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Thưa quý vị, 
 
Thưa ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (VPCP), 
ông Bùi Huy Sơn -  Cục trưởng cục xúc tiến thương mại, Giám đốc dự án Mutrap, ông 
Lương Hoàng Thái - Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công 
thương), ông Ngô Minh Hải - Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý hải quan, Tổng cục 
Hải quan (Bộ Tài chính) cùng các vị đại diện lãnh đạo các Hiệp hội, các doanh nghiệp 
và toàn thể đại biểu tham dự Hội thảo! 

 
Tên gọi của Hội thảo ‘Kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng - Thúc 

đẩy thuận lợi hóa thương mại tại Việt Nam’ đã giải thích vì sao chúng ta cùng có mặt 
hôm nay. Buổi làm việc này là điểm nhấn mở đầu cho sự chủ động của cộng đồng 
doanh nghiệp tư nhân tham gia đồng hành cùng Chính phủ để kiến tạo, hành động, 
phát triển kinh tế năm 2017 nhưng tôi tin tưởng rằng, đây là một hoạt động không đơn 
lẻ của tiến trình phát triển và lấy doanh nghiệp làm trọng tâm. Ban Tổ chức chân thành 
cảm ơn quý vị đã đến dự và trân trọng gửi đến quý vị lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và 
thành công. 

 
          Thưa quý vị, 

 

Trong suốt 30 năm qua, cải thiện môi trường kinh doanh đã chuyển từ sự kỳ 
vọng mơ hồ trở thành nhận thức phổ biến, bộc lộ thành đòi hỏi bức xúc và mục tiêu ưu 
tiên của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đã là chương trình hành động trọng tâm, 
xuyên suốt của Chính phủ theo các tiêu chí cụ thể gắn với từng ngành, lĩnh vực. Thời 
gian qua, Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo việc cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo thuận lợi hóa thương mại để hội nhập khu 
vực, quốc tế. Sự nỗ lực và quyết liệt của Chính phủ thể hiện qua loạt Nghị quyết 19 đã 
nhận được sự đồng thuận, ủng hộ rất cao của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, 
quan sát viên trong nước, quốc tế và bước đầu mang lại hiệu quả, giúp ổn định nền 
kinh tế vĩ mô, tăng trưởng từng ngành. Các Doanh nghiệp mong mỏi có được sự đột 
phá quyết định, hiệu ứng tích cực, mang tính hệ thống với tác động lâu bền để doanh 
nghiệp phát triển kinh doanh từ loạt Nghị quyết 19 này. 

 
Tuy nhiên, trong thực tiễn, vẫn còn rất nhiều rào cản, vướng mắc cho hoạt động 

đầu tư, sản xuất, kinh doanh, giao dịch thương mại của doanh nghiệp cần phải được 
nghiên cứu, xem xét tháo gỡ để tạo động lực thực sự cho phát triển kinh tế, tạo nền 
tảng vững chắc cho quá trình hội nhập của doanh nghiệp và tăng sức thu hút đầu tư 
cho môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Vì vậy, VPSF xác định chuyên đề “Hợp tác 
công tư - Thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại" là một trong những nội dung trọng tâm 
của Diễn đàn cả năm 2017 và những năm kế tiếp với chuỗi đối thoại, tham vấn chủ 
động từ cộng đồng doanh nghiệp đến Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương. Thông 
qua đó, nhằm hỗ trợ, tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc 
đẩy sản xuất kinh doanh, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 19, thể hiện vai trò và trách 
nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân trong việc đồng hành, đóng góp giải pháp 
khâu hoạch định, thực thi chính sách, trở thành kênh tham vấn hữu hiệu của Chính 
phủ. 

 
Tại Hội thảo hôm nay, TS. Cục Trưởng Ngô Hải Phan sẽ phác họa với chúng ta 

về những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong quá trình triển khai Nghị quyết 



19/2017 cũng như nhiệm vụ thuộc về các hiệp hội ngành nghề, hiệp hội doanh nghiệp 
với vai trò đồng hành biến nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh thành một lợi thế 
khác biệt, bền vững để phát triển kinh tế đất nước. 

 
Tiếp theo đó, quý vị sẽ cùng nghe 1 chuyên đề thu hút sự quan tâm của rất nhiều 

bên, đó là về hoạt động quản lý và kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu tại 
Việt Nam. “Kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu” là một mảng 
chuyên môn đa ngành, phức tạp, đòi hỏi khả năng thực thi tinh xảo, sự phối hợp hài 
hòa và trôi chảy của nhiều cơ quan quản lí, có nơi còn cần được trang bị công nghệ 
tinh vi, sự phối hợp giữa các cơ quan quốc gia và quốc tế. Tổ chức tốt “quản lí chuyên 
ngành” là thước đo trình độ quản lí nhà nước về nhiều mặt. Tuy nhiên ở lĩnh vực này 
nhiều cơ quan quản lí đang lúng túng, doanh nghiệp gặp nhiều ách tắc, hiệu quả kinh 
doanh bị kiềm chế nghiêm trọng. Tổ chức tốt công tác quản lí chuyên ngành sẽ căn bản 
tạo nên cơ chế thuận lợi toàn diện và dài hạn cho hoạt động kinh doanh, giúp các 
ngành với rất nhiều doanh nghiệp ổn định và phát triển mặt hàng, phương thức kinh 
doanh, tham gia thuận lợi vào chuỗi cung ứng trên thị trường trong nước và thế giới. 
Ông Ngô Minh Hải - Phó Cục trưởng sẽ chia sẻ với hội thảo nhiều hơn về nội dung này. 

 
Trong bối cảnh Hiệp định của WTO về Thuận lợi hóa Thương mại vừa bắt đầu 

có hiệu lực, chúng ta đang đứng trước thềm thời kỳ thực thi một hiệp định thương mại 
tự do lớn (EV FTA), một dấu mốc trọng yếu trong nỗ lực hội nhập kinh tế quốc  tế của 
Việt Nam. Thực thi Hiệp định sẽ tác động sâu, rộng và lâu dài đến chuẩn mực thương 
mại, cơ hội thị trường, quan hệ đối tác, điều kiện tiếp cận công nghệ tiên tiến, đào tạo 
nguồn nhân lực của mỗi doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Những nội dung chính về EV 
FTA, cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam sẽ được trình bày bởi ông 
Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương. 

 
Thưa quý vị, 
 
Môi trường kinh doanh sẽ đem lại nguồn lợi đến đâu, phục vụ kinh doanh, gắn 

kết doanh giới với cơ quan công quyền thế nào còn phụ thuộc vào chính doanh nghiệp 
và hiệp hội khi nhận thức về vai trò trách nhiệm, quyền hạn, sự chủ động và cách thức 
tổ chức để doanh nghiệp đối thoại chính sách với cơ quan công quyền, giám sát quá 
trình thực thi và phản ảnh tác động thực tế, đồng hành cùng Chính phủ thể hiện vai trò 
kiến tạo và kiên quyết hành động. Tại Diễn đàn Kinh tế Tư nhân lần thứ nhất tổ chức 
ngày 3.6.2016 tại Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp tư nhân đã nhận trách nhiệm về 
những yếu kém, thụ động bất cập nội tại. Sau Phiên toàn thể Diễn đàn, nhiều hoạt 
động tham vấn chính sách chủ động về các vấn đề của doanh nghiệp gắn với các 
chuyên ngành như nông nghiệp, kinh tế số, năng lượng sạch và tiết kiệm năng lượng, 
logistics.. . hay những lĩnh vực như thuận lợi hóa thương mại, cải cách thủ tục hành 
chính liên quan trực tiếp đến kinh doanh đã được thực hiện nhiều vòng trước khi tổng 
hợp trình Chính phủ và các cơ quan hữu quan. 

 
Trong tiến trình đó, sự phối hợp có trách nhiệm của các cơ  quan như Tổng cục 

Hải quan, Cục Kiểm soát thủ tục Hành chính, Viện Nghiên cứu quản lí Kinh tế trung 
ương (CIEM), Cục Xúc tiến Thương mại, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) v.v. là 
biểu hiện tiêu biểu của phương thức cơ quan công quyền và doanh nghiệp liên tục 
đồng hành, phối hợp tích cực và hữu hiệu; cũng đồng thời là xu thế tất yếu để đảm bảo 
hiệu quả đổi mới và cải cách, phát triển kinh tế đất nước. Hội thảo hôm nay với sự 
tham gia, đóng góp chuyên môn sâu sắc của quý vị, sự hỗ trợ của Dự án MUTRAP là 
một bằng chứng nữa về sự hợp tác nêu trên và sự hợp tác này sẽ không dừng ở một 
hội thảo mà sẽ được củng cố, duy trì, ngày một sâu sắc trong lộ trình hợp tác sắp tới. 



Cùng với các Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, VPSF 
đánh giá cao và xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới quý vị. 

 
Chúng tôi hi vọng, những vấn đề quý đại biểu chia sẻ, thảo luận hôm nay  sẽ là 

căn cứ hữu ích cho quá trình tổng hợp, nghiên cứu, tham vấn và cải cách chính sách 
sắp tới. 
          
 Chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí, truyền thông đã gắn bó, đồng 
hành, phản ánh nhanh, chân thực và chính xác những nỗ lực đóng góp của cộng đồng 
doanh nghiệp trong thời gian vừa qua. 

 
Với tinh thần trên, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội thảo ‘Kiến tạo môi trường kinh 

doanh thông thoáng - Thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại tại Việt Nam’./. 
 
 

 


