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PHÁT BIỂU CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC  

TẠI DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017 

 

 

Thưa các vị đồng chủ tọa Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 

Thưa Quý vị đại biểu, 

 

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, tôi hoan nghênh toàn thể quý vị đại biểu đã tới tham dự Diễn đàn 

doanh nghiệp Việt Nam (VBF) cuối kỳ năm 2017. Tôi đánh giá cao sáng kiến của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư cùng với Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Liên minh 

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với các tổ chức trong nước, quốc tế tổ chức Diễn đàn 

thường niên quan trọng này với chủ đề “VBF - 20 năm đồng hành cùng cộng đồng doanh 

nghiệp và hướng tới các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020”.  

 

Trong suốt 20 năm qua, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam đã luôn đồng hành cùng Chính phủ, 

các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, 

khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã ngày càng trưởng 

thành lớn lên cùng đất nước, đông thêm về số lượng và mạnh lên về tiềm lực và là động lực hàng 

đầu đưa GDP của nền kinh tế trong 20 năm qua tăng trưởng cao, liên tục, tăng gấp 8 lần, GDP 

năm 1997 mới đạt 27 tỷ USD, đến 2017 ước đạt gần 220 tỷ USD. 

 

Qua các diễn đàn VBF hàng năm và ý kiến phát biểu của Phòng TMCN Việt Nam, Đại diện các 

Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ hôm nay, tôi vui mừng nhận thấy các 

bạn ngày càng đưa ra nhiều khuyến nghị, sáng kiến hay ở tầm vĩ mô để cùng Chính phủ định 

hình, xây dựng ngôi nhà chung Việt Nam ngày càng to đẹp hoàn thiện về khung pháp luật, chính 

sách vĩ mô, tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, phát triển bền vững, tăng cường hội nhập quốc 

tế.  

 

Nhân kỷ niệm 20 năm Diễn đàn VBF, thay mặt Chính phủ, Tôi trân trọng đánh giá cao đóng góp 

của VBF và cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền 

vững, hội nhập sâu rộng với nền kinh tế khu vực và toàn cầu. 

 

Thưa Quý vị, 

 

Năm 2017 sắp đi qua, đến thời điểm này có thể khẳng định nền kinh tế Việt Nam đang tiếp tục 

phát triển mạnh mẽ, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực; trong đó đạt và vượt toàn bộ 13/13 

chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tạo không khí phấn khởi trong đầu tư kinh doanh và toàn xã hội, củng cố 

niềm tin trong nhân dân. Nổi bật là tăng trưởng GDP đạt 6,7%, mức cao nhất trong gần 10 năm 

qua. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; xuất khẩu tăng mạnh; khu vực công nghiệp 

phục hồi rõ nét, trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Tình hình chính trị, xã hội 

ổn định. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực, 

đặc biệt là đã tổ chức thành công Năm APEC 2017. Vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam được 

nâng lên. 

 

Chúng ta hãy cùng chia sẻ niềm vui về những thành công và sự phát triển vượt bậc của Cộng 

đồng doanh nghiệp Việt Nam. Niềm tin, sự hứng khởi và tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp 
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đang lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Số doanh nghiệp thành lập mới năm nay sẽ đạt mức kỷ 

lục trên 120 nghìn với số vốn đăng ký mới và bổ sung trên 3 triệu tỷ đồng; đồng thời có trên 25 

nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại. Số vốn FDI đăng ký đạt kỷ lục trên 35 tỷ USD, tăng 30%, 

số vốn thực hiện đạt 17,5 tỷ USD, cao nhất trong 10 năm qua. Mỗi đồng vốn đầu tư vào nền kinh 

tế không chỉ đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, nhà đầu tư mà cũng chính là “lá phiếu” ủng hộ 

đối với Chính phủ, các cấp, các ngành trong nỗ lực cải cách, xây dựng hệ thống hành chính kiến 

tạo, phục vụ và là nguồn động viên để Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp chung tay cùng 

phát triển trong ngôi nhà chung Việt Nam. 

 

Tuy nhiên, bên cạnh những niềm vui, chúng ta đều thấy rằng, còn nhiều hạn chế, khó khăn, thác 

thức đòi hỏi sự nỗ lực, sáng tạo của Chính phủ, Cộng đồng doanh nghiệp, người dân để biến khó 

khăn, thách thức thành cơ hội phát triển nhanh và bền vững.  

 

Thưa Quý vị, 

 

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi, cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế lan tỏa 

sâu rộng, nhiều phân tích và thực tiễn chỉ ra rằng, mô hình sản xuất thâm dụng vốn, lao động 

giản đơn, tài nguyên thiên nhiên… đã không còn đóng vai trò quan trọng cho tăng trưởng, thay 

vào đó là khoa học công nghệ, tri thức và lao động sáng tạo. Điều này đỏi hỏi Việt Nam phải nỗ 

lực tìm ra những động lực tăng trưởng mới, phù hợp với giai đoạn phát triển mới.  

 

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực thực hiện nhất quán đường lối 

đổi mới, tập trung hoàn thiện thể chế, quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Việc triển khai cơ chế 

chính sách tại các Nghị quyết số 35/NQ-CP, Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP đã thực sự mang lại 

"luồng gió mới" trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.  

 

Như Quý vị đã biết, theo Báo cáo 2018 của WB, Việt Nam xếp hạng 68/190 nền kinh tế về môi 

trường kinh doanh, tăng 14 bậc so với năm 2017 và tăng 30 bậc so với 2012. Tổ chức xếp hạng 

tín nhiệm Moody’s tháng 10/2017 vừa nâng mức đánh giá triển vọng của hệ thống ngân hàng 

Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”. Tuy vậy, Việt Nam còn nhiều việc phải làm để tiếp tục cải 

thiện, nâng hạng môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của mình, hướng tới Nhóm 

đầu ASEAN và các chuẩn mực cao của OECD. 

 

Thưa Quý vị, 

 

Việt Nam chuẩn bị bước vào năm thứ 3 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-

2020 với mục tiêu tổng quát là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao 

hơn 5 năm trước. Cùng với những nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, Chính phủ Việt Nam đang chủ động đẩy mạnh hội nhập quốc tế, thúc 

đẩy đàm phán các Hiệp định FTA. Phấn đấu trong năm 2018-2019 có thể ký Hiệp định Thương 

mại tự do EVFTA với Liên minh châu Âu (EU), Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), mang đến 

nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp, mở ra không gian phát triển rộng lớn cho phát triển của 

nền kinh tế, tham gia vào các chuỗi giá trị trong các nền kinh tế thành viên của các Hiệp định 

FTA mới.  

 

Tôi đã lắng nghe phát biểu của Phòng TMCN Việt Nam, Đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp 

Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ. Tiếp theo Diễn đàn VBF còn có các phiên thỏa luận chuyên 

http://tapchitaichinh.vn/tags/a2luaCBkb2FuaA==/kinh-doanh.html
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đề với nhiều nội dung phong phú. Các Bộ, cơ quan Việt Nam sẽ tiếp thu để tham khảo hoàn 

chỉnh các quy định pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, thuận lợi hóa thương mại, đầu tư. 

 

Để cùng cộng đồng doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung giải quyết 

một số vấn đề sau: 

 

 Thứ nhất, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị xã hội, ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô, 

thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược, cơ cấu lại thực chất nền kinh tế gắn với đổi mới 

mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến 

khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. 

 Thứ hai, tập trung cải thiện chất lượng thể chế, chính sách pháp luật, quyết liệt cải cách 

hành chính; tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật và 

chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp.  

 Thứ ba, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm; chú trọng 

hơn nữa phát triển văn hóa, xã hội đi cùng với phát triển kinh tế; thực hiện tiến bộ, công bằng 

xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu... 

 Thứ tư, khuyến khích, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển 

quan trọng của nền kinh tế; tạo mọi thuận lợi để mọi tầng lớp trong xã hội tham gia và nhận 

được thành quả của quá trình đổi mới, hội nhập; thúc đẩy phát triển bao trùm, từng bước 

nâng nhóm dân cư thu nhập thấp vươn lên hòa nhập với nhóm thu nhập trung bình và khá. 

 Thứ năm, phát triển nền kinh tế khởi nghiệp, sáng tạo thông qua các cam kết hỗ trợ và tạo 

điều kiện thuận lợi để vun đắp, hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp. Việt Nam cam kết 

bảo hộ các ý tưởng sáng tạo, phát kiến mới trong khởi nghiệp và thực thi bảo hộ các quyền sở 

hữu trí tuệ theo pháp luật. Chúng tôi mời gọi sự tham gia của nhiều nhà đầu tư và các quỹ hỗ 

trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia vào không khí khởi nghiệp đang tràn đầy 

hứng khởi trên thị trường Việt Nam. 

 Thứ sáu, thực hiện cải cách thuế bảo đảm sự minh bạch, công bằng và hiệu quả, mang tính 

cạnh tranh hướng đến tiêu chuẩn cao của OECD. Hiện tại thuế suất thuế thu nhập doanh 

nghiệp của Việt Nam chỉ 20% và sẽ giảm còn 15-17% theo lộ trình cải cách thuế sắp tới. 

Ngoài thuế suất cạnh tranh, Việt Nam còn áp dụng nhiều quy định ưu đãi miễn, giảm thuế 

dành cho nhà đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo nhiều việc làm, v...v. 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục là đầu mối theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các đề xuất, kiến 

nghị, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện và phản hồi cho Diễn đàn về việc 

tiếp thu sửa đổi, bổ sung đã được Chính phủ thực hiện một cách nghiêm túc và trách nhiệm. 

 

Thưa Quý vị, 

 

Tôi tin rằng Diễn đàn VBF sẽ tiếp tục là một kênh đối thoại chính sách quan trọng và hiệu quả 

giữa cộng đồng doanh nghiệp với Chính phủ, hướng tới các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và 

sự phát triển bền vững. 

 

Chúc quý vị Giáng sinh, Năm mới 2018 dồi dào sức khỏe và thành công! 

 


