30 

ngày để quảng bá hình ảnh Việt Nam như m t trung tâm quá cảnh.  

 

Nhằm tăng cường cơ chế thị trường khi Việt Nam h i nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu, bắt 

bu c Việt Nam cần có bước đi táo bạo để tiếp tục hoàn thiện cơ chế thị trường và thương mại tự 

do. Ngoài ra, cần có 1 sân chơi bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. 

 

Hạn chế tiếp tục ảnh hưởng đến các nhà đầu tư bất đ ng sản nước ngoài, khi Luật Kinh doanh 

Bất đ ng sản mới vẫn tồn tại sự phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư bất đ ng sản trong và ngoài 

nước. Các nhà đầu tư nước ngoài không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình 

thức phân chia đất thành các lô để bán trong khi các nhà đầu tư trong nước được hưởng quyền lợi 

đó. Hơn nữa, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được phép thu 50% giá trị của hợp 

đồng bán và mua, hoặc thuê mua bất đ ng sản hình thành trong tương lai trong khi đó tỷ lệ áp 

dụng cho các nhà đầu tư trong nước lên đến 70%. AusCham đề xuất bỏ sự phân biệt về quyền lợi 

dành cho các nhà đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư trong nước để đảm bảo m t 

sân chơi bình đẳng và công bằng cho tất cả thành viên tham gia vào lĩnh vực bất đ ng sản tại 

Việt Nam. 
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Phản h i c a B  Công An – Ông Tr    ă    , Phó Cụ      ng Cục Quản lý Xuất nhập 

cảnh (Cụ  “  X  ”) 

Về việc miễn visa cho Úc, NewZealand: Theo chỉ đạo của Thủ tướng, B  Công an đang tổng 

hợp lại vấn đề miễn visa đơn phương. 

 

PHIÊN 2 –  Ầ     &    Ơ     I, NGÂN HÀNG VÀ THỊ     NG VỐN 

 

1.                    i 

                                 i – Ông Tr         c                   

Nhóm Đầu tư và Thương mại ghi nhận những nỗ lực rất lớn của Chính Phủ và B  Kế Hoạch Đầu 

Tư trong việc chủ trì soạn thảo Luật Đầu Tư, Luật Doanh Nghiệp cũng như các Nghị định hướng 

dẫn thi hành những Luật này. Các luật và Nghị định này đã có những đ t phá quan trọng, góp 

phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Để hiện thực hóa những cải cách 

quan trọng đó, Nhóm Đầu tư và Thương mại đã đưa ra m t số đề xuất sau:  

 

Luật Đầu tư 

- Đề xuất thiết lập cơ chế 1 cửa trong việc giải quyết các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và 

đăng ký đầu tư để doanh nghiệp chỉ phải n p 1 b  hồ sơ cho 1 cơ quan. 

- Loại bỏ sự trùng lặp về giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp: 

Đề xuất chính phủ rà soát lại, giảm thiểu và thống nhất các giấy tờ mà nhà đầu tư phải n p, 

trước hết là trong Thông tư hướng dẫn mà sắp tới B  Kế hoạch và Đầu tư sẽ ban hành.  

- Khẩn trương công bố điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài 

 

Luật Doanh nghiệp 

- Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục thay đổi n i dung đăng ký doanh nghiệp: đề xuất giảm thiểu tối 

đa, cho phép doanh nghiệp chỉ phải n p thông báo thay đổi và không phải n p các giấy tờ 

kèm theo được qui định trong nghị định 78. 

- Công bố danh mục ngành nghề kinh doanh: đề xuất các cơ quan liên quan thống nhất, tập 

hợp và công bố tất cả các ngành, nghề trên trang website của cơ quan đăng ký kinh doanh để 

doanh nghiệp tiện tra cứu. 

- Thời hạn góp vốn điều lệ: Luật cũ quy định thời hạn góp vốn là điều lệ là 3 năm trong khi 

luật mới yêu cầu thời hạn là 3 tháng. Quy định mới gây nhiều khó khăn cho các nhà đầu tư 

và nhóm kiếm nghị cho phép các doanh nghiệp đươc góp vốn điều lệ theo tiến đ  thực hiện 

dự án. 

 

Vấn đề thực thi Luật Đầu Tư và Luật Doanh Nghiệp mới, đề xuất 

- Ban hành qui định để hạn chế việc tham vấn/xin ý kiến đối với các ngành, nghề không cần 

thiết. 

- Xây dựng cơ chế kiểm soát qui trình đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp để giới hạn số lần 

yêu cầu bổ sung tài liệu.  

 

Phản h i c a B  K  ho              – Ngài Bùi Quang Vinh, B      ng 

Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp năm 2014 được B  Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo theo 

cách tiếp cận phù hợp với hiến pháp Việt Nam năm 2013 là người dân và doanh nghiệp được làm 

tất cả những gì luật pháp không cấm. Đây là cách tiếp cận hiện đại và tiến b , chuyển từ hình 

thức chọn – cho sang hình thức mới chọn – bỏ, có nghĩa là không cho phép thì quy định trong 

luật và chỉ có luật mới được hạn chế quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, 

những gì không quy định trong luật thì đều được làm. Phương pháp này là rất minh bạch nhưng 

rất khó thực hiện, thậm chí nhiều nước trên thế giới chưa thể thực hiện được. Tuy nhiên, bên 

cạnh đó các hiệp định quốc tế của Việt Nam, song phương và đa phương như WTO vẫn theo 

phương pháp chọn – cho. Do đó, các B  ban ngành rất khó để đưa ra danh mục. Hiện nay, tất cả 
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6 nghị định và 3 thông tư hướng dẫn 2 luật Đầu tư và Doanh nghiệp đã được hoàn thành và ban 

hành.   

 

- Đề xuất về cơ chế liên thông giữa thủ tục đầu tư và đăng ký doanh nghiệp để loại bỏ sự trùng 

lặp về hồ sơ: đã được giải quyết trong điều 24 Nghị định 118 ban hành ngày 12/11/2015. 

Điều 24 yêu cầu các Sở KH-ĐT thiết lập cơ chế 1 cửa liên thông để giải quyết thủ tục đầu tư 

và thành lập doanh nghiệp. Các giấy tờ trùng lặp cũng được xem xét và loại bỏ. 

- Điều kiện đầu tư áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài: Nhiều B  ngành chưa làm được vì m t 

số Hiệp định song phương và đa phương chưa quy định cấm ngành nghề nào. Tại thời điểm 

ngày 27/12 khi Nghị định 118 có hiệu lực, B  Kế hoạch và Đầu tư sẽ hoàn chỉnh việc rà soát, 

hệ thống hóa và chính thức công khai danh mục, điều kiện đầu tư nước ngoài trên cổng thông 

tin quốc gia mới về đầu tư nước ngoài. Trong quá trình thực hiện, liên quan đến m t số 

ngành nghề không nằm trong danh mục hoặc chưa được quy định thì các cơ quan cấp phép 

địa phương có quyền xem xét và quyết định trong cùng ngành nghề đó mà không phải xin ý 

kiến các B  ngành. 

- Xây dựng cơ chế kiểm soát qui trình đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp để không được từ 

chối hồ sơ của nhà đầu tư và giới hạn số lần yêu cầu bổ sung tài liệu: Trong khoản 2,3,4 của 

Điều 6, Nghị định 118 đã khẳng định m t số nguyên tắc liên quan đến quá trình tiếp nhận và 

giải quyết thủ tục của nhà đầu tư. Ngoài ra, khoản 2 điều 25 Nghị định 118 cũng quy định cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền không xem xét lại các n i dung đã được các cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền khác thẩm định và phê duyệt trước đó. 

- Góp vốn điều lệ trong vòng 90 ngày: Khoản 3, điều 44, Nghị định 118 quy định vốn điều lệ 

của tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án đầu tư không nhất 

thiết phải bằng vốn đầu tư của dự án đầu tư và cho phép  thực hiện góp vốn và huy đ ng các 

nguồn vốn khác để thực hiện dự án đầu tư theo tiến đ .   

- Ghi mã hóa ngành nghề: Đây là yêu cầu chính đáng và đơn giản. Trong đăng ký thành lập 

doanh nghiệp, các doanh nghiệp cần đưa thông tin mã ngành nghề để cơ quan quản lý có thể 

hệ thống xếp loại quốc gia nhằm quán lý và xây dựng chính sách, cơ chế. Đối với ngành 

nghề chưa có mã số hoặc chưa rõ thì cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận thông tin ngành 

nghề của doanh nghiệp vào cơ sở dữ liệu quốc gia và thông báo lại B  Kế hoạch và Đầu tư 

để bổ sung. 

- Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Các giấy tờ yêu cầu đã nằm trong hệ thống 

hồ sơ và phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014. Có rất nhiều n i dung công việc hiện 

nay theo quy định mới phía cơ quan nhà nước đã làm thay cho doanh nghiệp. Do dó, việc 

doanh nghiệp bổ sung các thông tin đầy đủ cho cơ quan nhà nước là rất cần thiết. 

 

                                 i –     F       k                    

6 vấn đề trọng tâm đã được đưa ra, bao gồm: 

Trước hết, Thông tư 23 về nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng vẫn còn tồn tại m t số quan ngại 

như đã được AmCham, VCCI và Hiệp h i Doanh nghiệp Nhật Bản giải thích đầy đủ. Chúng ta 

cần có hệ thống có khả năng dự báo tốt hơn nhằm xác nhận các quyết định đầu tư vốn trước khi 

mạo hiểm mua các thiết bị mà có thể bị từ chối sau khi đã được nhập khẩu vào Việt Nam. 

 

Thứ hai, vấn đề công nhận các phán quyết của trọng tài đã có chuyển biến tốt hơn nhiều so với 

những năm trước nhưng Nhóm Công tác vẫn đề xuất tiếp tục làm việc thêm về vấn đề này, đặc 

biệt là trong các lĩnh vực kỹ thuật như các nguyên tắc cơ bản làm cơ sở để hủy bỏ phán quyết của 

trọng tài cũng như việc soạn thảo luật hòa giải mới hỗ trợ thực hiện dễ dàng hơn hợp đồng xây 

dựng FIDIC. 

 

Thứ ba, liên quan đến bảo h  đầu tư, m t số cơ quan thuế địa phương đã bác bỏ ưu đãi trên Giấy 

chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp do cơ quan trung ương cấp và có quan điểm bất hợp lý về 

chi phí quản lý quốc tế phát sinh của các công ty con trong nước. 
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Điểm thứ tư là về quyền sở hữu trí tuệ. Trong bối cảnh Hiệp định TPP và các hiệp định thương 

mại của thế kỷ 21, quyền sở hữu trí tuệ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các vấn đề điển hình 

như xâm phạm bản quyền trực tuyến, bảo h  các nhãn hiệu phi truyền thống, kiểu dáng và dữ 

liệu đ c quyền về sinh học đều thực sự quan trọng đối với nền kinh tế tri thức của Việt Nam 

trong tương lai. Các vấn đề này cần nhận được sự quan tâm cấp bách từ Chính phủ và Quốc h i 

nhằm tạo điều kiện cho Việt Nam và các doanh nghiệp quốc tế đưa đất nước tiến vào tương lai. 

 

Thứ năm, hiện vẫn tồn tại vấn đề về sự trùng lặp các yêu cầu đăng ký hợp đồng bảo hiểm nhân 

thọ. Quy định trong Quyết định 35 đã dẫn đến việc trùng lặp trong đăng ký hợp đồng bảo hiểm 

nhân thọ này và yêu cầu phê duyệt từ cả B  Tài chính và B  Công Thương. Nhóm Công tác 

khuyến nghị Chính phủ Việt Nam xem xét lại vấn đề này trong thời gian sắp tới nhằm đưa vào 

áp dụng cơ chế m t cửa hiệu quả hơn. 

 

Vấn đề cuối cùng là việc thiếu trường học quốc tế cho con cái của các chuyên gia nước ngoài 

làm việc tại vùng sâu vùng xa, m t phần lý do là giới hạn về tỷ lệ 20% học sinh Việt Nam. 

Nhóm công tác đề xuất áp dụng tỷ lệ linh hoạt nhằm giải quyết vấn đề này. 

 

Phản h i c a B  Khoa học và Công ngh  (“       ”) – Ông Tr n Qu c Khánh, Th  

    ng 

Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN về nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng: Trong quá trình 

chuẩn bị ban hành Thông tư B  KHCN đã xin ý kiến r ng rãi của các b , ban ngành, địa phương 

và c ng đồng doanh nghiệp. Thông tư đã nêu rõ 2 điều kiện nhập khẩu thiết bị: Tuổi thiết bị 

không vượt quá 10 năm; Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù 

hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. 

Liên quan đến sự phân biệt đối xử mà doanh nghiệp có đề cập thì theo quy định của thông tư, 

tiêu chuẩn sản xuất thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam. Ngoài 

ra, các tổ chức giám định cấp giám định thư nhập khẩu thiết bị vào Việt Nam bao gồm cả tổ chức 

quốc tế có giấy phép hoạt đ ng tại nước sở tại. Liên quan đến thủ tục nhập khẩu, yêu cầu về 

kiểm tra chất lượng đã được loại bỏ nhằm tránh phiền hà cho doanh nghiệp. Chứng từ, hồ sơ 

nhập khẩu chỉ yêu cầu giấy chứng nhận giám định của bên thứ 3 hoặc văn bản xác nhận của nhà 

sản xuất về nguồn gốc, xuất xứ, năm sản xuất thiết bị, đây được coi là những văn bản tối thiểu 

cần có. Về kiểm tra hải quan chỉ tập trung hậu kiểm. Qua thông tư 23, B  KHCN đã cố gắng đơn 

giản hóa tối đa thủ tục nhập khẩu thiết bị, đồng thời ngăn chặn việc nhập khẩu các thiết bị lạc 

hậu vào Việt Nam. 

 

Bảo h  quyền sở hữu trí tuệ (“Quyền SHTT”): Việt Nam đã kết thúc đàm phán TPP và hiện nay 

B  KHCN đang rà soát lại các quy định của luật SHTT năm 2009 để đề xuất sửa đổi,  bổ sung 

sao cho phù hợp với các quy định TPP. B  KHCN dự kiến báo cáo Chính phủ và Quốc h i Dự 

thảo mới của Luật SHTT sửa đổi, bổ sung vào năm 2017.  

 

Phản h i c a B          - Ông Nguy n Khánh Ngọc, Th      ng 

B  Tư pháp bày tỏ mong muốn và cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy cải cách 

tư pháp theo chiến lược cải cách tư pháp đến 2020 và đánh giá cao những chia sẻ và kinh nghiệm 

quốc tế. 

 

Liên quan đến kiến nghị về việc công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài: Bản Dự 

thảo cập nhật nhất trình lên Quốc h i đã có m t số n i dung hoàn thiện như: quyền được yêu cầu 

không công nhận phán quyết trọng tài hay quyền tòa án yêu cầu các tổ chức trọng tài giải thích 

n i dung phán quyết trọng tài đã được loại bỏ. Trong thời gian vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã 

tiến hành nhiều hoạt đ ng nhằm đảm bảo nghĩa vụ cam kết trong Công ước New York về công 

nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài, đồng thời hoàn thiện khuôn khổ pháp luật 
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trong nước, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh. Chính phủ đã phối hợp 

chặt chẽ với Tòa án Nhân dân Tối cao, cơ quan Quốc h i trong việc trình và thông qua Dự án B  

luật Tố tụng Dân sự sẽ có hiệu lực trong thời gian tới. 

 

Vấn đề hòa giải thương mại: B  Tư pháp đánh giá cao sự quan tâm của c ng đồng doanh nghiệp 

trong việc Việt Nam cần xây dựng m t khuôn khổ pháp luật về hòa giải thương mại. Chính phủ 

đã chỉ đạo xây dựng Nghị định về vấn đề này. 

 

Phản h i c a Tòa án Nhân dân T       (“      ”) – Bà Nguy n Th  Hoàng Anh, Thành 

viên H     ng thẩm phán. 

TANDTC cảm ơn sự chia sẻ, hỗ trợ và hợp tác tích cực của Tập đoàn tài chính quốc tế IFC thu c 

Ngân hàng Thế giới đã phối hợp với TANDTC trong quá trình xây dựng, hoàn thiện 1 số văn 

bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam ví dụ như Luật phá sản, góp phần hoàn thiện môi trường 

pháp lý kinh doanh, phục vụ h i nhập quốc tế và kinh tế quốc tế. TANDTC tiếp tục hợp tác với 

IFC để xem xét về việc tổ chức đăng cai diễn đàn cải cách phá sản tại Châu Á lần thứ 10 vào 

cuối năm 2016. 

 

B  luật Tố tụng Dân sự vừa được Quốc h i Việt Nam thông qua đã có sửa đổi theo hướng tiếp 

thu ý kiến đóng góp của c ng đồng doanh nghiệp nước ngoài. Ngoài hai n i dung thứ trưởng 

Nguyễn Khánh Ngọc đã đề cập thì còn m t số n i dung liên quan có ảnh hưởng tích cực và tạo 

điều kiện cho doanh nghiệp nước ngoài như sau: 

- Nhằm khuyến khích việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải, thương lượng, TANDTC 

hỗ trợ bằng quyết định công nhận kết quả hòa giải. B  Luật Tố tụng Dân sự đã bổ sung trong 

Chương 23, điều 417  thủ tục công nhận kết quả hòa giải ngoài tòa án, quy định rõ ràng, 

minh bạch về điều kiện công nhận và kết quả hòa giải. 

- Dự thảo B  luật Tố tụng Dân sự đã bổ sung thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự. Quy định 

thủ tục mới sẽ do 1 thẩm phán tiến hành giải quyết vụ án dân sự có đủ điều kiện theo quy 

định của B  Luật và với trình tự đơn giản so với thủ tục giải quyết vụ án dân sự thông thường 

nhằm giải quyết nhanh mà vẫn đảm bảo tuân thủ theo pháp luật.   

- B  luật Tố tụng Dân sự đã bổ sung quy định rõ ràng, chặt chẽ với thời hạn cụ thể về xử lý kết 

quả tống đạt văn bản tố tụng của tòa án cho đương sự đang ở nước ngoài và kết quả yêu cầu 

cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thu thập chứng cứ để đảm bảo xử lý nhanh chóng các 

vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. 

- H i đồng thẩm phán TANDTC đã ra Nghị quyết  03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10  về việc lựa 

chọn, công bố và cho thi hành các án lệ.  

 

Phản h i c a B  Tài Chính –           Mai, Th      ng 
Trong hai năm vừa qua thực hiện Nghị quyết số 19 và Nghị quyết 63, B  Tài chính đã triển khai 

mạnh mẽ cải cách hành chính thuế và trình cấp có thẩm quyền ban hành luật, Nghị định, ban 

hành theo thẩm quyền các thông tư hướng dẫn. Những văn bản ban hành này đã góp phần quan 

trọng trong việc thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn và tạo môi trường 

kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, mở r ng diện ưu đãi, tăng mức ưu đãi thuế trên nhiều 

lĩnh vực. Đồng thời, B  Tài chính cũng tiến hành hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin 

vào quản lý, do đó đã giảm số giờ kê khai n p thuế từ 537 giờ xuống 117 giờ vào cuối 2015. 

Thời gian thực hiện thông quan hàng hóa giảm từ 21 ngày xuống còn 14 ngày đối với nhập khẩu 

và 13 ngày đối với nhập khẩu. Trên 98% phần trăm số doanh nghiệp đã  thực hiện kê khai thuế 

điện tử và trên 90% doanh nghiệp đã đăng ký n p thuế điện tử. Qua các cu c khảo sát đánh giá 

gần đây về mức đ  hài lòng của doanh nghiệp thì trên 70% doanh nghiệp tham gia khảo sát hài 

lòng với cải cách thủ tục hành chính thuế.   

 

Kiến nghị về hạn chế kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu hiện nay, B  Tài 

chính đã trình Thủ tướng ban hành Quyết định 2026 ngày 17/11/2015. Quyết định quy định B  
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Tài chính và các B  điều chỉnh danh mục về kiểm tra chuyên ngành theo nguyên tắc rủi ro, quy 

định cụ thể thời gian thực hiện thủ tục để giảm thời gian thông quan. B  Tài chính tin tưởng rằng 

việc thực hiện quyết định này sẽ khắc phục được các hạn chế về kiểm tra chuyên ngành mà 

doanh nghiệp đã nêu. 

 

Kiến nghị về bảo h  đầu tư: Trong quá trình thực thi pháp luật, Chính phủ chỉ đạo B  Tài chính 

luôn đảm bảo nhất quán quyền lợi nhà đầu tư, điều đó được thể hiện rõ trong pháp luật về thuế 

mà đặc biệt là luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp luật và chính sách mới ban hành có 

quyền lợi và ưu đãi cao hơn so với quyền lợi, ưu đãi mà nhà đầu tư đang hưởng tại giấy phép/văn 

bản pháp luật trước đó thì nhà đầu tư có quyền được hưởng theo pháp luật mới. Trường hợp pháp 

luật, chính sách mới ban hành có quyền lợi, ưu đãi thấp hơn thì doanh nghiệp vẫn tiếp tục được 

hưởng ưu đãi trong giấy phép đầu tư đã cấp cho thời gian còn lại. Nếu doanh nghiệp không đáp 

ứng điều kiện cấp phép thì không được hưởng ưu đãi theo giấy phép như đã quy định trong Luật 

Đầu tư và Luật thuế. Đối với trường hợp giấy phép đã cấp bị sai so với quy định của pháp luật tại 

thời điểm cấp phép thì sẽ được điều chỉnh, đảm bảo sự công bằng, minh bạch với doanh nghiệp 

khác. Trường hợp ưu đãi không rõ thì B  tài chính sẽ phối hợp các B  ngành có liên quan trình 

cấp có thẩm quyền, trình Thủ tướng để làm rõ hướng dẫn về ưu đãi.  

 

Kiến nghị về việc thi hành Quyết định 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/08/2015 ban hành Danh mục 

hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung: hiệp h i 

doanh nghiệp có kiến nghị đình chỉ áp dụng Quyết định số 35 đối với lĩnh vực kinh doanh bảo 

hiểm nhân thọ. B  Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao B  

Công thương phối hợp các B  liên quan chủ trì xem xét lại n i dung này theo hướng bỏ quy định 

đăng ký hợp đồng mẫu, giao B  Tài chính hướng dẫn nguyên tắc xây dựng sản phẩm bảo hiểm 

nhân thọ đảm bảo quyền lợi của người được bảo hiểm. 

 

  ả                   ụ             (   “  &  ”) –      ù   ă                 

Về tỷ lệ học sinh Việt Nam được tham gia các chương trình quốc tế, các trường quốc tế có vốn 

đầu tư nước ngoài: B  sẽ xem xét kiến nghị của Nhóm công tác và báo cáo với chính phủ xem 

xét để mở r ng biên đ , thu hút thêm học sinh Việt Nam vào các trường có vốn đầu tư nước 

ngoài. Tuy nhiên, việc này không thu c thẩm quyền của B  GD&ĐT. 

 

2. Ngân hàng 

Nhóm Ngân hàng – Ông Nirukt            ng nhóm 

Trong bối cảnh thị trường quốc tế nhiều biến đ ng, Ngân hàng Nhà nước (“NHNN”)  đã đưa ra 

những biện pháp thận trọng và kịp thời để ứng phó. Nhóm Công tác Ngân hàng (“NCTNH”) tin 

tưởng rằng việc kết hợp giữa cải thiện các điều kiện cơ bản trong nước, tăng cường h i nhập 

thương mại quốc tế thông qua các hiệp định quốc tế và m t loạt các cải cách r ng khắp sẽ giúp 

Việt Nam tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài. 

 

NCTNH đã đề cập tới 4 vấn đề trong báo cáo của mình liên quan tới:  

- Các sản phẩm quản lý dòng tiền: đề xuất NHNN nhanh chóng ban hành khung pháp lý để 

tạo điều kiện cho ngân hàng có thể sử dụng các dịch vụ quản lý dòng tiền cũng như cung cấp 

các hỗ trợ cần thiết cho khách hàng,  

-          ả                         : kiến nghị NHNN tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý 

về lĩnh vực này, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc bảo hiểm rủi ro với 

chi phí thấp. 

-           ụ                 ề   ả              NCTNH đánh giá cao việc NHNN đã có 

nhiều biện pháp gần đây để tăng cường cơ chế thanh toán không dùng tiền mặt và đề xuất 

NHNN tạo điều kiện cho các dịch vụ tài chính trên nền tảng công nghệ phát triển.  
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-          l ậ      : Nhóm Công tác đề nghị áp dụng thời hạn tối thiểu là 45 ngày trước khi 

quy định có hiệu lực đối với những quy định sắp ban hành tới đây và NHNN tiếp tục tạo điều 

kiện để các ngân hàng tham gia góp ý đối với các quy định hiện hành và quy định mới. 

 

NCTNH đưa ra các khuyến nghị liên quan tới ba vấn đề kỹ thuật :  

- Th  nhất, Bả  lã     i       ớc ngoài: đề xuất NHNN cho phép trừ các khoản bảo lãnh 

đã cấp căn cứ trên bảo lãnh đối ứng của ngân hàng ở nước ngoài ra khỏi hạn mức tín dụng 

m t khách hàng.  

- Th  hai: (i) đề xuất NHNN bổ sung trong dự thảo mới về hoạt đ ng cho vay cho phép các tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho khách hàng thực hiện vay tái tục (roll-

over loan) và vay với mục đích trả nợ trước hạn các khoản vay đang có với các tổ chức tín 

dụng trong và ngoài nước trên cơ sở đảm bảo rằng các khoản vay này không nhằm mục đích 

che giấu nợ xấu, (ii) đề nghị NHNN ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể về Nghiệp vụ đại 

lý trong hoạt đ ng ngân hàng và (iii) đề nghị NHNN cho phép hoạt đ ng chiết khấu và bao 

thanh toán miễn truy đòi.  

- Th  ba, yêu cầu về tài liệu mở tài khoản tại ngân hàng: đề nghị NHNN đơn giản hóa các thủ 

tục hành chính tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào đầu tư tại Việt 

Nam. 

 

NCTNH đánh giá đánh giá cao tiến trình đối thoại thường xuyên, chặt chẽ với NHNN, và cam 

kết hỗ trợ tối đa NHNN, cũng như tích cực làm việc với các hiệp h i liên quan như VNBA và Ủy 

ban giám sát Tài chính Quốc gia để cùng đóng góp cho sự phát triển của ngành ngân hàng tại 

Việt Nam. 

 

Phản h i c a   â             ớ  (“    ”) – Bà Nguy n Th  H ng, Phó Th      c 
Th  nhất, về khuyến nghị phát triển các nhóm sản phẩm mới như sản phẩm quản lý dòng tiền, 

sản phẩm tài chính trên nền tảng công nghệ, khuôn khổ quản lý rủi ro doanh nghiệp, ngân hàng 

đại lý, về nguyên tắc NHNN ủng h  quan điểm cần phát triển m t thị trường tài chính với nhiều 

sản phẩm ngày càng có chất lượng cao, đem lại nhiều tiện ích và nâng cao hiệu quả hoạt đ ng 

cho khách hàng và doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi m t khuôn khổ quản lý phù 

hợp và đồng b , đảm bảo được lợi ích và mục tiêu đề ra. Hiện nay, NHNN đang tích cực phối 

hợp với các bên liên quan nhằm nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp lý cho các hoạt đ ng này 

và mong nhận được sự hợp tác tích cực của NCTNH.  

 

Th  hai, hiệu lực thi hành của các văn bản được quy định phù hợp với Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2008. Tuy nhiên trên thực tế, m t số văn bản có hiệu lực trong thời gian 

ngắn sau khi được ban hành để đáp ứng ra yêu cầu bức thiết và cấp bách về quản lý và ổn định 

thị trường. Điều này đòi hỏi các bên cùng nhau cố gắng thực hiện để đạt được mục tiêu chung. 

Trong thời gian qua, NHNN đã rất tích cực trong việc giải đáp các vướng mắc của NCTNH và 

các đối tác thông qua các diễn đàn và làm việc, trả lời bằng văn bản, trong đó nhiều vấn đề đã 

được giải quyết triệt để. Đối với những vấn đề hiện còn vướng mắc trong quá trình thực thi chính 

sách, NHNN sẽ sẵn sàng lắng nghe ý kiến, và kịp thời giải đáp trao đổi khi có đề nghị của 

NCTNH. 

 

Th  ba, là các vấn đề kỹ thuật khác như bảo lãnh ngân hàng đối ứng, cho vay chiết khấu không 

truy đòi, bao thanh toán, thủ tục mở tài khoản..v.v.. là những vấn đề mà NCTNH và các đơn vị 

chức năng của NHNN đã nhiều lần trao đổi. NHNN sẽ tiếp tục nghiên cứu những đóng góp của 

NCTNH làm cơ sở hoàn thiện và ban hành các quy định liên quan phù hợp trong thời gian tới.  
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3. Th     ờng v n 

Nhóm Th     ờng V n – Ông                 i di n Nhóm 

Để cổ phần hóa m t cách hiệu quả và thành công thì ít nhất 20 đến 30% vốn cổ phần của công ty 

cần phải được bán ra thông qua tổ chức quốc tế gồm các ngân hàng trong nước và quốc tế với 

m t bản cáo bạch được kiểm toán nhằm tạo tính thanh khoản, minh bạch và thu hút các nhà đầu 

tư nước ngoài. Việc huy đ ng m t số tiền lớn sẽ tạo ra kinh phí để bù đắp thâm hụt ngân sách, tài 

trợ cho phát triển kinh tế và có thể là xương sống của Hệ thống Quỹ hưu trí, hiện đang rất cần 

thiết ở Việt Nam. Quy trình cổ phần hóa phải được dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế thông qua 

phương thức dựng sổ và phân phối cổ phần thay vì m t hệ thống đấu giá không hiệu quả, mục 

đích là để bán được m t số lượng đáng kể chỉ trong m t lần. Hơn nữa, các cổ phiếu mới nên 

được niêm yết trên thị trường chứng khoán để thanh khoản ngay lập tức, hơn là bị đẩy ra thị 

trường OTC UPCOM không hiệu quả. Nghị định 60 ban hành vào tháng 6 mang lại rất nhiều 

hứng thú cho các nhà đầu tư. Chính phủ đề xuất rằng Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn 

nhà nước (SCIC) tự thoái vốn 10 doanh nghiệp cho các nhà đầu tư nước ngoài, tuy nhiên cho đến 

nay vẫn chưa được thực hiện. Vấn đề này cần được giải quyết và thực sự cần minh bạch. Việt 

Nam vẫn là m t trong những thị trường mới nổi hấp dẫn nhất với tiềm năng lớn để thu được lợi 

tức đầu tư đáng kể. Hiện nay Việt Nam đang là đích ngắm của nhiều nhà đầu tư quốc tế. Việt 

Nam cần vốn nước ngoài để phát triển và để đạt được điều này thì Việt Nam sẽ phải tuân theo 

các quy tắc quốc tế về thực thi và minh bạch.   

 

Nhóm Th     ờng V n –                          ng Nhóm 

Trong thời gian 2 năm gần đây nhóm Công tác Thị trường vốn chú trọng 3 vấn đề lớn, đó là: 

giảm giá vốn cho doanh nghiệp Việt Nam bằng cách tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước 

ngoài, tăng tính bền vững cho thị trường vốn bằng cách thành lập các quỹ hưu trí tự nguyện 

trong nước và thúc đẩy chương trình cổ phần hóa của chính phủ. Nhóm Công tác hoan nghênh sự 

cởi mở, hợp tác, nỗ lực của Ủy ban Chứng khoán, B  Tài chính và B  Kế hoạch và Đầu tư khi 

cơ bản tạo ra, chủ trì những kết quả đáng khích lệ. Cả 3 nguyện vọng của Nhóm đều được bật 

đèn xanh, chủ trương hóa và đi vào cơ sở pháp lý. Nhóm đã trình bày 4 sơ đồ so sánh tình hình 

Việt Nam với 5 nước khác trong khu vực ASEAN để minh chứng cho cái giá  phải trả hôm nay. 

Lãi suất thực trên trái phiếu Chính phủ 5 năm phát hành mà Việt Nam phải trả là gấp đôi so với 

các nước bạn. Mặt bằng giá trị doanh nghiệp tính theo 2 phương thức: giá trị so với lợi nhuận, 

giá trị so với giá so sánh cho thấy các doanh nghiệp của Việt Nam được đánh giá thấp hơn từ 40 

đến 50% so với các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán khác ở các nước bạn. Kết quả đầu 

tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2008 cũng đã được thể hiện rõ trên sơ đồ. 

Nguyên nhân sâu xa của 3 vấn đề nêu trên là sự đánh giá chưa xứng đáng trong Chính phủ Việt 

Nam đối với vai trò, quy mô và thành phần cần thiết trong thị trường chứng khoán, việc này nằm 

ngoài kiểm soát của các cơ quan đứng đầu ngành chứng khoán.   

 

Phản h i c a Ủy ban Ch    k           ớ  (“      ”) –         ằng, Ch  t ch 
UBCKNN đánh giá cao kiến nghị của Nhóm Thị trường vốn cũng như sự phối hợp với 

UBCKNN trong việc xây dựng, triển khai chính sách, tháo gỡ khó khăn nhằm thu hút tốt hơn 

nữa dòng vốn đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán.  

 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán: Nghị định 60 của Chính phủ đã cho 

phép nước ngoài sở hữu đến 100% các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, có m t vướng 

mắc về việc xác định khi nào trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị định 

118 do B  KHĐT ban hành ngày 12/11/2015 có nêu rõ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài nếu là doanh nghiệp niêm yết hoặc hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán 

thì thực hiện theo hướng dẫn của B  Tài chính. B  Tài chính đã hoàn thiện hướng dẫn, gửi 

B  KHĐT cho ý kiến và sẽ ban hành trong tháng 12. Đối với m t doanh nghiệp khi nước 

ngoài nắm giữ trên 60% trong phạm vi 1 năm thì mới được coi là doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài. 
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- Cổ phần hóa: Chính phủ đã ban hành Quyết định 51 và các quyết định mới gần đây để tháo 

gỡ vấn đề cổ phần hóa. Chính phủ ban hành Nghị định 60 và B  Tài chính ban hành các 

Thông tư, trong đó có chế tài quy định bắt bu c doanh nghiệp cổ phần hóa phải lên niêm yết, 

đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. UBCKNN cũng đang sửa thông tư để có chế 

tài xử phạt các doanh nghiệp. Chính phủ cũng cần nghiên cứu kiến nghị để thúc đẩy cổ phần 

hóa, tạo sự thay đổi đ t biến cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa.  

- Quỹ hưu trí tự nguyện: B  Tài chính đã dự thảo Nghị định về Quỹ hưu trí tự nguyện, lấy ý 

kiến thẩm định của B  Tư pháp và sẽ sớm được ban hành nhằm tăng cường thêm chất lượng 

dòng tiền đầu tư và bền vững của thị trường chứng khoán. 

 

PHIÊN 3 – NÔNG NGHI P, GIÁO DỤ  &       O, NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN 

TRỊ MINH B CH 

 

1. Nông nghi p 

Nhóm Công tác Nông nghi p – Ông David Whitehead      ng nhóm 

Nhóm công tác đặc biệt chú trọng đến m t số lĩnh vực cụ thể và đã đưa ra m t số khuyến nghị 

như sau:  

 

Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp: 

Nhìn chung, Nghị định còn chung chung và thiếu cụ thể. Nghị định đề cập đến mô hình hỗ trợ 

đầu tư “cánh đồng mẫu lớn” trong đó chủ yếu tập trung vào việc phát triển mô hình này dưới sự 

chỉ đạo của Nhà nước và không có sự kết nối với mục tiêu khuyến khích đầu tư (Điều 11). Nghị 

định đề cập đến việc tổ chức thực hiện khuyến khích đầu tư m t cách rất chung chung và mơ hồ 

(Chương IV). B  NN&PTNT và/hoặc các đơn vị thực thi cần xác định rõ những dịch vụ và hỗ 

trợ nào sẽ được cung cấp cho nhà đầu tư. 

 

Đối với mục tiêu hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển bền vững: H i thảo nông dân là m t 

trong những cách tiếp cận hiệu quả nhất để chuyển giao công nghệ tiên tiến cho người nông dân. 

Vì vậy, khuyến nghị của Nhóm công tác như sau: 

- Các b  ngành cần đưa ra hướng dẫn rõ ràng về thủ tục cấp phép tổ chức h i thảo nông dân và 

điều này cần được thực hiện đồng b  trên cả nước. 

- Việc cấp phép tổ chức h i thảo nông dân chỉ nên qua m t cấp chứ không phải qua hai cấp 

như yêu cầu tại m t số tỉnh. 

- Rút ngắn thủ tục cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài đối với các công ty đã có giấy 

phép phân phối trong nước. 

- Không cần thiết yêu cầu cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài đã có giấy phép cư 

trú/giấy phép lao đ ng hợp pháp. 

- Tổ chức đào tạo cho cán b  quản lý nhà nước và doanh nghiệp về các thông tư/quy định mới 

để đảm bảo việc triển khai tốt và có hiệu quả. 

 

An toàn thực phẩm: Thực phẩm không an toàn luôn là vấn đề đối với sức khỏe con người. Các 

vấn đề về an toàn thực phẩm không chỉ gây bệnh cho con người mà còn làm hạn chế năng lực 

xuất khẩu của Việt Nam và gây tổn hại đến uy tín sản phẩm hàng hóa của Việt Nam. Vì vậy, 

Nhóm đề xuất thành lập m t Nhóm công tác để đưa các vấn đề ra m t Cơ quan An toàn thực 

phẩm tập trung trực thu c m t B  duy nhất. Cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm cấp chứng nhận 

kiểm tra và thực hiện công tác giám sát, kiểm nghiệm thực phẩm, dán nhãn và cấp phép. Cơ quan 

này cũng sẽ thực hiện công tác giáo dục và đào tạo về an toàn thực phẩm và nâng cao nhận thức 

về an toàn thực phẩm. 

 

Chất lượng vật tư nông nghiệp bao gồm thuốc trừ sâu và phân bón: M t báo cáo gần đây cho 

thấy 50% loại phân bón được cơ quan nhà nước kiểm tra ngẫu nhiên không đạt tiêu chuẩn quy 
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định. Điều này gây tổn thất cho nền kinh tế khoảng 800 triệu Đô la Mỹ mỗi năm. Nhóm công tác 

đề xuất như sau: 

- Thiết lập hàng rào tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm hạn chế việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu có 

nguy cơ cao; 

- Khuyến khích việc quản lý và sử dụng thuốc trừ sâu có trách nhiệm và có đạo đức; Áp dụng 

các thực hành tốt trong kinh doanh sản phẩm; Việc dán nhãn sản phẩm phải phù hợp và tuân 

thủ theo các hướng dẫn;  

- Thiết lập các quy định với tiêu chí cụ thể nhằm khuyến khích đưa ra các sản phẩm bảo vệ 

thực vật mới với kỹ thuật và công nghệ tiên tiến;  

- Chú trọng sử dụng các sản phẩm thuốc trừ sâu an toàn và chất lượng tốt; 

- Cung cấp các chương trình đào tạo có chất lượng cho người nông dân để nhấn mạnh tầm 

quan trọng và lợi ích của việc sử dụng phù hợp thuốc trừ sâu và tuân theo các hướng dẫn trên 

nhãn sản phẩm. 

- Cải thiện chất lượng và uy tín sản phẩm của Việt Nam. 

 

Tình trạng tham nhũng ở chính quyền địa phương cấp tỉnh và cấp huyện tiếp tục ảnh hưởng đến 

các doanh nghiệp nước ngoài hoạt đ ng trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam. Nhóm công 

tác đề nghị Chính phủ tiếp tục đặc biệt quan tâm, giải quyết hiệu quả vấn đề này vì nó có ảnh 

hưởng trực tiếp đến khả năng phát triển của các nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và lợi 

nhuận chính đáng của các bên liên quan, từ người nông dân cho đến doanh nghiệp. 

 

  ả                                    ể            (   “  &    ” – Ông Hà Công 

  ấ              

Về dự thảo chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài trong nông nghiệp: Chính phủ đã có 

nghị định 210 năm 2013 ưu đãi đầu tư vào tất cả các loại hình doanh nghiệp và nông nghiệp. 

Việc hình thành nghị định khuyến khích lần này chỉ nhằm vào những lĩnh vực doanh nghiệp 

trong nước làm chưa có hiệu quả hoặc chưa làm được, đặc biệt là: công tác sau thu hoạch và chế 

biến để nâng cao chất lượng; phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ cho nông nghiệp; các sản 

phẩm đầu vào phục vụ cho nông nghiệp và chủ yếu là thuốc bảo vệ thực vật và phân bón; giống 

cây trồng và vật nuôi. B  đã tổ chức h i thảo tham vấn với các doanh nghiệp và tiếp tục xin ý 

kiến đóng góp công khai trên trang web của B  trong vòng 45 ngày nữa. Trong thời gian tới B  

sẽ bố trí sắp xếp 1 h i nghị nữa tới những nhà đầu tư quan tâm vào những lĩnh vực phù hợp.  

 

Hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển bền vững: B  đang triển khai rất quyết liệt để tái cơ 

cấu. Chính phủ cũng thành lập 1 Ban chỉ đạo liên ngành do Phó Thủ tướng chỉ đạo. Hiện nay, B  

đang tập trung vào tái cơ cấu chủ yếu tạo liên kết theo chuỗi sản xuất để nâng cao giá trị, đồng 

thời nâng cao giá trị bằng ứng dụng khoa học công nghệ. B  cũng đã có quy hoạch các khu công 

nghệ cao và mong muốn các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm vào những lĩnh vực này. 

 

Quản lí chất lượng sản phẩm đầu vào và vệ sinh an toàn thực phẩm: B  đã xác định từ năm 

2015 nhiệm vụ chính của nông nghiệp là quản lý vật tư đầu vào và an toàn thực phẩm. B  đang 

triển khai nâng cao năng lực quản lý, tổ chức giám định phòng thí nghiệm đ c lập phi chính phủ 

để đảm bảo tính khách quan. Đồng thời trong quá trình sản xuất đẩy mạnh áp dụng quy trình sản 

xuất tốt gắn với  xác nhận chứng chỉ địa lý cũng như xuất xứ và đặc biệt là đánh giá rủi ro.  

 

2. Giáo dụ           o 

Nhóm Công tác Giáo dụ           o – Ông Brian O'Reilly,     ng nhóm 

Nhóm công tác tập trung vào hai lĩnh vực chính sau đây: Nghị định 73 và các vấn đề liên quan 

đến đào tạo kỹ thuật và dạy nghề (TVET). 

 

 

 



Trang 17/27 

Ngh    nh 73 
- Nghị định được ban hành gần đây dường như phức tạp hơn so với các quy định pháp lý có 

liên quan được ban hành trước đó. Theo quy định, sau khi được cấp giấy phép đầu tư, đơn vị 

xin phép thành lập cơ sở đào tạo cần phải xin thêm ba giấy phép khác và ngoài ra rất nhiều 

giấy phép con. B  GD&ĐT nên xem xét các quy định pháp lý riêng cho các hình thức giáo 

dục khác nhau.  

- Nghị định 73 điều tiết hoạt đ ng của các cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài, do 

đó các thông tư hướng dẫn nghị định cũng như các quy định có liên quan khác cần được ban 

hành trong vòng m t năm sau nghị định thay vì 5 năm như các trường hợp trước đó.  

- Thủ tục pháp lý đối với các dự án tái đầu tư: Cần phân biệt việc mở r ng các dự án sẵn có 

với các dự án mới để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư đã có những đóng góp thành công 

trong nhiều năm. Sẽ không công bằng nếu Việt Nam yêu cầu các thủ tục pháp lý đối với các 

dự án tái đầu tư giống như đối với các dự án đầu tư mới.  

- Hiện tại vẫn còn thiếu m t khung pháp lý đối với việc gia hạn thời gian hoạt đ ng của các cơ 

sở giáo dục. Đối với thời gian hoạt đ ng theo giấy phép mới vẫn dưới 20 năm thì không nên 

đòi hỏi các cơ sở giáo dục phải xây dựng cơ sở vật chất riêng của mình.  

- Hiện nay vẫn có sự thiếu nhất quán giữa các cơ quan lập pháp và các cơ quan thực thi pháp 

luật. Nghị định cần nêu rõ hồ sơ xin giấy phép thành lập hoặc giấy phép hoạt đ ng gồm 

những chứng từ nào cũng như quy định rõ ràng thời điểm, thời gian n p hồ sơ và phát hành 

giấy phép.  

 

      o kỹ thuật và d y nghề (TVET) 

Hệ thống Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề có chất lượng là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế. Để 

làm được điều này, trước hết cần nắm rõ nhu cầu về năng lực nghề nghiệp của ngành/doanh 

nghiệp, sau đó là xây dựng và cung cấp các chương trình giảng dạy phù hợp và có chất lượng để 

đào tạo ra những sinh viên ra trường đáp ứng được nhu cầu của ngành. 

- Đáp ứng nhu cầu của ngành/doanh nghiệp: Nhằm giảm thiểu chênh lệch giữa cung và cầu 

về kỹ năng nghề nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề cần nỗ lực hơn nữa trong việc cải thiện 

chương trình đào tạo bằng cách phân tích kỹ lưỡng nhu cầu của ngành/doanh nghiệp. Các 

trường cũng cần tham gia tích cực hơn trong việc xác định nhu cầu ngành để đáp ứng yêu cầu 

của địa phương và tự chủ trong kết nối với doanh nghiệp. 

- Xây dựng năng lực cho các cơ sở đào tạo nghề: Ngoài việc xác định nhu cầu của ngành và 

doanh nghiệp, năng lực của các cơ sở đào tạo nghề trong các lĩnh vực như tổ chức và quản lý, 

phát triển giáo viên, xây dựng chương trình giảng dạy cũng cần được nâng cao. Hiện tại, ở 

Việt Nam đã có m t số sáng kiến đang được triển khai như: Dự án Kỹ năng Nghề nghiệp 

Việt Nam của Canada; Thoả thuận hợp tác giữa Việt Nam - Đức trong chương trình “Cải 

cách đào tạo nghề ở Việt Nam”; Các sáng kiến của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản 

(JICA); Chương trình Liên minh hợp tác giáo dục đại học ngành kỹ thuật với Hoa Kỳ. Nhóm 

công tác đề xuất Chính phủ Việt Nam làm việc chặt chẽ với các bên liên quan trong các sáng 

kiến nêu trên cũng như các sáng kiến khác nữa để có m t cách tiếp cận phối hợp nhằm xây 

dựng năng lực cho các cơ sở đào tạo nghề. Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam có thể hỗ 

trợ công tác phối hợp này.  

- Thu hút sinh viên vào các trường đào tạo nghề: Các học sinh trung học thường muốn học 

tiếp lên Đại học và việc thiết lập m t hệ thống liên thông trong giáo dục Việt Nam sẽ giúp 

cho giáo dục đào tạo nghề trở nên hấp dẫn hơn. Nhóm công tác khuyến nghị Chính phủ Việt 

Nam tiếp tục hoàn thiện Khung trình đ  quốc gia để học sinh sau khi tham gia chương trình 

đào tạo tại cơ sở đào tạo nghề được chính thức công nhận.  

 

  ả                   ụ             (   “  &  ”) –      ù   ă               g 

B  GD&ĐT đồng tình với ý kiến đánh giá và nhận xét của Nhóm công tác GD&ĐT cho rằng 

đào tạo nhân lực chất lượng cao là khâu đ t phá để phát triển đất nước bền vững trong những 

năm sắp tới. 
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Trong những năm gần đây, B  GD&ĐT cũng đưa ra nhiều chủ trương chính sách đổi mới công 

tác GD&ĐT nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Hiện nay, B  đang sử dụng khung trình đ  quốc 

gia phù hợp với khung trình đ  tham chiếu ASEAN và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê 

duyệt phục vụ h i nhập c ng đồng kinh tế ASEAN vào đầu năm tới.  

 

Các vướng mắc liên quan đến Nghị định 73: 

- Nghị định 73 quy định 3 bước thành lập cơ sở đào tạo có vốn đầu tư nước ngoài so với 2 

bước trước đây. Trong giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có rất nhiều hoạt đ ng khác 

ngoài hoạt đ ng giáo dục và đào tạo, việc kiểm tra, giám sát điều kiện hoạt đ ng GD&ĐT 

trong thời gian vừa qua gặp m t số vướng mắc. Do thực tế phát sinh đã bu c B  GD&ĐT 

phải điều chỉnh chính sách để vừa thu hút được đầu tư lại vừa đảm bảo được quyền lợi của 

người học. Trên cơ sở kiến nghị của Nhóm công tác, B  sẽ tham mưu trình chính phủ xem 

xét để tiếp tục đơn giản hóa quy định thủ tục. 

- Hồ sơ thành lập cơ sở GDĐT nước ngoài: mỗi bước thành lập có mức đ  yêu cầu chi tiết 

khác nhau. B  nhận thấy kiến nghị của Nhóm công tác liên quan đến yêu cầu nhà đầu tư phải 

ký hợp đồng với cán b  giảng dạy, quản lý nhà trường khi nhà trường chưa hoạt đ ng làm 

ảnh hưởng đến chi phí nhà đầu tư là rất chính đáng. B  sẽ nghiên cứu và báo cáo với chính 

phủ để chính phủ xem xét quy định thế nào cho hợp lý hơn, thời điểm nào nhà đầu tư cần ký 

hợp đồng lao đ ng với cán b  giảng dạy và cán b  quản lý để tiết kiệm chi phí cho nhà đầu 

tư và đảm bảo nguồn nhân lực có chất lượng.  

- Tỷ lệ học sinh Việt Nam được tham gia các chương trình quốc tế, các trường quốc tế có vốn 

đầu tư nước ngoài: B  sẽ xem xét kiến nghị của Nhóm công tác và báo cáo với chính phủ 

xem xét để mở r ng biên đ , thu hút thêm học sinh Việt Nam vào các trường có vốn đầu tư 

nước ngoài. Tuy nhiên, việc này không thu c thẩm quyền của B  GD&ĐT. 

- Về kiến nghị tiếp tục thực hiện thí điểm các chương trình đào tạo dạy bằng tiếng nước ngoài: 

Do thí điểm phải có thời hạn và sau mỗi giai đoạn cần có đánh giá cụ thể, đề xuất  tiếp tục 

thực hiện hay không nên việc thí điểm sẽ được xem xét, xử lý dựa trên từng trường hợp cụ 

thể. 

 

Phản h i c a B                   b       Xã   i – Ông Doãn Mậu Di p, Th      ng 

B  đánh giá cao kiến nghị về đào tạo nghề và sẽ có sự phối hợp với các b  ngành, đơn vị liên 

quan như B  Giáo dục và đào tạo, B  LĐTBXH, các doanh nghiệp và c ng đồng trường Cao 

đẳng nghề.  

 

Về vấn đề nâng cao năng lực của các tổ chức đào tạo nghề, Chính phủ sẽ lắng nghe các sáng kiến 

từ c ng đồng nhà đầu tư nước ngoài để liên kết và có cách tiếp cận tốt nhất.  

 

Thu hút học sinh vào các cơ sở dạy nghề: B  đã có nhiều nỗ lực, ví dụ phối hợp cùng Tổng cục 

Thống kê, và B  Kế hoạch - Đầu tư định kỳ hàng quý công bố các bản tin cập nhật thị trường lao 

đ ng, và qua đó cảnh báo nhu cầu của các ngành đào tạo nghề. Để cải thiện tình trạng nguồn 

nhân lực hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, B  LĐTBXH cần sự 

phối hợp từ B  GD – ĐT cũng như sự can thiệp từ Chính phủ, và sẽ lắng nghe những phản hồi từ 

c ng đồng nhà đầu tư nước ngoài để có những trình tự phù hợp.  

 

3. Ngu n nhân l c 

Tiểu Nhóm Công tác Ngu n Nhân l c –       l    l  kw ll      ng nhóm 

Tiểu nhóm công tác Nguồn nhân lực VBF đánh giá cao việc B  Lao đ ng - Thương binh và Xã 

h i (B  LĐTBXH) đã có những tiến triển tích cực trong vấn đề giấy phép lao đ ng và hy vọng 

các n i dung liên quan sẽ được làm rõ phù hợp với Quyết định 67 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tiểu nhóm công tác Nguồn nhân lực đưa ra m t số khuyến nghị liên quan đến quy định giới hạn 

thời gian làm thêm giờ để góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Do mức giới 

hạn thời gian làm thêm giờ ở Việt Nam hiện nay là thấp hơn đáng kể so với các quốc gia khác 
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trên thế giới và thấp hơn nhiều lần so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực, đặc biệt là đối 

với ngành sản xuất hàng xuất khẩu, lĩnh vực đòi hỏi sự linh hoạt cao về thời gian làm việc. Tiểu 

nhóm công tác hiểu rõ quan điểm của B  LĐTBXH về việc bảo vệ người lao đ ng Việt Nam, 

tuy nhiên theo các số liệu thống kê cho thấy người lao đ ng Việt Nam có sức khỏe tốt. Để tận 

dụng lợi thế này của lực lượng lao đ ng Việt Nam nhằm nâng cao năng suất, Tiểu Nhóm công 

tác đề xuất m t phương án khác dựa trên các kinh nghiệm thực tiễn của Chính phủ Nhật Bản 

trong 50 năm qua. Phương án này, như được nêu tại Điều 36 của B  luật Lao đ ng Nhật Bản, 

quy định rằng nếu người sử dụng lao đ ng, người lao đ ng và công đoàn đồng ý và thống nhất 

với nhau thì việc làm thêm giờ sẽ được cho phép tiến hành. Nhóm công tác tin rằng đề xuất này 

sẽ giúp cải thiện năng suất và năng lực cạnh tranh, tăng thu hút đầu tư, gia tăng GDP cho Việt 

Nam cũng như mang lại lợi ích cho người lao đ ng. 

 

Phản h i c a B                   b       Xã   i – Ông Doãn Mậu Di p, Th      ng 

Vấn đề liên quan tới cấp phép lao động nước ngoài, cụ thể là về Nghị định sửa đổi Nghị định 

102/2013/NĐ-CP: B  LĐTBXH cảm ơn c ng đồng doanh nghiệp đã có những góp ý và hiện nay 

Dự thảo NĐ đã được trình Chính phủ. Theo đó, các quy trình thủ tục sẽ được rút gọn và theo chỉ 

đạo của Chính phủ sắp tới việc cấp phép có thể thực hiện trực tuyến (online) và kết nối với Cổng 

Thông tin Quốc gia, nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa việc bảo vệ việc làm cho lao đ ng trong 

nước và tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước 

ngoài.  

 

Đề xuất về tăng thời gian làm thêm: B  LĐTBXH hiểu rõ đề xuất của Hiệp h i Doanh nghiệp 

Hàn Quốc như linh hoạt về thời gian làm để đáp ứng nhu cầu mang tính mùa vụ. Căn cứ điều 

117 B  Luật Lao đ ng, có thể áp dụng linh hoạt cho m t số ngành nghề, nhưng tổng thời gian 

không vượt quá 200 giờ đối với công việc bình thường và 300 giờ đối với công việc đặc biệt. 

Trong báo cáo của tiểu nhóm Công tác, nhiều lập luận liên quan tới việc nâng cao mức làm thêm 

giờ được đưa ra như sức khỏe tốt, nâng cao năng suất lao đ ng, nâng cao năng lực cạnh tranh, 

GDP cho Việt Nam..vv.. B  LĐTBXH hoàn toàn hiểu những điều này và cũng đã đề xuất nâng 

thời gian làm thêm khi trình Quốc h i B  Luật Lao đ ng năm 2012, tuy nhiên các đại biểu Quốc 

h i, Công đoàn và các Tổ chức xã h i đã chỉ ra các vấn đề có thể chưa phù hợp nếu tăng thêm 

giờ làm việc. Trên cơ sở đó, Quốc h i chỉ đồng ý phê duyệt mức hiện hành. B  LĐTBXH hoan 

nghênh việc Hiệp h i Nhật bản sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Việt Nam nghiên cứu các quy định về 

thời gian làm thêm giờ, đồng thời có thể cùng B  LĐTBXH nghiên cứu các cơ chế kiểm soát đối 

với những ngành có thể làm thêm giờ. Tất cả các điểm này chỉ có thể thực hiện sau khi B  Luật 

Lao đ ng sửa đổi. B  LĐTBXH cũng nghiên cứu và dự kiến trình Quốc h i sửa đổi m t số điểm 

không phù hợp trong bối cảnh Việt Nam tham gia m t số Hiệp định quốc tế như TPP. 

 

4. Quản tr  minh b ch 

Nhóm Công tác Quản tr  và Minh b ch –        l   w       i di n  

Trong bối cảnh h i nhập toàn cầu với việc ký kết nhiều hiệp định thương mại mới, để chuẩn bị 

cho tiến trình h i nhập và để nâng cao tiêu chuẩn của Việt Nam lên ngang bằng với tiêu chuẩn 

tiên tiến của thế giới, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) đang tập trung nỗ lực vào các 

lĩnh vực quản trị minh bạch và liêm chính thông qua nhiều hoạt đ ng của nhóm Công tác Quản 

trị và Minh bạch trong năm vừa qua: bao gồm các buổi h i thảo thiết thực được tổ chức tại Tp. 

Hồ Chí Minh và Hà N i, và m t h i nghị đặc biệt do Cơ quan Phát triển Quốc tế Vương quốc 

Anh hỗ trợ bao gồm các hoạt đ ng đào tạo và chia sẻ thông tin nhằm cải thiện các vấn đề về liêm 

chính và tuân thủ, cũng như hỗ trợ việc xây dựng quy định pháp luật hiện hành và năng lực giám 

sát của chính phủ. Các đại biểu tham dự đều nhiệt tình ủng h  ý tưởng xây dựng m t "B  Quy 

tắc Ứng xử kinh doanh" không chính thức dựa trên sự sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn 

tốt nhất của các doanh nghiệp lớn. Trong tương lai, Nhóm công tác sẽ tập trung vào các hoạt 

đ ng sau đây: 
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Th  nhất, các doanh nghiệp muốn được hưởng lợi từ việc tăng cường các tiêu chuẩn liêm chính 

của chuỗi cung ứng và các kênh phân phối nhằm thúc đẩy m t môi trường kinh doanh cạnh tranh 

và h i nhập hơn ở Việt Nam. Hiện nay, các doanh nghiệp muốn hiểu rõ: (i) các công cụ, thông lệ 

quốc tế và chiến lược quản trị rủi ro ở Việt Nam, (ii) những điểm rủi ro trọng yếu và các chiến 

lược giảm thiểu rủi ro có thể áp dụng trong n i b  doanh nghiệp, (iii) cụ thể, các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa có thể áp dụng những chiến lược này như thế nào và cách thức tiến hành công tác 

thẩm định với nguồn lực hạn chế, (iv) vai trò của các chuẩn mực kế toán - chuẩn mực kế toán 

của Việt Nam khác gì so với chuẩn mực của thế giới, (v) cách thức hạn chế việc sử dụng tiền mặt 

và từ đó giảm bớt các phạm vi lạm dụng trong m t doanh nghiệp. 

 

Th  hai, báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chỉ ra rằng theo quan điểm của các nhà đầu 

tư nước ngoài thì tình hình tham nhũng ở Việt Nam đang trở nên xấu đi bất chấp những nỗ lực 

của Chính phủ Việt Nam nhằm giải quyết vấn đề và quan ngại của nhà đầu tư về tác đ ng của 

tham nhũng đến các hoạt đ ng và mối quan hệ của họ với các cơ quan nhà nước. Vì vậy, Nhóm 

công tác đã thảo luận với VCCI về việc làm thế nào để c ng đồng doanh nghiệp có thể tham gia 

cùng với Chính phủ để đấu tranh chống tham nhũng và sự kém hiệu quả trong thủ tục hành 

chính, giảm việc sử dụng tiền mặt và các giao dịch tài chính trực tiếp đối với các khoản thanh 

toán của doanh nghiệp cho doanh nghiệp và doanh nghiệp cho cơ quan nhà nước.  

 

Th  ba, doanh nghiệp cần ủng h  các quy định pháp luật và chương trình của Chính phủ về vấn 

đề hình sự hóa t i hối l  trong khu vực tư nhân, cơ chế tố cáo vi phạm và bảo vệ người tố cáo. 

Nhóm đề xuất Chính phủ thành lập m t nhóm công tác liên quan làm việc trực tiếp với các 

doanh nghiệp thu c khối tư nhân cả trong và ngoài nước để điều tra và xem xét vấn đề hình sự 

hóa t i hối l  trong khu vực tư nhân. 

 

Cu i cùng, nhóm sẵn sàng hỗ trợ chính phủ cũng như khối tư nhân xác định và theo đuổi những 

chiến lược thiết thực và định hướng kết quả nhằm đạt được những mục tiêu này.  

 

PHIÊN 4 –  Ơ  Ở H  TẦNG, Ô TÔ & XE MÁY VÀ KHOÁNG SẢN 

 

1.                     H  t ng –          F           ng nhóm 

Chương trình Cổ phần hoá: Trong quá trình cổ phần hoá, lượng cổ phần bán ra chưa nhiều và 

chưa thu hút được các nhà đầu tư chiến lược. Do vậy, cổ phần hóa sẽ không mang lại nhiều lợi 

ích từ các bí quyết nước ngoài như trong lĩnh vực FDI. Các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài  sẽ 

chỉ tham gia nếu đầu tư có hiệu quả. Trong bối cảnh thâm hụt ngân sách của Việt Nam đang ở 

mức cao và cần cải thiện hạ tầng, Nhóm Công tác Cơ sở Hạ tầng đề nghị Chính phủ Việt Nam 

cần chú ý đặc biệt đến các nhà đầu tư chiến lược. 

 

Hợp tác Công - Tư (PPP): M t điều đáng mừng là nhiều mô hình hợp tác Công – Tư đã được 

thực hiện trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở. Vấn đề cấp thiết hiện nay là thành lập Quỹ Bù đắp Tài 

chính (Viability Gap Fund) và hệ thống quản lý bảo lãnh. Đầu tư vào năng lượng sạch ở Việt 

nam đã giảm mạnh từ mức trên 800 triệu Đô la Mỹ vào năm 2009 xuống còn 67 triệu Đô la Mỹ 

trong năm ngoái. Theo Nhóm Công tác, ưu tiên hàng đầu là thiết lập cơ chế hỗ trợ Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện các nghĩa vụ thanh toán của mình vì đối với nhà đầu tư thực 

hiện dự án năng lượng gió hay năng lượng mặt trời ở Việt Nam, EVN là đơn vị mua điện duy 

nhất ở Việt Nam hiện nay và trong ít nhất 5 năm nữa. Tuy nhiên, đánh giá tín dụng và hiệu quả 

hoạt đ ng của EVN không tốt, vì vậy các tổ chức phát triển dự án không thể tìm được đơn vị bảo 

lãnh khoản vay của họ. Nhóm Công tác đề xuất các tổ chức tài trợ cân nhắc thiết lập m t quỹ hay 

cơ chế hỗ trợ EVN thực hiện trách nhiệm của mình đối với các đơn vị sản xuất điện tái tạo theo 

các quy định trong Hợp đồng Mua bán Điện. Quỹ/cơ chế mới này sẽ thay thế bảo đảm của chính 

phủ cho EVN và sẽ giúp thu hút mạnh mẽ dòng vốn tư nhân cũng như các khoản vay thương mại 

để đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam hơn so với hiện nay. Hoạt đ ng này sẽ 
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mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam do huy đ ng được nguồn vốn tư nhân thay vì phải sử dụng 

ngân sách nhà nước đầu tư phát triển điện năng. Và giá điện sẽ giảm xuống.  

 

Dự thảo Quyết định trong lĩnh vực vận tải biển: Gần đây Việt Nam đã ban hành dự thảo Quyết 

định của Thủ tướng yêu cầu các hãng vận tải biển quốc tế phải công bố các chi phí trả cho các 

đơn vị cung ứng dịch vụ: cước phí vận tải biển tại tất cả các cảng và phụ cước vận tải biển trong 

nước. Nếu được thông qua, Dự thảo này sẽ có tác đ ng tiêu cực lớn đến Việt Nam do nhiều 

nguyên nhân; trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là làm mất đi tính bảo mật của hợp đồng 

cước vận tải và do vậy sẽ làm suy giảm thay vì tăng tính cạnh tranh. Giá cước sẽ gia tăng. Ngoài 

ra, người sử dụng sẽ chịu phần chi phí phụ tr i khi bị tính cước phí cao hơn; kết quả là các mặt 

hàng xuất khẩu trở nên đắt đỏ hơn và làm giảm khả năng cạnh tranh. Nhóm Công tác đề nghị 

Chính phủ Việt Nam xem xét và loại bỏ các điều khoản có khả năng gây tác đ ng tiêu cực. 

Nhóm Công tác sẵn sàng hợp tác, làm việc với cơ quan có liên quan về các n i dung chi tiết của 

dự thảo Quyết định. 

 

Phản h i c a B  Tài chính –           Mai, Th      ng 

Kiến nghị liên quan đến quá trình cổ phần hóa chậm, tỷ lệ bán ra ngoài còn thấp 

B  Tài chính xin ghi nhận và tiếp thu. Hiện nay, chính phủ đang nỗ lực chỉ đạo các b  ngành liên 

quan trong đó có b  tài chính nhằm thúc đẩy quá trình cổ phần hóa được hiệu quả, tích cực và 

nhanh hơn. 

 

Phản h i c a  Th      ng B              – Ông Tr n Tuấn Anh, Th      ng 

Mục tiêu của chính phủ Việt Nam là tiếp tục xây dựng m t thị trường điện năng cạnh tranh tại 

Việt Nam kể cả bán buôn, bán lẻ cũng như tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý của 

EVN để đảm bảo minh bạch và quản lý phù hợp với nguyên tắc của thị trường cho tập đoàn điện 

lực Việt Nam. Việc tiếp tục thực hiện các nguyên tắc quản lý chung để EVN trở nên minh bạch 

rõ ràng, công khai, đặc biệt trong các lĩnh vực về nguồn thu chi tài chính cũng như cơ chế hình 

thành giá điện cung cấp bán lẻ cho các nhà sử dụng điện, các h  sử dụng điện là nguyên tắc bắt 

bu c và hàng năm đều có báo cáo tài chính và được kiểm toán của chính phủ Việt Nam. B  

Công thương đang phối hợp với tư vấn nước ngoài hoàn thiện đề án hình thành thị trường bán 

buôn điện tại VN để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới. Liên quan đến việc thành lập 

quỹ hỗ trợ theo gợi ý của Nhóm công tác, B  Công thương xin ghi nhận và sẽ đề nghị Tổng cục 

năng lượng cùng các đơn vị có liên quan tiếp tục thu thập ý kiến, đưa vào trong đề án chung phát 

triển thị trường cạnh tranh điện tại VN và đề án tái cơ cấu của tập đoàn điện lực Việt Nam.  

 

Riêng đối với vấn đề năng lượng tái tạo, B  Công thương cũng dành ưu tiên cao trong định 

hướng phát triển công nghiệp tái tạo cũng như biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích, hỗ trợ cho 

các nhà đầu tư trong đầu tư năng lượng tái tạo, và xem xét sửa đổi Tổng Sơ đồ Điện 7. B  Công 

thương đang tiếp tục nghiên cứu xây dựng khung giá cho các loại năng lượng tái tạo để ban hành 

trong năm 2016. Ngoài ra, B  Công thương ghi nhận các ý kiến đóng góp về vấn đề điện than và 

trong quá trình điều chỉnh định hướng phát triển của Tổng Sơ đồ 7 sắp tới sẽ xem xét đưa vào để 

báo cáo chính phủ phê duyệt. 

 

Phản h i c a B  Giao thông Vận tải –         ì     ọ, Th      ng 

Dự thảo Nghị định công bố giá cước vận tải biển và phụ cước vận tải biển: Các doanh nghiệp 

xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian qua phải trả m t số phụ cước, dẫn tới làm tăng chi phí 

sản xuất. Để đảm bảo tính công khai minh bạch của các khoản phụ cước này, B  Giao thông Vận 

tải đã báo cáo Chính phủ và ban hành dự thảo Nghị định công bố giá cước vận tải biển và phụ 

cước vận tải biển, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải phải bổ sung, cung cấp và công khai về giá 

các dịch vụ vận tải biển bằng công-te-nơ, phụ phí. Theo đó, các doanh nghiệp có thể chủ đ ng 

chọn hãng vận chuyển với giá thành hợp lý. Dự thảo trên đã trình và dự kiến sẽ có hiệu lực từ 

1/7/2016 cùng với luật hàng hải.  
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Trong quá trình xây dựng Nghị định, B  Giao thông Vận tải cũng đã gặp và tiếp nhận đóng góp 

từ phía doanh nghiệp, đặc biệt từ phía các doanh nghiệp hoạt đ ng trong lĩnh vực vận tải biển. 

Nghị định đã bước đầu được thống nhất và đang được hoàn thiện để ban hành trong thời gian tới 

nhằm giúp tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các doanh nghiệp hoạt 

đ ng trong lĩnh vực vận tải biển.   

 

Ngoài ra, hàng quý B  Giao thông Vận tải cũng có lịch trình đối thoại với các doanh nghiệp để 

cùng nhau tháo gỡ khó khăn.   

 

2. Ô tô và xe máy 

Nhóm Công tác Ô tô & Xe máy –     W  l   F     l       ng nhóm 

Nhóm Công tác đã nêu m t số vấn đề chính sau: 

 

Chênh lệch về chi phí và khả năng cạnh tranh về chi phí còn yếu kém của các doanh nghiệp 

lắp ráp/sản xuất ô tô trong nước 

Với những bất lợi do sản xuất nhỏ, không có lợi thế về quy mô, chi phí sản xuất ô tô ở Việt Nam 

ước tính cao hơn so với xe nhập khẩu từ Thái Lan khoảng 20%. 

 

Kiến nghị: 

- Xoá bỏ thuế nhập khẩu đối với loại ô tô và linh kiện ô tô mà Việt Nam phải nhập khẩu do 

chưa thể sản xuất trong nước 

- Áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn và thực thi các quy định pháp luật đảm 

bảo minh bạch khi nhập khẩu ô tô nguyên chiếc 

- Áp dụng các biện pháp khuyến khích sản xuất phù hợp với quy định của WTO cho các đơn 

vị lắp ráp ô tô trong nước. 

  

Nhà nước thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển ngành công nghiệp sản 

xuất xe máy  

Nhóm Công tác kiến nghị Chính phủ Việt Nam cần ban hành nhiều chính sách khuyến khích hỗ 

trợ, áp dụng các chính sách phù hợp theo m t chiến lược phát triển ngành thống nhất và dài hạn 

để phát triển ngành sản xuất xe máy nói chung và đẩy mạnh xuất khẩu xe máy nói riêng. 

 

Khó khăn về khấu trừ thuế VAT đầu vào 

Quyết định đầu tư vào lĩnh vực phần mềm (phần mềm SRM) để giảm tải công tác quản lý hành 

chính đang gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp khi làm thủ tục khấu trừ thuế GTGT đầu vào 

khi đặt khuôn từ đơn vị khác. Nhóm Công tác kiến nghị B  Tài chính xem xét ban hành văn bản 

hướng dẫn cụ thể đối với vấn đề này. 

 

Ngoài các n i dung trên, Chính phủ Việt Nam cần lưu ý hơn đến các vấn đề sau: Xử lý sản phẩm 

thải bỏ; Củng cố an toàn đường b ; Chia sẻ kịp thời thông tin chính sách của nhà nước; Xây 

dựng các chính sách thuế và phí phù hợp hơn. 

 

Việc liên kết và hợp tác với các tổ chức, đơn vị đại diện ngành như VBF để khắc phục, giải 

quyết các khó khăn của ngành công nghiệp ô tô - xe máy sẽ giúp Chính phủ Việt Nam xây dựng 

các chính sách tăng trưởng toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển ngành cũng như tăng 

thu ngân sách cho nhà nước. 

 

Phản h i c a  Th      ng B              – Ông Tr n Tuấn Anh, Th      ng 

B  Công thương ghi nhận ý kiến của Nhóm Công tác về đề nghị tiếp tục có những điều chỉnh 

liên quan đến thuế GTGT cũng như hỗ trợ sản xuất ô tô tại Việt Nam để thực hiện quy hoạch về 

công nghiệp ô tô và kiến nghị về linh kiện cũng như phần thuế đánh vào linh kiện CKD. Chính 

phủ đã giao cho B  Tài chính chủ trì cùng với B  Công thương, B  GTVT để xây dựng các mức 
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thuế và các phương án thuế nhập khẩu, thuế GTGT phù hợp. B  Công thương sẽ trao đổi với B  

Tài chính để tiếp tục làm việc và trình phương án lên chính phủ. 

 

B  Công thương khẳng định chính phủ Việt Nam và các b  ngành sẽ thực hiện m t chính sách 

nghiêm ngặt và minh bạch trong việc nhập khẩu xe nguyên chiếc cũng như có kiểm soát chặt chẽ 

với những xe đã qua sử dụng và trong đó có liên quan đến vấn đề thẩm định giá kê khai của các 

xe ô tô nhập khẩu từ các nguồn. Trong thời gian tới đây B  tiếp tục nghiên cứu và rà soát để bổ 

sung văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách mới của chính phủ liên quan đến nhập khẩu ô 

tô và phụ tùng ô tô  vào Việt Nam theo đúng tinh thần đã được chỉ đạo trong quy hoạch ngành 

ôtô Việt Nam mà Thủ tướng chính phủ phê duyệt. B  cũng sẽ áp dụng những chính sách ưu đãi 

phù hợp liên quan đến sản xuất xe CKD được chấp nhận theo nguyên tắc chung của Việt Nam 

với tổ chức thương mại thế giới và sẽ dành các ưu tiên hỗ trợ, ưu đãi cho các hoạt đ ng đầu tư, 

sản xuất các loại xe ưu tiên ở Việt Nam như xe cá nhân, xe kích thước nhỏ và tiêu thụ ít năng 

lượng.  

 

Liên quan đến định nghĩa về dòng xe thân thiện, trong luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi năm 

2014, chính phủ đã quy định rất rõ các loại xe thân thiện môi trường là xe sử dụng đ ng cơ điện, 

xe chạy nguyên liệu sinh học, xe sử dụng đ ng cơ xăng điện,vv… là những loại xe sẽ được 

hưởng ưu đãi cao theo quy định hiện hành về thuế, tức là thuế tiêu thụ đặc biệt, và được hưởng 

các ưu đãi theo luật môi trường và luật công nghệ cao, v.v.  

 

Về kiến nghị loại bỏ thuế nhập khẩu cho các linh kiện và phụ tùng ô tô mà Việt Nam chưa sản 

xuất được và tiếp tục rà soát các loại thuế nhập khẩu của tất cả các linh kiện và phụ tùng ô tô 

khác, B  Tài chính và B  Công thương đang xây dựng phương án thực hiện chiến lược phát triển 

công nghiệp ô tô Việt Nam và quy hoạch công nghiệp ô tô báo cáo với chính phủ. Những biểu 

thuế này sẽ được thực hiện phù hợp với cam kết h i nhập của Việt Nam. 

 

Phản h i c a B  Tài chính  –           Mai, Th      ng 

B  Tài chính ghi nhận và tương đối đồng quan điểm với kiến nghị loại bỏ thuế nhập khẩu đối với 

linh kiện phụ tùng ô tô mà Việt Nam chưa sản xuất được. Đề xuất áp dụng thuế suất thấp cho các 

linh kiện này để khuyến khích việc sản xuất ô tô. Đối với linh kiện phụ tùng trong nước sản xuất 

được sẽ áp mức thuế cao trong khung thuế suất đã được quy định trong luật thuế xuất nhập khẩu. 

 

Kiến nghị có ưu đãi riêng đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước tương đương 10% giá trị 

tính thuế là chưa phù hợp và vi phạm cam kết WTO. Chính sách thuế nói chung và thuế tiêu thụ 

đặc biệt nói riêng khi nghiên cứu ban hành không có sự phân biệt đối xử giữa hàng sản xuất 

trong nước và hàng nhập khẩu. 

 

Kiến nghị xóa bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe 16-24 chỗ, các kiến nghị khác liên quan đến 

thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe pickup, các loại xe thân thiện môi trường, hay các loại xe chạy bằng 

xăng kết hợp năng lượng điện,vv…: Dự thảo sửa đổi luật thuế tiêu thụ đặc biệt đang trình Quốc 

h i và dự kiến Quốc h i sẽ xem xét tại kì họp tháng 3 năm 2016. Trong dự thảo có đề xuất giảm 

mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe 16-24 chỗ từ 15% xuống 10%.  

 

Kiến nghị rà soát và giảm khoản phí, lệ phí liên quan đến ô tô: Nghị định số 23 ngày 25/3/2013 

của chính phủ đã sửa đổi nghị định 45 giảm mức lệ phí trước bạ so với quy định trước đây và 

tương đối phù hợp, khuyến khích tiêu dùng và đã được minh chứng qua thực tế từ cuối 2013 trở 

lại đây thì số lượng về xe tiêu thụ tăng lên đáng kể. 

 

Kiến nghị giảm và tiến tới xóa bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt cho loại xe 125 phân khối trở lên: Đây là 

loại xe mô tô có giá trị lớn. Vì vậy đưa mặt hàng này vào đối tượng thuế tiêu thụ đặc biệt cũng là 

để hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân có phân khối lớn và cũng là góp phần khắc phục tình 
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trạng ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường. B  đề nghị tiếp tục thực hiện quy định hiện 

hành về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng này. 

 

Về kiến nghị thuế GTGT khấu trừ đối với các hợp đồng đặt khuôn từ nhà cung cấp sản xuất cho 

các b  phận linh kiện dùng để sản xuất kinh doanh: Quy định hiện hành cũng đã có quy định về 

khấu trừ và hoàn thuế. Trong trường hợp khuôn mẫu này được thực hiện để phục vụ sản xuất 

kinh doanh chịu thuế và doanh nghiệp có hóa đơn GTGT mua khuôn mẫu và có chứng từ thanh 

toán qua ngân hàng thì được kê khai và khấu trừ thuế GTGT. Trường hợp nếu kéo dài thì doanh 

nghiệp có tài liệu nghiệm thu theo tiến đ  từng giai đoạn để được kê khai và khấu trừ. Trong 

trường hợp còn vướng mắc thì đề nghị doanh nghiệp có văn bản gửi đến cho cơ quan thuế hoặc 

gửi đến cho tổng cục thuế hoặc b  tài chính để được hướng dẫn cụ thể hơn. 

 

3. Khoáng sản 

Nhóm Công tác Khoáng sản -       ll   w ll      ng nhóm  

Việt Nam hiện vẫn là m t trong những quốc gia có các quy định pháp luật về khai khoáng ít thân 

thiện nhất với các nhà đầu tư do chi phí, phí và thuế tài nguyên hiện còn khá cao so với mức 

trung bình thế giới. Các quy định này không khuyến khích các nhà đầu tư đưa các phương pháp 

khai thác tốt nhất trên thế giới cũng như các công nghệ tiên tiến vào Việt Nam để giúp hiện đại 

hóa công nghiệp khai khoáng của đất nước. 

 

Dự thảo Nghị quyết mà B  Tài chính trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc h i thay thế Nghị quyết 

712/2013/UBTV-QH13 có thể khiến các hoạt đ ng khai mỏ hiện đại mất đi lợi nhuận, dẫn dến 

tình trạng đóng cửa các hầm mỏ; khiến Chính phủ mất đi m t nguồn thu thuế quan trọng; hầu hết 

các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các phương pháp, quy trình khai mỏ lạc hậu gây 

tổn hại đến môi trường và nguy cơ mất an toàn. 

 

Nhóm Công tác Khoáng sản hy vọng B  Tài nguyên và Môi trường, B  Công Thương, B  Tài 

chính và B  Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp làm việc nhằm đưa ra các biện pháp khuyến khích 

các nhà đầu tư và các chính sách cạnh tranh để thu hút nguồn vốn vào ngành khai khoáng. Các 

chính sách môi trường thân thiện với nhà đầu tư sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam khi h i 

nhập quốc tế thông qua APEC, TPP và các hiệp định thương mại tự do khác; ngoài ra, Việt Nam 

còn nhận được nhiều nguồn vốn đầu tư. 

 

Phản h i c a B  Tài chính  –           Mai, Th      ng 

Đề nghị xem xét lại dự thảo tăng thuế tài nguyên: Việc sử dụng chính sách thuế n i địa trong đó 

có chính sách thuế tài nguyên là 1 trong những công cụ tài chính có hiệu quả trong bối cảnh h i 

nhập quốc tế ngày càng sâu r ng khi thực hiện cam kết cắt giảm thuế xuất nhập khẩu, đảm bảo 

bình đẳng trong các quan hệ thương mại quốc tế và để bảo vệ khai thác, sử dụng hợp lý, tiết 

kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chính phủ đang dự định trình Ủy ban Thường vụ 

Quốc h i điều chỉnh thuế tài nguyên trong tháng 12 năm 2015. Việc điều chỉnh thuế suất tài 

nguyên được đặt trong tổng thể hệ thống chính sách thuế h i nhập kinh tế quốc tế, vẫn nằm trong 

khung thuế suất đã được quy định tại luật thuế tài nguyên và trên cơ sở thực tiễn đã có quy định, 

có l  trình thuế suất điều chỉnh đối với 1 số mặt hàng khoáng sản.  

 

           Ủ    Í     Ủ          – NGÀI PHÓ   Ủ   Ớ     Í     Ủ 

 Ũ  Ă       

 

Việt Nam chuẩn bị kết thúc 5 năm 2011-2015 với những kết quả phát triển kinh tế ấn tượng và 

được c ng đồng quốc tế đánh giá cao. Mặc dù có những diễn biến rất phức tạp trên thế giới, kinh 

tế thế giới phục hồi còn chậm, Việt Nam đã đạt được mục tiêu đặt ra cho năm 2015 và 5 năm 

2011-2015. Kinh tế vĩ mô Việt Nam tiếp tục được ổn định tốt hơn, lạm phát được kiềm chế ở 
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mức thấp, hệ thống tài chính tín dụng được cải thiện và phát triển tương đối ổn định, xuất nhập 

khẩu vẫn tăng trưởng.  

 

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đã đạt con số 6,5% và dự kiến hết năm 

2015 có khả năng vượt được mục tiêu đạt ra, trên 6,2-6,4%. Báo cáo môi trường kinh doanh 

2016 vừa được Ngân hàng thế giới công bố vào ngày 28/10 đánh giá môi trường kinh doanh của 

Việt Nam đã tăng được 3 bậc so với xếp hạng trước đây. Trong đó có nhiều tiêu chí và chỉ tiêu 

được tăng trưởng vượt bậc, ví dụ điện được tăng 22 bậc, tiếp cận tín dụng tăng 8 bậc, khởi sự 

kinh doanh tăng 6 bậc,vv… Những kết quả nêu trên có được nhờ sự nỗ lực của phía chính phủ 

Việt Nam, các B , ngành của Việt Nam tích cực thực hiện cải cách thể chế, cải cách hành chính, 

tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Và Việt Nam cũng đã đẩy mạnh các giải pháp đ t phá, trong đó thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, đổi 

mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh cải cách hệ thống tổ chức tín dụng, cải cách doanh nghiệp, 

cải cách đầu tư công.  

 

Chính phủ đánh giá cao các hiệp h i đại diện cho các doanh nghiệp đầu tư trong nước và ngoài 

nước đã làm việc trong suốt thời gian vừa qua. Các kiến nghị đưa ra rất thiết thực và  mang tính 

chất xây dựng. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam rất bổ ích và có tác dụng tích cực đối với chính 

phủ Việt Nam trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế cũng như đề ra các giải pháp triển khai thực 

hiện 1 cách có hiệu quả. 

 

Mục tiêu của năm 2016 đặt ra là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu có sự tăng trưởng kinh 

tế cao hơn năm 2015, với các mức bền vững hơn, chất lượng cao hơn và cũng đẩy mạnh tái cơ 

cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả 

của nền kinh tế; tiếp tục tháo gỡ khó khăn và tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng cho các doanh 

nghiệp, các nhà đầu tư cả trong nước và ngoài nước cạnh tranh m t cách lành mạnh. Phó Thủ 

tướng đề nghị các b , ngành của chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện các giải 

pháp đề ra, đặc biệt là những pháp luật đã được ban hành như luật đầu tư công, luật thuế, luật 

doanh nghiệp, luật đầu tư đã có hiệu lực; 

 

Việt Nam đã h i nhập rất sâu r ng vào nền kinh tế thế giới. Việt Nam đã, đang hoàn tất và đi đến 

ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Ngoài ra c ng đồng kinh tế ASEAN cũng 

đang hình thành. Đây cũng là cơ h i cho Việt Nam nói riêng, và các nhà đầu tư, các nhà doanh 

nghiệp nước ngoài có mặt ở Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, cũng có không ít những khó khăn 

và thách thức, đòi hỏi phải cạnh tranh gay gắt và quyết liệt hơn. Chính phủ Việt Nam mong 

muốn các doanh nghiệp, kể cả trong nước và ngoài nước, chủ đ ng tái cơ cấu bản thân mình, 

thay đổi phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh  để đứng vững trong thị 

trường của Việt Nam và vươn ra cả thị trường quốc tế. Chính phủ Việt Nam cũng cam kết sẽ kề 

vai sát cánh với các doanh nghiệp và lắng nghe ý kiến, lắng nghe những đối thoại của doanh 

nghiệp để cùng tháo gỡ những khó khăn, những kiến nghị chính đáng, hợp pháp, hợp lý mà các 

doanh nghiệp đã đề ra; cũng đảm bảo những quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp.  

 

           Ế     

 

  â             ớ               –              w kw                     

Thời điểm cuối năm 2015 đánh dấu thời kỳ có nhiều chuyển giao của Việt Nam: chuyển giao 

giữa hai chiến lược phát triển 5 năm, chuyển giao quyền lãnh đạo của Chính phủ, và chuyển giao 

trong những năm sắp tới để Việt Nam đi lên m t tầm cao hơn, h i nhập sâu hơn vào nền kinh tế 

thế giới với việc ký kết nhiều hiệp định song phương. Chúng tôi hy vọng rằng sự chuyển giao 

đồng thời này sẽ là đ ng lực mạnh mẽ giúp Việt Nam thực hiện công cu c công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá hiệu quả và phát triển thịnh vượng. Chính phủ Việt Nam đã cam kết thực hiện cải cách 

hướng tới h i nhập kinh tế quốc tế, do vậy cần kiên quyết thúc đẩy và quyết tâm thực hiện các 
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biện pháp cải cách lâu dài. Kết quả cải cách sẽ phụ thu c rất nhiều vào quyết tâm của Chính phủ, 

vào cách thức Chính phủ thực hiện tham vọng cải cách cả về chất lượng và đ  tin cậy cũng như 

tốc đ  cải cách. 

  

Chính phủ Việt Nam đã đạt được nhiều tiến b  tích cực trong ổn định và quản lý vĩ mô. Chính 

phủ Việt Nam cần tiếp tục chú ý đến chính sách tài khóa – đây là yếu tố dễ bị tác đ ng và là công 

cụ điều chỉnh tài chính giúp Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững. Ngoài ra, nguồn vốn ODA có 

nhiều thay đổi và đang có xu hướng giảm dần. Việt Nam cần thúc đẩy tham gia thị trường vốn 

quốc tế và tìm cách phát hành trái phiếu để tăng lợi nhuận. 

 

Cải cách hành chính cần được thực hiện hợp lý, hiệu quả nhằm hướng tới hoàn chỉnh hệ thống 

pháp luật. Những bất cập liên quan đến công tác thực thi luật của chính quyền địa phương đòi 

hỏi cấp trung ương cần đưa ra hướng dẫn cụ thể và giám sát thường xuyên đảm bảo việc thực 

hiện thống nhất với hướng dẫn tại cấp trung ương và thống nhất giữa các tỉnh.   

 

Khu vực tư nhân cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tận dụng được tối đa các lợi ích khi h i nhập 

toàn cầu, đặc biệt là họ cần phát triển mạnh mẽ và h i nhập hơn vào các các chuỗi giá trị toàn 

cầu.  

 

Nhiều vấn đề trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, thị trường vốn, cơ sở hạ tầng, giáo dục, hệ 

thống chính sách pháp luật, thể chế thị trường hiện đại, quyền sở hữu trí tuệ, cải cách các doanh 

nghiệp nhà nước, phán quyết trọng tài, nông nghiệp, năng lượng và phát triển mô hình Hợp tác 

Công - Tư với sự tham gia của khu vực tư nhân đã được nêu ra trong buổi thảo luận ngày hôm 

nay cùng các kiến nghị cụ thể. Chính phủ Việt Nam và c ng đồng doanh nghiệp cần chú trọng và 

hợp tác hiệu quả hơn để giải quyết các vấn đề này. 

 

Liên minh Di                  p Vi t Nam –           n L      ng Ch  t ch 

Thủ tục hành chính cho đến nay theo phản ánh của các doanh nghiệp vẫn đang là rào cản lớn đối 

với sự phát triển của các doanh nghiệp. Điều đáng mừng là dư địa của cải cách trong cải cách 

hành chính, cải cách tư pháp và cải cách thể chế nói chung vẫn còn lớn. C ng đồng doanh nghiệp 

đặc biệt quan tâm, đánh giá cao những chuyển biến của m t số b  ngành trong thời gian qua, và 

kính đề nghị Chính phủ cần quan tâm đặc biệt hơn nữa đến việc tăng khả năng kết nối, khả năng 

tương tác, khả năng đồng b  hóa của các B , ngành trong bước cải cách hành chính tiếp theo. 

C ng đồng doanh nghiệp mong muốn nguyên tắc m t cửa phải được thực hiện m t cách triệt để 

và phổ biến. Sự kết nối giữa các cơ quan Chính phủ phải đảm bảo cho doanh nghiệp chỉ phải 

tuân thủ m t chuẩn mực chung, m t quy trình nhất quán, m t cơ quan chịu trách nhiệm có đầy 

đủ thẩm quyền đối với tất cả các vấn đề về thủ tục của doanh nghiệp.  

 

Chúng tôi hi vọng rằng VBF không chỉ dừng lại ở m t liên minh, liên kết với mục tiêu đối thoại 

chính sách với Chính phủ, mà cần phải trở thành m t liên minh, liên kết có thể thiết lập quan hệ 

hợp tác giữa c ng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ VBF, chúng ta cần 

hướng tới chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ để hình thành các chuỗi giá trị kết nối 

c ng đồng FDI tại Việt Nam và c ng đồng SME trong nước.   

 

             t Nam – Ngài Bùi Quang Vinh, B                               

Thủ tướng chính phủ, chính phủ và các b  ngành ở Việt Nam ngày càng hiểu rõ, đánh giá cao 

hơn về vai trò cũng như sự phát triển mạnh mẽ của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam VBF. 

Chính phủ hoan nghênh và tôn trọng những ý kiến trao đổi rất phong phú, thẳng thắn, có tính xây 

dựng cao, là kết tinh của quá trình làm việc 6 tháng giữa các nhóm công tác và các b  ngành liên 

quan. Nhiều chính sách của Việt Nam đã tiếp thu những ý kiến này và đã thể hiện trong chính 

sách, trong đổi mới thể chế của việt Nam. Theo như phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, 

Chính phủ luôn mong muốn tiếp thu và đã giao cho các b  ngành liên quan chủ đ ng tiếp thu và 
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trao đổi những ý kiến của các nhóm công tác trong thẩm quyền của mình và tổng hợp báo cáo 

Chính phủ các vấn đề vượt quá thẩm quyền để có được đáp ứng cần thiết. Tuy nhiên, có những 

vấn đề về thể chế, luật pháp là những vấn đề cần có thời gian để sửa đổi các luật liên quan và cần 

được sự thống nhất giữa Chính phủ và Quốc h i, ví dụ như vấn đề làm thêm giờ.  

 

M t trong những vấn đề cản trở trong quá trình Việt Nam h i nhập quốc tế, đó là sự thiếu kết nối 

và phát triển không tương xứng giữa doanh nghiệp Việt Nam vừa và nhỏ với các doanh nghiệp 

FDI. Vấn đề này cần được Liên minh Diễn đàn nghiên cứu để Việt Nam có thể tham gia vào 

chuỗi giá trị toàn cầu nhằm tăng giá trị gia tăng trong mỗi sản phẩm. 

 

Trong bối cảnh h i nhập sâu r ng hơn vào nền kinh tế quốc tế, trước áp lực tiếp thu, đổi mới để 

h i nhập có hiệu quả lớn hơn, B  trưởng Vinh đề xuất giao cho B  Kế hoạch - Đầu tư kiểm đếm 

lại những n i dung được trao đổi trong Diễn đàn lần này, và trong Diễn đàn lần sau sẽ đưa ra 

tổng kết những n i dung đã được tiếp thu sửa đổi, và những n i dung còn chưa đạt được, để tăng 

tính hiệu quả trong quá trình làm việc. 

 

B  trưởng Vinh gửi lời cảm ơn tới bà Virginia Foote – Đồng Chủ tịch Liên minh Diễn đàn Việt 

Nam, vì những đóng góp quan trọng cho quan hệ bình thường hóa Việt Nam và Hoa Kỳ nhiều 

năm trước đây, cho hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung & những đóng góp tích 

cực tới Diễn đàn trên cương vị Đồng Chủ tịch VBF nói riêng và chào mừng sự có mặt trở lại sau 

15 năm và tham gia điều hành Diễn đàn của ông Kyle Kelhofer, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Tài 

chính Quốc tế (“IFC”). 
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