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Bối cảnh, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ trước công cuộc cải cách của đất nước

- Bước vào nhiệm kỳ 2016 - 2021, đứng trước yêu cầu xây

dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Chính phủ,

Thủ tướng Chính phủ đã quyết tâm xây dựng Chính

phủ“kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt,

phục vụ nhân dân”.

- Trong bối cảnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gặp

nhiều thách thức, với lực cản ở ngay trong quá trình xây

dựng, ban hành cơ chế, chính sách và tổ chức thực thi pháp

luật, nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao

năng lực cạnh tranh quốc gia được Chính phủ lựa chọn là

khâu trọng tâm, đột phá để đạt được mục tiêu đề ra.



Bối cảnh, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ trước công cuộc cải cách của đất nước
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I. Vị trí của Việt Nam trong bảng xếp hạng 

một số chỉ số so sánh quốc tế năm 2016

- Chỉ số Môi trường kinh doanh: Việt Nam đứng thứ 82/190 quốc

gia được xếp hạng; mục tiêu năm 2017 là thứ hạng 70 và năm 2020

là thứ hạng 60.

- Chỉ số Năng lực cạnh tranh: Việt Nam đứng thứ 60/138 quốc gia

được xếp hạng trong Asean chỉ đứng trên Lào và Campuchia; mục

tiêu 2017-2020 xếp thứ 36.

- Chỉ số Năng lực sáng tạo: Việt Nam đạt 35,4 điểm, xếp thứ 59; mục

tiêu 2017-2020 đạt 38,5 điểm và xếp thứ hạng 44.

- Chỉ số Chính phủ điện tử: Việt Nam đạt 0,514 điểm, xếp thứ 89;

mục tiêu 2017-2020 đạt 0,58 điểm, thứ hạng 65-70.
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1. Cải thiện 10 chỉ số thành phần của Chỉ số Môi trường kinh doanh

II. Nhiệm vụ trọng tâm về cải thiện môi trường kinh doanh theo 

tinh thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP 
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1. Khởi sự kinh doanh: Nâng thứ hạng từ 121 lên 70

năm 2017 và 50 năm 2020

2. Cấp phép xây dựng và các thủ tục có liên quan: Rút

ngắn thời gian từ 166 ngày xuống dưới 120 ngày

năm 2017 và dưới 90 ngày năm 2020

3. Tiếp cận điện năng: Giảm từ 5 xuống 4 thủ tục, rút

ngắn thời gian từ 46 ngày xuống dưới 35 ngày năm

2017 và dưới 30 ngày năm 2020



II. Nhiệm vụ trọng tâm về cải thiện môi trường kinh doanh theo 

tinh thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP 
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4. Đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản: Giảm từ 57,5

ngày xuống dưới 20 ngày năm 2017 và dưới 15 ngày năm

2020

5. Tiếp cận tín dụng: Nâng thứ hạng từ 32 lên 30 năm

2017 và 25 năm 2020

6. Bảo đảm hiệu quả thực thi các quy định về Bảo vệ nhà

đầu tư: Nâng thứ hạng từ 87 lên 80 năm 2017 và 60 năm

2020



II. Nhiệm vụ trọng tâm về cải thiện môi trường kinh doanh theo 

tinh thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP
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7. Nộp thuế và Bảo hiểm xã hội: Giảm thời gian từ 540 giờ

xuống dưới 168 giờ năm 2017

8. Giao dịch thương mại qua biên giới: Giảm thời gian

xuất khẩu từ 108 giờ xuống 70 giờ năm 2017 và 60 giờ

năm 2020, giảm thời gian nhập khẩu từ 138 giờ xuống 90

giờ năm 2017 và 80 giờ năm 2020

9. Giải quyết tranh chấp hợp đồng: Giảm thời gian từ 400

ngày xuống dưới 300 ngày năm 2017 và dưới 200 ngày

năm 2020

10. Giải quyết phá sản doanh nghiệp: Giảm thời gian từ

60 tháng xuống dưới 30 tháng năm 2017 và dưới 24

tháng năm 2020



II. Nhiệm vụ trọng tâm về cải thiện môi trường kinh doanh theo 

tinh thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP

2. Các nhiệm vụ khác để cải thiện môi trường kinh doanh

• Giao 04 nhóm việc

với tổng số 351

đầu việc cho 27 bộ,

ngành, cơ quan,

địa phương

• Đề nghị Hội đồng thẩm

phán TAND tối cao và

Viện Kiểm sát nhân dân

tối cao thực hiện 01

nhóm gồm 09 nhiệm vụ
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II. Nhiệm vụ trọng tâm về cải thiện môi trường kinh doanh theo 

tinh thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP

• Nhóm 1: Nhiệm vụ chung của các

bộ, ngành, địa phương (cải cách

toàn diện công tác quản lý, kiểm

tra chuyên ngành đối với hàng hóa

xuất khẩu, nhập khẩu; cơ chế một

cửa, một cửa liên thông, ứng dụng

CNTT, DVCTT và Chính phủ điện tử,

cải tiến phương thức làm việc, đẩy

mạnh cải cách việc giải quyết thủ

tục hành chính…) để loại bỏ “lợi ích

nhóm” cũng như các rào cản trong

hoạt động SXKD; nâng cao hiệu

quả phục vụ người dân, doanh

nghiệp.

• Nhóm 2: Các nhiệm vụ giao cho

từng bộ, ngành theo lĩnh vực quản

lý nhà nước được phân công, nhằm

đổi mới cơ chế, chính sách, quy

định, thủ tục hành chính và triển

khai nghiêm các quy định trên thực

tế, tạo hành lang thông thoáng,

thuận lợi cho doanh nghiệp trong

sản xuất kinh doanh. Nhóm này tập

trung giao nhiệm vụ cho các bộ

quản lý chuyên ngành và các bộ

chủ trì quản lý nhiều lĩnh vực ảnh

hưởng trực tiếp tới chỉ số Môi

trường kinh doanh.
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II. Nhiệm vụ trọng tâm về cải thiện môi trường kinh doanh theo 

tinh thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP

• Nhóm 3:

Nhiệm vụ

giao UBND

cấp tỉnh nhằm

cải thiện các

chỉ tiêu Môi

trường kinh

doanh tại địa

phương, liên

thông, ứng

dụng công

nghệ thông

tin trong giải

quyết TTHC.

Nhóm 5: Nhiệm vụ đề

nghị Hội đồng Thẩm

phán TANDTC,

VKSNDTC thực hiện (Áp

dụng mô hình “hành

chính tư pháp một cửa”

tại các cấp tòa án; mô

hình “tòa án điện tử”, áp

dụng trực tuyến đối với

một số hoạt động của

tòa án địa phương; tạo

lập cơ chế hỗ trợ cho

hoạt động của tòa án, cơ

quan T.H.A dân sự…
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• Nhóm 4: Nhiệm vụ

giao VCCI, các

hiệp hội doanh

nghiệp, hiệp hội

ngành nghề…

nhằm hỗ trợ cộng

đồng DN đánh giá

chất lượng hoạt

động của các cơ

quan HCNN,

chuyển tải ý kiến

phản biện chính

sách tới cơ quan

có thẩm quyền...



III. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trọng 
tâm tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP

1. Đối với các bộ, ngành, địa phương
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- Nhận thức đúng, đầy đủ về tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực, tập trung

nguồn lực, đề cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong thực hiện Nghị quyết;

nêu cao tinh thần chủ động trong đề xuất bổ sung, sửa đổi các quy định có

liên quan để tạo thuận lợi và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

- Tăng cường tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp thông qua các

hình thức phù hợp nhằm tiếp nhận ý kiến phản biện chính sách, kịp thời có

hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong

thực hiện NQ19-2017/NQ-CP, trong giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh

nghiệp. Đề cao trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ đầu mối

theo dõi cải thiện 04 Chỉ số đề cập tại Nghị quyết.



III. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị 
quyết số 19-2017/NQ-CP

2. Đối với cộng đồng doanh nghiệp
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- Chủ động phát hiện, kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc gặp phải trong

quá trình sản xuất kinh doanh; đồng thời nghiên cứu và đề xuất phương án

tháo gỡ cụ thể, cung cấp thông tin về việc thực hiện tại các quốc gia lân cận và

có đặc điểm tương đồng để CQNN có căn cứ xem xét, sửa đổi, bổ sung.

- Tích cực theo dõi, giám sát tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện

môi trường kinh doanh của các bộ, ngành, địa phương; tạo sức ép, dư luận xã

hội thúc đẩy việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Phối hợp tốt và thông qua Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của

Thủ tướng Chính phủ, VCCI… định kỳ hàng năm đánh giá về việc cắt giảm chi

phí tuân thủ đối với các nhóm TTHC liên quan đến chỉ số Môi trường kinh

doanh.



III. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trọng 
tâm tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP

3. Đối với công tác điều phối, tham mưu thực hiện của Văn phòng Chính phủ
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- Đôn đốc, theo dõi, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết; kịp thời

phát hiện, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương và đề

xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp tháo gỡ.

- Phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức đối thoại với doanh nghiệp có ý

kiến phản biện chính sách trên Trang Diễn đàn cạnh tranh quốc gia, Hệ thống tiếp

nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp…trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên

thông…, phát huy vai trò cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của

Thủ tướng Chính phủ để điều phối, giải quyết khó khăn, vướng mắc, cắt giảm

gánh nặng hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong

hoạt động SXKD.



Trân trọng cảm ơn!
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XIN CẢM ƠN

Liên hệ :

Ban quản lý Dự án EU-MUTRAP 

Phòng 1203, Tầng 12, Khu Văn phòng, Tòa tháp Hà Nội, 

49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel:  (84 - 4) 3937 8472

Fax: (84 - 4) 3937 8476

Email: mutrap@mutrap.org.vn

Website: www.mutrap.org.vn

(Tài liệu hội thảo được đăng trên trang Web này)

http://www.mutrap.org.vn/

