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Dựa trên chủ đề chính của diễn đàn hôm nay là “Kết nối doanh nghiệp trong nước và doanh
nghiệp FDI – Hướng tới lợi ích chung”, thay mặt JCCI, tôi xin đề xuất 3 điểm sau và mong
muốn Chính phủ Việt Nam sẽ có giải pháp cụ thể (hoặc xem xét).
Trước hết, chúng tôi biết rằng tăng cường quan hệ giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt
Nam là yêu cầu hết sức quan trọng để Việt Nam vươn lên nắm giữ những vai trò hàng đầu trong
Chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì thế, chúng tôi cho rằng một trong những trách nhiệm của Chính
phủ là đề ra những quy định để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có môi trường hoạt động thông
thoáng đến mức tối đa, trong khi vẫn bảo đảm kỷ cương chặt chẽ. Cụ thể là phải làm thế nào để
hai phía gồm doanh nghiệp Việt Nam với tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ, và doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài với nguồn vốn, kinh nghiệm làm ăn, tăng cường tiếp cận được với các
nguồn lực mà doanh nghiệp cần như con người, sản phẩm, vốn.
JCCI chúng tôi muốn góp phần vào nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng những
quy định trên từ góc độ của nhà đầu tư. Chính vì thế mà hôm nay, JCCI muốn đưa ra một số đề
xuất về 3 nội dung cụ thể sau: 1) cải cách thủ tục hành chính, 2) vấn đề nợ công, 3) vấn đề môi
trường.
Trước hết, về “cải cách thủ tục hành chính”. Tại Diễn đàn VBF Thường niên năm ngoái, chúng
tôi đã đưa ra 2 khuyến nghị: (1) thành lập một ủy ban mới có đầy đủ quyền hạn tiếp nhận, xử lý
mọi vấn đề phát sinh, đứng đầu là Thủ tướng Chính phủ; (2) có quy định thống nhất về việc sử
dụng các “Công văn” hướng dẫn thực thi luật.
Năm nay, ngoài hai nội dung trên, chúng tôi xin đề xuất thêm việc “thí điểm dự án đẩy nhanh cải
cách thủ tục hành chính”. Cụ thể là chọn Tổng cục Hải quan để tổ chức thí điểm, phối hợp với
Hiệp hội doanh nghiệp các nước thực hiện các hoạt động đẩy nhanh tiến trình minh bạch hóa và
tiến độ xử lý thủ tục hải quan. Chúng tôi hy vọng chương trình này sớm được thực hiện để có
được những giải pháp thực tiễn, hiệu quả, với sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ.
Hai là “vấn đề nợ công”. Năm ngoái, chúng tôi cũng đã nêu ra quan ngại của doanh nghiệp rằng
nếu Chính phủ quy định chính sách tài khóa quá chặt chẽ, cụ thể là hạn chế quy mô nợ công dưới
65% GDP, thì sẽ cản trở đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong khi Việt Nam đang rất cần những
khoản đầu tư này để bảo đảm tăng trưởng kinh tế trong trung hạn và dài hạn. Cơ sở hạ tầng lạc
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hậu sẽ làm giảm sức hút đầu tư của Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài, và hơn nữa cũng
làm mất đi cơ hội để kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài.
Dĩ nhiên chúng tôi không phản đối việc phải duy trì kỷ cương về chính sách tài khóa. Không
những thế, chúng tôi khẩn thiết đề nghị Chính phủ có biện pháp xử lý căn nguyên thực sự của
vấn đề và có những giải pháp căn bản như tăng cường cải cách cơ cấu ở cả hai chiều thu và chi
ngân sách, cũng như rà soát lại hiệu quả sử dụng nợ công hiện nay. Chúng tôi thực sự mong
muốn Việt Nam sẽ khai thác được những nguồn vốn cần thiết để xây dựng cơ sở hạ tầng, từ đó
góp phần thắt chặt mối liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài.
Thứ ba, về "vấn đề môi trường”, tình hình môi trường của Việt Nam có thể nói ngày càng trở
nên tồi tệ hơn, nhưng chúng tôi muốn nhìn nhận vấn đề này như là một cơ hội mới cho những
doanh nghiệp nước ngoài có công nghệ môi trường tiên tiến và doanh nghiệp Việt Nam thực sự
mong muốn giải quyết vấn đề này.
Nhật Bản từng có thời kỳ phải đối mặt với những vấn đề môi trường nghiêm trọng trong giai
đoạn tăng trưởng nhanh, khi quy mô sản xuất, tiêu dùng, lượng rác thải lớn gây ô nhiễm. Nhưng
chúng tôi đã khắc phục được vấn đề này chủ yếu nhờ các “công nghệ môi trường hiện đại" và
"chính sách khuyến khích doanh nghiệp có hoạt động thân thiện với môi trường”.
Chúng tôi tin tưởng rằng những kinh nghiệm này sẽ giúp ích cho Việt Nam xử lý vấn đề môi
trường của mình, và trong thời gian tới mong muốn sẽ tiếp tục thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác
giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản trong các vấn đề môi trường.
JCCI chúng tôi đánh giá cao việc chính phủ Việt Nam cân nhắc, thực hiện các đề xuất của chúng
tôi hôm nay, để Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn nữa đối với nhà đầu tư nước ngoài.
Xin trân trọng cảm ơn.
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