
                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Hội Nghị Giữa Kỳ Nhóm Tƣ Vấn Các Nhà Tài Trợ 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hà Nội, 27/05/2011 
 

DIỄN ĐÀN  

DOANH NGHIỆP  

VIỆT NAM 
 

 

MPI 
BỘ KẾ HOẠCH  

& ĐẦU TƢ 

 



DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 
Hà Nội, 27/05/2011 

 

MỤC LỤC 

 

CHƢƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 

 

Chƣơng I:  TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ 

1.1. Cảm nhận của Hiệp hội Doanh nghiệp Trong nước & Nước ngoài 
 

Chƣơng II: NGÂN HÀNG & THỊ TRƢỜNG VỐN 

Ngân hàng 

2.1.1. Báo cáo của Nhóm Công tác Ngân hàng 

2.1.2. Thư gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Quyết định số 2336/NHNN-TTGSNH 

2.1.3.  Đề xuất Các điểm Trao đổi chính của Nhóm Công tác Ngân hàng cho Cuộc họp với Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam 13/05/2011 

Thị trƣờng Vốn 
2.2.1. Báo cáo của Nhóm Công tác Thị trường Vốn 

2.2.2. Một số Vấn đề và Kiến nghị về thị trường vốn 

2.2.3. Ý kiến Đóng góp cho Dự thảo Thông tư về Quản trị Công ty Áp dụng cho các  

          Công ty Đại chúng 

 

Chƣơng III: CƠ SỞ HẠ TẦNG 

3.1. Các Vấn đề về Cơ sở Hạ tầng 

3.2. Tóm tắt Cuộc họp với Tổ công tác Liên ngành PPP về Chương trình Thí điểm PPP ngày  
29/03/2011 

 

Chƣơng IV: GIÁO DỤC  

4.1. Các Vấn đề về Giáo dục Đại học 

4.2. Cải tiến Giáo dục Đại học để Thúc đẩy ngành Công nghiệp Sản xuất 

 

Chƣơng V:  BÁO CÁO CỦA CÁC NHÓM CÔNG TÁC KHÁC 

5.1.   Sản xuất & Phân phối: Báo cáo của Nhóm Công tác Sản xuất & Phân phối 

5.2.   Thuế 

5.2.1. Kiến nghị Sửa đổi, Bổ sung Nghị định 123/2008 & Nghị định 124/2008 

5.2.2. Tóm tắt Cuộc họp về Sửa đổi, Bổ sung Nghị định 123/2008 & Nghị định 124/2008  

với Bộ Tài chính ngày 17/03/2011 

5.3.   Khoáng sản 

5.3.1. Đóng góp Ý kiến cho các Dự thảo Nghị định của Luật Khoáng sản  

5.3.2. Tóm tắt Cuộc họp về Các Dự thảo Nghị định của Luật Khoáng sản ngày 28/04/2011 

5.4.   Du lịch 

5.4.1.Các Vấn đề về Du lịch 

5.2.2.Báo cáo chung của Eurocham và Nhóm Công tác Du lịch Diễn đàn Doanh nghiệp VN 

 

Chƣơng VI: PHỤ LỤC 

6.1. Báo cáo tại Hội Nghị Nhóm Các nhà Tài trợ – 12/2010 

6.2. Tóm tắt Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên – 12/2010 



HỘI NGHỊ GIỮA KỲ NHÓM TƢ VẤN CÁC NHÀ TÀI TRỢ 2011 

DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

 

VƢỢT QUA 2011 – MỤC TIÊU DÀI HẠN CỦA VIỆT NAM 

  
Thời gian: 7:30 - 13:30/ Thứ Sáu, 27/05/2011 

Địa điểm: Khách sạn Sheraton, Xuân Diệu, Hà Nội 

CHƢƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ DỰ KIẾN 

 

7:30 – 8:00 Đăng ký 

8:00 – 8:20 
Giới thiệu 

Phát biểu Khai mạc 

 Ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư (MPI) 

 Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới (WB) 

 Ông Simon Andrews, Giám đốc Khu vực, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) 

Phần 1:               Tổng quan về Môi trƣờng Đầu tƣ 

8:20 – 9:00  Cảm nhận về Môi trường Đầu tư của các Hiệp hội Doanh nghiệp trong nước 

và nước ngoài 

1. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam  

2. Phòng Thương mại Châu Âu  

3. Phòng Thương mại Hoa kỳ 

4. Phòng Thương mại Úc  

5. Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore  

Phần 2:               Các Chủ đề Đối thoại với Chính phủ 

9:00 – 9:45 1. Ngân hàng và Thị trƣờng Vốn – Kênh Phân bổ Vốn Cơ bản của Việt Nam: 

Thách thức trong Môi trường Hiện tại và những Phản hồi 

 Ngân hàng 

 Thị trường Vốn  

9:45 – 10:15 2.  Cơ sở Hạ tầng – Xây dựng Cơ sở Hạ tầng Hiệu quả nhằm Thúc đẩy Tăng 

trưởng của Việt Nam 

10:15 – 10:30 Nghỉ giải lao 

10:30 – 11:00 3.   Giáo dục – Giải phóng Tiềm năng Dài hạn của Việt Nam 

Phần 3                 Báo cáo của các Nhóm Công tác khác 

11:00 – 11:45  Sản xuất & Phân phối  

 Khoáng sản 

 Du lịch 

11:45 – 12:00 Bế mạc   

12:00 – 13:30 Tiệc trƣa 



 
Chƣơng I 

 

TỔNG QUAN VỀ  
MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BÀI PHÁT BIỂU  

CỦA PHÕNG THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  

TẠI DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

 

Hà Nội, ngày 27/5/2011 

 

Người trình bày 

Vũ Tiến Lộc 

Chủ tịch 

 

Có lẽ ít có giai đoạn nào, tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam lại trở thành mối bận tâm hàng đầu 

của các doanh nghiệp Việt Nam như hiện nay. Bước sang năm 2011, doanh nghiệp liên tiếp đối mặt 

với hàng loạt yếu tố tác động mạnh đến hoạt động kinh doanh. Lạm phát cao, giá nhân công tăng, 

giá nguyên liệu đầu vào và các nhiên liệu thiết yếu như xăng dầu, than, điện đều tăng, tỷ giá tiền 

đồng tăng, giá nhiều mặt hàng khác tăng… tất cả những yếu tố này đã ảnh hưởng trực tiếp tới tính 

lạc quan thường thấy trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong những năm trước đây.  

 

Trong những tháng đầu năm 2011 dù tình hình khó khăn nhưng điều cần được đánh giá cao là 

Chính phủ đã có phản ứng nhanh hơn so với thời gian trước đây. Chính phủ đã đạt được một số 

thành công đáng  ghi nhận như đã giải quyết vấn đề tỷ giá khá tốt, giảm tỷ lệ chênh lệch giữa thị 

trường chính thức và phi chính thức đối với ngoại tệ, hạn chế tình trạng đô la hóa. Chính sách tài 

khóa mà Chính phủ áp dụng đã và đang phát huy tác dụng... 

 

Những giải pháp mà Chính phủ đang thực hiện nhằm ổn định nền kinh tế vĩ mô cũng đã có ảnh 

hưởng trực tiếp tới cộng đồng doanh nghiệp. Lãi suất vốn vay tăng cao vượt sức chịu đựng của hầu 

hết các doanh nghiệp. Các quy định về việc khống chế mức tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng 

khiến việc tiếp cận vốn vay ngân hàng rất khó khăn. Đặc biệt là đối với khu vực doanh nghiệp vừa 

và nhỏ, khu vực đang tạo ra phần lớn việc làm cho nền kinh tế và gắn bó chặt chẽ với khu vực kinh 

tế nông nghiệp, ở địa bàn nông thôn. Thiếu vốn đã buộc nhiều doanh nghiệp tính toán lại kế hoạch 

kinh doanh, đình hoãn các dự án mở rộng sản xuất, thậm chí buộc nhiều doanh nghiệp hoạt động 

cầm chừng, thu hẹp quy mô kinh doanh thậm chí phải đóng cửa.  

 

Cộng đồng doanh nghiệp hiểu được tầm quan trọng của sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô và đang 

chia sẻ với Chính phủ các biện pháp “thắt lưng buộc bụng”. (Theo điều tra của  VCCI có đến 32% 

số doanh nghiệp đã tiến hành rà soát, cắt giảm những dự án kém hiệu quả, đầu tư dàn trải, 47% số 

doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch hạn chế nhập khẩu theo tinh thần của Nghị quyết 11…). Nhưng 

trong việc phối hợp các chính sách tài khóa và tiền tệ, chúng tôi đề nghị cần thực hiện triệt để và 

quyết liệt hơn việc cắt giảm đầu tư công và chi tiêu công để tạo dư địa cho việc bảo đảm tín dụng 

tốt hơn cho khu vực sản xuất kinh doanh, duy trì hoạt động của các doanh nghiệp. Đặc biệt cần có 

cơ chế khuyến khích các ngân hàng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, mở rộng và nâng 

cao hiệu quả hệ thống Quỹ bảo lãnh tín dụng và triển khai sớm việc thành lập Quỹ phát triển doanh 

nghiệp nhỏ và vừa và đơn giản hóa các thủ tục tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (ví 

dụ như đối với quy chế thẩm định của Quỹ bảo lãnh tín dụng quy định thời gian thẩm định các dự 

án là 30 ngày, đề nghị rút ngắn xuống 15 ngày)… Các biện pháp miễn, giảm, giãn thuế cần được 

tiếp tục, đề nghị giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp để giúp các doanh nghiệp vượt qua các khó 

khăn hiện nay. 



 

Đồng thời với việc giải quyết các vấn đề ngắn hạn, để bảo đảm phát triển bền vững, cần có các nỗ 

lực vượt bậc để giải quyết các vấn đề dài hạn sau: 

 

1. Tái cấu trúc nền kinh tế, thay đổi mô hình tăng trưởng. Coi trọng năng suất và chất lượng. 
 

2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tạo môi trường và điều kiện tốt hơn huy động được 

các nguồn lực xã hội (trong và ngoài nước) tham gia phát triển hệ thống giáo dục đào tạo và 

dạy nghề. 

 

3. Đẩy mạnh cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư 
nhân tiếp cận tốt hơn và bình đẳng hơn các dự án và nguồn lực. Triển khai mô hình quan hệ 

đối tác nhà nước và tư nhân (PPP).  

 

4. Tiếp tục các nỗ lực cải cách hành chính và chống tham nhũng. Việc Chính phủ thực hiện Đề 
án 30 được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao và rất kỳ vọng. Đề án 30 là một mô hình 

điển hình về thiết lập mô hình quan hệ đối thoại và hợp tác công tư trong quá trình cải cách 

hành chính cần phải được nhân rộng. Tuy nhiên, với đề án 30 thì quá trình cải cách hành 

chính mới đi được những bước đi đầu tiên. Phần lớn các doanh nghiệp vẫn chưa cảm nhận 

được nhiều tác dụng thực tế từ việc thực hiện Đề án này. Chúng tôi đề nghị cải cách thủ tục 

hành chính trong giai đoạn tới cần được thực hiện quyết liệt và đồng bộ hơn. 

 

5. Xây dựng chiến lược thu hút FDI mới hướng tới các dự án FDI có chất lượng hơn và sức lan 
tỏa lớn hơn. Kết quả điều tra của VCCI cho thấy chỉ có 13,5% doanh nghiệp FDI hoạt động 

trong lĩnh vực giá trị gia tăng cao là một tín hiệu đáng lo ngại. Để thực hiện thành công 

hướng thu hút đầu tư FDI vào lĩnh vực công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, bên cạnh việc 

cải thiện môi trường đầu tư nói chung, cần chuẩn bị tích cực các điều kiện và cũng là những 

thách thức lớn hiện nay: 

o Sự sẵn sàng của nguồn nhân lực có chất lượng; 
o Có những biện pháp để giảm thiểu các tranh chấp lao động và đình công; 
o Đảm bảo đủ nguồn cung ứng điện và nâng cấp cơ sở hạ tầng.  
o Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và hình thành các chuỗi sản xuất và cung ứng. 

 

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, mức độ lạc quan dù có sụt giảm so với trước đây nhưng 

nhìn chung các doanh nghiệp vẫn tin tưởng vào sự điều hành của Chính phủ và triển vọng của nền 

kinh tế. Các doanh nghiệp tin rằng những hy sinh trong giai đoạn ngắn hạn sẽ được “đền đáp” bằng 

một môi trường kinh tế vĩ mô ổn định hơn trong thời gian tới và những yếu tố nền tảng cơ bản cho 

một nền kinh tế phát triển theo hướng bền vững sẽ được thiết lập. Cộng đồng kinh doanh vẫn đang 

chuẩn bị những dự án lớn cho tương lai với niềm tin Việt Nam vẫn là một điểm đến hấp dẫn với các 

nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

QUAN ĐIỂM CỦA HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP CHÂU ÂU  

TẠI VIỆT NAM 

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 

Hà N i  ngà  27/5/2011 

 

Người trình bày 

 Alain Cany 

Chủ tịch 

 

Kính thưa các ngài Bộ trưởng, các ngài Đại sứ và các qu  vị đại biểu, 

Thay mặt cho Hiệp hội các Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và các hiệp hội thành 

viên trực thuộc EuroCham, tôi xin trân trọng cảm ơn Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan hữu 

quan có mặt tại đây hôm nay đã tạo điều kiện cho việc tổ chức cuộc đối thoại thường xuyên mang 

tính xây dựng này giữa các doanh nghiệp thông qua Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. 

 

I  Tổng quan  

Theo Báo cáo thứ 3 của EuroCham về môi trường kinh doanh được chúng tôi cố bố gần đây, quan 

điểm và triển vọng kinh doanh của các hội viên vẫn c n khá lạc quan, mặc dù tâm trạng này đã thay 

đổi theo hướng giảm xuống khá rõ kể từ bản đánh giá lần trước của chúng tôi. Phản hồi của các hội 

viên của chúng tôi trở nên thận trọng hơn, và có sự không chắc chắn về việc các chính sách và hành 

động kinh tế tương lai sẽ như thế nào. Tâm trạng bấp bênh này có lẽ phần nhiều là do bị ảnh hưởng 

bởi tỷ lệ lạm phát cao và những mối lo ngại về triển vọng của đồng tiền Việt Nam. Các doanh 

nghiệp hội viên của chúng tôi đặc biệt lo ngại là mặc dùng đồng đô la Mỹ đang khá yếu nhưng 

VNĐ là đồng tiền duy nhất ở ASEAN vẫn đang tiếp tục phá giá.  

 

Chúng tôi tin rằng trong khi những hành động ngắn hạn như là Nghị quyết 11 có thể được coi là 

đúng thì Chính phủ cũng vẫn chỉ có khả năng đối phó với những vấn đề này bằng cách đưa ra 

những chính sách đáng tin cậy và ổn định lâu dài. Chúng tôi cũng tin rằng Chính phủ Việt Nam 

phải ưu tiên đầu tư chất lượng cao trong các ngành giá trị gia tăng, hơn là cho phép thực hiện các dự 

án đầu tư ngắn hạn và có tính chất đầu cơ. Có thể chấp nhận được việc phát triển với tốc độ chậm 

hơn trong một hoặc hai năm, nếu như tăng trưởng cuối cùng được tập trung vào các ngành bền vững 

và có giá trị gia tăng. Bởi vậy, chúng tôi hoan nghênh việc Chính phủ gần đây đã có điều chỉnh chỉ 

tiêu tăng trưởng hàng năm trong khoảng từ 6,2% - 6,5%. Trong bối cảnh này, những thay đổi về cơ 

cấu để nâng cao tính cạnh tranh của Việt Nam cần phải được ưu tiên trong chương trình nghị sự của 

Chính phủ. Điều này đặc biệt đúng đối với việc cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước. 

 

Nhìn chung, EuroCham tin tưởng rằng khả năng của Việt Nam đối với việc duy trì sự cạnh tranh và 

tăng trưởng kinh tế bền vững trong một thời gian dài phụ thuộc vào việc Chính phủ Việt Nam có 

hành động trong những lĩnh vực chủ chốt sau hay không: Trước hết là nâng cao việc củng cố quyền 

của nhà đầu tư, cụ thể trong lĩnh vực tuân thủ việc cấp phép và hợp đồng. Hai là, bảo vệ quyền sở 

hữu trí tuệ và thi hành luật pháp trong trường hợp có những vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ba là, 

nguồn cung cấp năng lượng ổn định phải là lĩnh vực quan tâm đối với các doanh nghiệp đầu tư 

nước ngoài vừa bị cắt điện nghiêm trọng trong những tháng qua. Bốn là, nâng cao chất lượng nguồn 

lao động của Việt Nam bằng cách  đẩy mạnh giáo dục bậc cao và hướng nghiệp. Và cuối cùng là 

giải quyết nạn quan liêu và tham những bằng cách tiếp tục giảm bớt và đơn giản hóa các thủ tục 

hành chính rắc rối. 



 

II  Cấp ph p Đầu tƣ 

Chúng tôi nhận thấy rằng trong thời gian từ năm 2005 đến 2009, thời gian cấp phép trung bình đã 

được giảm bớt một cách đáng kể. Tuy nhiên, sự tiến bộ trong cải cách này đã bị chậm lại trong năm 

2010 với số lượng ngày xem xét cấp phép không thay đổi so với năm 2009. Các doanh nghiệp thành 

viên EuroCham tiếp tục phải chịu đựng thời gian chấp thuận khá dài và hàng loạt các vụ trễ hẹn 

trong đăng k  kinh doanh và cấp phép đầu tư. Số lượng các cơ quan chức năng yêu cầu giấy tờ bổ 

sung từ các công ty thành viên của chúng tôi ngày một tăng lên, và bởi vậy thì tỷ lệ các công ty phải 

chờ đợi hơn 3 tháng để hoàn tất các bước cần thiết để bắt đầu công việc kinh doanh hoặc để có được 

giấy phép cho một dự án cũng đã tăng lên đáng kể. Thêm vào đó, chúng tôi nhận thấy thời gian cần 

thiết để cấp phép đầu tư cũng rất khác nhau giữa các thành phố và các tỉnh ở Việt Nam, 2 thành phố 

lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thường đ i hỏi thêm khá nhiều thời gian để cấp phép. 

 

Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp hiện hành và việc thi hành cả 2 bộ luật này thường đối xử với 

các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước như nhau. Tuy nhiên, sự phân biệt đối xử vẫn c n tồn tại 

đối với một số thủ tục cấp phép: Một mặt, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam lần đầu 

tiên thành lập doanh nghiệp dù là với hình thức là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc 

doanh nghiệp liên doanh (bất kể sở hữu vốn nước ngoài) sẽ đ i hỏi phải có “Giấy chứng nhận đầu 

tư” được sử dụng đồng thời cho cả việc cấp phép dự án đầu tư và “Giấy chứng nhận đăng k  kinh 

doanh”. Mặt khác, trừ những dự án có quy mô lớn hoặc đầu tư có điều kiện, các nhà đầu tư trong 

nước thường chỉ yêu cầu có “Giấy chứng nhận đăng k  kinh doanh”. Nói cách khác, vẫn c n tồn tại 

hai loại thủ tục cấp phép đối với đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. 

Chúng tôi hoan nghênh việc Chính phủ ban hành Nghị định 102, trong đó giải thích rõ việc các 

doanh nghiệp thành lập ở Việt Nam có sở hữu nước ngoài dưới 49% nay có thể có được hưởng các 

luật và điều kiện đầu tư tương tự như các luật áp dụng cho các công ty trong nước. Với sự khác biệt 

này, chúng tôi hiểu rằng với việc giành được 49% của một doanh nghiệp đầu tư nội địa, nay chỉ cần 

điều chỉnh “Giấy chứng nhận đăng k  kinh doanh” và tuân theo các thủ tục cấp phép trong nước. 

Tuy nhiên, cách hiểu này có thể không áp dụng được cho những lĩnh vực đầu tư có điều kiện, thí dụ 

những lĩnh vực trong Danh mục WTO. EuroCham khuyến nghị rằng những lĩnh vực đầu tư có điều 

kiện này không nên yêu cầu phải có “Giấy chứng nhận đầu tư” để thay thế cho “Giấy chứng nhận 

đăng k  kinh doanh”. 

 

Điều chỉnh những yêu cầu cấp phép này với thái độ như vậy sẽ tạo ra sân chơi bình đẳng giữa các 

công ty trong nước và nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Các quan chức cấp bộ có thể cần 

phải giữ vai tr  lớn hơn trong việc làm rõ các quy định và đảm bảo rằng các quan chức địa phương 

dưới sự giám sát của họ sẽ xử dụng quyền hạn của họ với thái độ ngay thẳng và nhất quán. Các 

quan chức địa phương khác nhau không nên có các cách diễn giải khác nhau. Ở quy mô rộng hơn, 

chúng tôi khuyến nghị rằng Việt Nam cần tiến hành sự phê duyệt “một cửa” toàn diện đối với đăng 

k  kinh doanh và cấp phép đầu tư. Khi đó, trách nhiệm nên thuộc về bộ liên quan để phối hợp với 

các bộ ngành khác khi cần thiết. Ở nhiều nước ASEAN như Thái Lan, In-đô-ne-xia, Xin-ga-po và 

Ma-lai-xia, cơ chế này đã hoạt động và cho thấy rất có lợi và hiệu quả. 

 

III  Bảo vệ Quyền Sở hữu Tr  tuệ 

EuroCham khuyến nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục các nỗ lực của mình ở tất cả các cấp để nâng 

cao nhận thức về giá trị của việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, và kiên trì bảo vệ và thi hành quyền sở 

hữu trí tuệ của nhà đầu tư. Việc hiểu rõ rằng quyền sở hữu trí tuệ có tác dụng như là sự khích lệ đối 

với các công ty châu Âu và công ty nước ngoài trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm của họ là 

một điều cốt yếu. Chúng tôi nhận thấy tình trạng không có bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hiện đang là 

một trong những l  do chính tại sao các nhà đầu tư công nghệ cao lại lư ng lự trong việc đầu tư vào 

Việt Nam hoặc chuyển giao tri thức công nghệ cho Việt Nam. Quyền sở hữu trí tuệ khuyến khích sự 

phát triển của các sản phẩm mới và bảo vệ phát minh cần thiết cho sự chuyển đổi của Việt Nam 

hướng tới các sản phầm đầu cuối có giá trị gia tăng. Chúng tôi hoan nghênh những điều chỉnh của 



Chính phủ trong Luật Sở hữu trí tuệ và Bộ luật hình sự đối với những hình phạt hình sự liên quan 

những vi phạm sở hữu trí tuệ có hiệu lực từ năm 2010. Những luật mới này và việc nghiêm túc thi 

hành chúng có   nghĩa vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. 

 

Tuy nhiên, trong thực tiễn, việc đăng k , bảo hộ và thi hành pháp luật quyền sở hữu trí tuệ vẫn c n 

phiền toái và tốn thời gian. Đặc biệt, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong các t a án Việt Nam vẫn c n 

là một lựa chọn trên l  thuyết: theo một số luật, một vụ việc t a án chính thức phải được “chấp 

nhận” bởi một t a án của Việt Nam trước khi những biện pháp sửa chữa như là tịch thu hàng giả và 

chứng cứ vi phạm được tìm ra từ t a. Trên thực tế, đáp ứng được những yêu cầu có tính thủ tục 

phiền phức này thường có thể mất hàng tháng, làm cho những người có quyền sở hữu trí tuệ gần 

như không thể hành động nhanh chóng để bảo vệ chính mình trước những kẻ làm hàng giả, những 

kẻ thường có khả năng “trì hoãn” hoặc “giấu giếm” những hoạt động bất hợp pháp của mình để 

không mảy may dính vào bất cứ vụ kiện nào chống lại họ. Đồng thời, các t a án Việt Nam và các 

quan t a thường có rất ít kinh nghiệm trong việc xử l  các vụ tranh chấp liên quan quyền sở hữu trí 

tuệ khiến cho việc thi hành luật tại t a vẫn c n kém hiệu quả trong thời gian hiện nay.  

 

IV  Cơ sở Hạ tầng và Cung cấp Năng lƣ ng  

Đến năm 2020, Việt Nam sẽ cần 160 tỷ đô la Mỹ để phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật, bao 

gồm hệ thống giao thông, cầu đường, nhà máy điện, hệ thống cung cấp nước và các nhà máy xử l  

chất thải. Đồng thời, những nguồn vốn truyền thống từ Ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ 

và viện trợ phát triển từ các chính phủ nước ngoài chỉ có thể giúp thỏa mãn được một nửa nhu cầu. 

Điều này có nghĩa là hơn 50% đầu tư phải được huy động từ các doanh nghiệp trong nước và nước 

ngoài. Tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp nước ngoài vẫn sẽ c n ngần ngại đầu tư vào các dự án hạ 

tầng do họ quan ngại về hiệu quả đầu tư, tỷ lệ lãi suất trả lại và những đảm bảo về vốn. Những l  do 

chính khiến nhà đầu tư ngần ngại bao gồm phân bổ rủi ro thiếu hiệu quả, các yêu cầu hành chính 

phức tạp, hiện tượng thiếu minh bạch trong các quy trình đấu thầu và việc giải phóng mặt bằng tốn 

kém và tốn thời gian trong nhiều dự án cơ sở hạ tầng. 

 

Cũng giống như ở các nước khác, Chính phủ Việt Nam gần đây đã ban hành những điều luật mới về 

những dự án ưu tiên hợp tác Nhà nước-tư nhân (PPP). Quyết định số 71/2010/QĐ-Ttg của Thủ 

tướng Chính phủ về quản l  đầu tư theo mô hình PPP, các điều luật sẽ được áp dụng cho hai hoặc 

ba dự án điểm để Chính phủ và các cơ quan có thể rút ra bài học và hoàn tất khuôn khổ pháp l  với 

kinh nghiệm rút ra từ những dự án thí điểm này. Theo những điều luật mới cho các dự án ưu tiên, 

Chính phủ sẽ khuyến khích đầu tư tư nhân cho một số dự án ưu tiên chọn lựa và các cuộc đấu thầu 

mở để chọn ra những nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm. Ngân sách Nhà nước sẽ góp 30% vốn, 

trong khi phần c n lại sẽ đến từ các doanh nghiệp tư nhân, họ có thể được vay tới 49% vốn. 

EuroCham tin tưởng rằng trong dài hạn, rất cần thiết phải có cả các dự án được ngân hàng hỗ trợ lẫn 

khuôn khổ pháp l  chắc chắn để đảm bảo cho các dự án PPP. 

 

Lượng tiêu thụ điện dự tính sẽ tăng nhanh với tốc độ ít nhất là 12% một năm. Việc xây dựng năng 

lực nhà máy điện mới ở Việt Nam không bắt kịp với nhu cầu và điều này đã dẫn đến việc thiếu 

nguồn cung cấp năng lượng, đặc biệt là trong những thời điểm mà nhu cầu đạt tới đỉnh điểm. Tình 

hình này khá là nghiêm trọng trong mùa khô, do khả năng đáp ứng thấp hơn của các nhà máy thủy 

điện vốn chiếm khoảng 40% công suất hiện có trong nước. Trong năm 2010, tình hình này đã dẫn 

đến việc thiếu và cắt điện nghiêm trọng: Trung bình thì số giờ thiếu hụt điện của mỗi công ty đã 

tăng gấp đôi, từ 50 giờ trong năm 2009 lên đến 89 giờ trong năm 2010. Để giải quyết vấn đề này, 

Việt Nam cần phải điều chỉnh giá năng lượng theo các khu vực: Chỉ có những giá cao hơn và thực 

tế hơn mới có thể giúp cho doanh nghiệp mang lại hoạt động thặng dư để cấp tài chính cho chi phí 

vốn, và từ đó cho phép những doanh nghiệp này hoạt động ỏ mức độ vững vàng và ổn định về 

thương mại. Ở một quy mô rộng hơn, Việt Nam nên giảm bớt sự thống trị của Tập đoàn điện lực 

Việt Nam (EVN) bằng cách cho phép các đơn vị khác tham gia thị trường và xây dựng một thị 

trường điện hoàn toàn mang tính cạnh tranh trước năm 2015 (thay vì trước năm 2024). 



 

V  Phát triển Nguồn Nhân lực 

Theo các chuyên gia, hơn 65% lực lượng lao động của Việt Nam vẫn thiếu kỹ năng chuyên môn và 

78% trong số những người ở độ tuổi từ 20-24 hoặc thiếu kỹ năng chuyên môn hoặc bị mắc bẫy về 

kỹ năng chuyên môn. Đồng thời, có khoảng 60% lao động Việt Nam vẫn đang làm việc trong khu 

vực không chính thức, không có hợp đồng lao động chính thức, với lương thấp hơn mức tối thiểu và 

không được bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế. Trong ASEAN, Việt Nam xếp hạng rất thấp về phát 

triển nguồn nhân lực. Bởi vậy, nâng cao kỹ năng chuyên môn của lực lượng lao động là một trong 

những nhiệm vụ chủ yếu của Việt Nam để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động đang thay đổi 

nhanh chóng cả ở trong và ngoài nước. Đồng thời, dịch chuyển người lao động từ khu vực không 

chính thức sang khu vực chính thức phải được quan tâm trong chương trình nghị sự. Các công ty 

thành viên của EuroCham tiếp tục thuê hàng ngàn người lao động Việt Nam, bằng cách đó đóng 

góp cho bước chuyển của Việt Nam sang các ngành công nghiệp có giá trị cao và phát triển xã hội. 

 

EuroCham tin tưởng rằng phát triển các cơ sở dạy nghề hiện đại và chương trình đào tạo sẽ có   

nghĩa cốt yếu để nâng cao chất lượng của người lao động Việt Nam, đáp ứng được những yêu cầu 

của thị trường lao động ngày càng thay đổi và để thu hút FDI có giá trị cao. Hiện nay, công tác giáo 

dục và dạy nghề thường không chú   đến những nhu cầu thực sự của các công ty đang hoạt động tại 

Việt Nam. Các công ty thành viên của EuroCham đã dành các khoản kinh phí lớn để gửi nhân viên 

người Việt Nam đến các trụ sở của công ty ở nước ngoài để đào tạo họ một cách quy củ về các cơ 

sở cũng như thiết bị. Những công ty này đang chấp nhận những rủi ro về tài chính nếu như người 

lao động không quay trở về hoặc rời bỏ công ty ngay sau khi nhận được sự đào tạo qu  giá. 

EuroCham thừa nhận rằng Việt Nam đã nhận thức được tính cấp bách của việc nâng cao năng lực 

nguồn lao động của mình. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy là mặc dù hiện đang có nhiều nỗ lực cải 

cách nhưng có rất nhiều người Việt Nam vẫn đang tìm kiếm để có được sự giáo dục tốt hơn ở nước 

ngoài. 

 

Cuối cùng, chúng tôi cũng rất quan tâm khi thấy rằng ở Việt Nam phí bảo hiểm xã hội tăng và bởi 

vậy chi phí thuê người lao động cũng đang tăng lên: Chỉ tính riêng bảo hiểm xã hội (không bao gồm 

bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp) thì gánh nặng chi phí này sẽ tăng từ 22% đến 26% vào năm 

2014. Tổng chi phí bảo hiểm xã hội (tức là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thất nghiệp) sẽ tăng 

đến 32,5% vào năm 2014, vì vậy sẽ khiến cho Việt Nam mất lợi thế cạnh tranh về lao động trong 

khu vực. Hơn nữa, chưa thấy sự gia tăng chi phí này mang lại những tiến bộ đáng kể nào về lợi ích. 

Do đó, EuroCham khuyến nghị một cách mạnh mẽ không nên triển khai việc tăng chi phí bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế và thất nghiệp trước năm 2014 đối với cả người lao động Việt Nam lẫn lao 

động nước ngoài. 

 

VI  Minh bạch và Cải cách Thủ tục Hành ch nh  Đề án 30) 

Có thể báo động rằng tính minh bạch đang bị suy giảm một cách nghiêm trọng ở Việt Nam: Báo 

cáo năm 2010 về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) gần đây cho thấy sự suy giảm trong hầu 

hết mọi chỉ số minh bạch so với năm 2009. Khả năng tiếp cận cả văn bản kế hoạch liên quan các 

doanh nghiệp kinh doanh và văn bản pháp luật đều bị giảm sút một cách đáng lưu  . Trên thang 

điểm 1-5 (trong đó 1 là không thể tiếp cận và 5 là dễ dàng tiếp cận), khả năng tiếp cận các văn bản 

kế hoạch đạt điểm trung bình 2.31, giảm từ 2.44 trong năm 2009 và đạt mức thấp nhất trong v ng 5 

năm qua. Hơn 75%  doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cho rằng “quan hệ rất quan trọng để có thể 

tiếp cận được thông tin cấp tỉnh”. Đây là xu hướng đáng lo ngại và cần phải được thay đổi. Một 

trong những chiến lược để thay đổi xu hướng này là tiếp tục các nỗ lực Cải cách Hành chính. Điều 

này đã được khởi đầu thành công với Đề án 30 hiện đã chính thức hoàn thành. 

 

EuroCham tin rằng có thể nhìn thấy tác động thực sự của Đề án 30. Hiện nay có một điều rất quan 

trọng là không cần phải cho ra đời thêm các đề án cải cách thủ tục hành chính mới nữa, khi mà việc 

triển khai Đề án 30 vẫn đang được tiến hành. Hiện nay chúng tôi nhận thấy là các bộ, ngành phụ 



trách vẫn đang trong quá trình triển khai các quyết định của Đề án 30: Trong khi 25 quyết định đã 

được đưa ra thì vẫn cần phải được thực hiện. Trên thực tế, điều này có nghĩa là hủy bỏ 480 thủ tục 

hành chính, thay gần 200 thủ tục hành chính và xem xét, bổ sung hơn 4000 thủ tục hành chính. Kết 

quả là cấp Trung ương phải điều chỉnh, bổ sung hoặc hủy bỏ 1016 thủ tục hành chính, bao gồm 42 

luật, 12 quy định, 183 chỉ thị, 37 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 313 Quyết định của bộ 

trưởng, 336 thông tư và 93 văn bản pháp luật khác. Đây là một nhiệm vụ lớn lao: Hiện nay phần 

chính thức của Đề án 30 đã hoàn thành, giờ là lúc tất cả các nhân viên được các bộ, ngành giao phụ 

trách công việc quan trọng này phải ra sức hỗ trợ. 

 

VII  Dự thảo Luật mới về Giá 
Trong khi EuroCham hoàn toàn nhận thức được về tính cần thiết của việc kiểm soát lạm phát, rất 

tiếc là Dự thảo Luật mới về giá đưa ra gần đây lại không xem xét đến rất nhiều khuyến nghị đã đưa 

ra trước đây liên quan đến Thông tư 122 hướng dẫn bình ổn giá. Luật mới về giá một lần nữa lại 

được dự thảo theo cách sẽ tạo ra sự không chắc chắn trong cộng đồng doanh nghiệp. Thí dụ, các 

trường hợp của “những biến động bất thường” của giá trong các Điều 9 và 10 của Luật mới về giá 

được định nghĩa rất mơ hồ (và c n bao gồm “những trường hợp bất thường”), sẽ dẫn đến quyền tự   

định đoạt rất lớn cho các quan chức nhà nước. Hơn nữa, thuật ngữ “các chính sách phát triển kinh tế 

– xã hội của Nhà nước” được sử dụng rất nhiều trong Dự thảo Luật mới về giá (ví dụ như trong điều 

6), nhưng không rõ những chính sách này là gì?  

 

Hơn nữa, Dự thảo luật này không đưa ra bất cứ trách nhiệm rõ ràng của các quan chức nhà nước về 

việc giữ bí mật thông tin do các doanh nghiệp cung cấp với mục đích kiểm soát giá. Cuối cùng, dù 

cho Dự thảo Luật mới về giá được áp dụng cho các doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước, vấn 

đề quan tâm chính đối với nhà đầu tư là việc thông qua Dự thảo Luật mới về giá này sẽ gây ra thêm 

những phiền toái về hành chính cho các công ty và nhân viên của họ, như trường hợp đã nêu về 

Thông tư 122. 

 

VIII  Những Hạn chế Nhập khẩu 
Bộ Công thương gần đây đã đưa ra hạn chế nhập khẩu khoảng 100 loại hàng hóa khác nhau nhằm 

quản l  thâm hụt thương mại của Việt Nam. Tiếp sau đó, Bộ Tài chính đã có văn bản số 4629/BTC-

TCHQ quy định rõ những hạn chế này, cụ thể là điện thoại di động, mỹ phầm và đồ uống có cồn. 

Trong số những hạn chế nêu ra c n có hạn chế về các cảng nhập hàng (một số hàng hóa nhất định 

chỉ được nhập qua các cảng Hải Ph ng, Đà Nẵng và Tp Hồ Chí Minh); điều chỉnh lại lại các tỷ lệ 

thuế quan tối đa theo tỷ lệ tối đa của Quy chế tối huệ quốc được phép trong khuôn khổ các cam kết 

của Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); dán nhãn hàng trước khi xuất khẩu (yêu 

cầu một số mặt hàng nhất định phải được dán nhãn tại nơi sản xuất của các nước xuất khẩu, ngược 

với chế độ hiện hành về việc dán nhãn hàng tại các điểm hải quan khi hàng vào Việt Nam).  

 

EuroCham tin rằng những hạn chế nêu trên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung hàng cho 

người tiêu dùng của Việt Nam với những sản phẩm nêu trên và thậm chí có thể vi phạm những 

nghĩa vụ về luật thương mại quốc tế của Việt Nam. Sự gia tăng về tỷ lệ thuế quan và bổ sung thuế 

đánh vào các mặt hàng sẽ gây thêm gánh nặng về thuế cho người tiêu dùng Việt Nam. Sự chậm trễ 

thêm vào trong quá trình thông quan hàng nhập khẩu và hạn chế lưu thông các d ng hàng sẽ làm gia 

tăng chi phí và làm chậm bớt quá trình phân phối sản phẩm trong thị trường và đến người tiêu dùng 

Việt Nam. Đặc biệt, những yêu cầu về việc dán nhãn hàng trước sẽ không có tính thực tế và gây ra 

những phiền toái đáng kể đối với sự lưu chuyển của hàng hóa và kho vận, cũng như tạo thêm sự bất 

đồng về Hải quan liên quan đến giá nhập khẩu của hàng hóa nhập qua các cảng ở Việt Nam.  

 

IX  Kết luận 

Nói tóm lại, EuroCham tin tưởng rằng 5 lĩnh vực mấu chốt sẽ có   nghĩa quan trọng trong năm 

2011 là: Hoàn thiện khuôn khổ quy định cho đầu tư, cụ thể là liên quan việc cấp phép cho các dự án 

đầu tư có thể định trước được thời gian và đúng hạn; Bảo hộ và tăng cường thi hành luật pháp hiệu 



quả hơn nữa đối với quyền sở hữu trí tuệ; Nâng cao kỹ năng chuyên môn và năng suất lao động của 

lực lượng lao động Việt Nam, cụ thể là bằng cách hoàn thiện hơn cả dạy nghề lẫn giáo dục bậc cao 

ở Việt Nam; Nâng cao cơ sở hạ tầng và nguồn cung cấp năng lượng của Việt Nam, cụ thể là bằng 

cách khuyến khích các dự án hợp tác Nhà nước – tư nhân (PPP) dài hạn và bền vững; và cuối cùng 

là tiếp tục các cải cách hành chính ở cả cấp trung ương và cấp tỉnh. Nói chung, thay đổi cấu trúc để 

nâng cao hơn nữa hiệu quả của nền kinh tế trong dài hạn phải được ưu tiên trong chương trình nghị 

sự của Việt Nam, cụ thể là đối với việc tiếp tục cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước.  

 

Trong bối cảnh đó, EuroCham tin rằng khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU được thi 

hành, nguồn FDI từ EU sẽ tăng lên nhiều kể cả về số lượng và chất lượng: các doanh nghiệp EU sẽ 

tăng cường nhận thức của họ rằng Việt nam là một trung tâm hoặc thậm chí là đại bản doanh 

ASEAN đối với họ, nơi họ có thể phục vụ một cách hiệu quả cả thị trường ASEAN lần các nước 

xung quanh như Nhật Bản, Trung Quốc và  n Độ. Một hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU 

sẽ giúp cho Việt Nam hưởng lợi từ những nguồn nhập khẩu chất lượng cao cũng như gia tăng 

chuyển giao công nghệ. Nguồn nhập khẩu chất lượng cao được gia tăng sẽ giúp nâng cao chất 

lượng xuất khẩu của Việt Nam, làm cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể nâng cao năng lực cạnh 

tranh dài hạn. Bởi vậy EuroCham tin rằng bây giờ là lúc cần phải chính thức khởi động các cuộc 

đàm phán để k  kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU.  

 

Cho phép tôi được kết thúc bằng sự khẳng định rằng EuroCham đã và đang làm việc rất nỗ lực để 

nâng cao hình ảnh Việt Nam như là điểm đến về thương mại và đầu tư cho cả doanh nghiệp châu 

Âu và Việt Nam: Mối quan hệ ổn định ngày càng được tăng cường trong những năm vừa qua, đặc 

biệt kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO năm 2007, đã chứng tỏ rằng EU sẽ là đối tác thương mại và 

đầu tư quan trọng hơn bao giờ hết đối với Việt Nam. Trong quan điểm của chúng tôi, Việt Nam, với 

tổng giá trị xuất khẩu chiến hơn 70% GDP, hoàn toàn hiểu rõ về tầm quan trọng của thương mại, 

cũng như tiếp tục mở cửa thị trường duy trì xuất khẩu. Chúng tôi mong đợi được làm việc với 

Chính phủ Việt Nam và tất cả các hội viên và đối tác của cả Việt Nam và châu Âu, để họ đạt được 

thành công tối đa tại đất nước Việt Nam ngày càng lớn mạnh! 

 

Xin cảm ơn các qu  vị ! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PHÁT BIỂU HIỆP HỘI THƢƠNG MẠI MỸ TẠI VIỆT NAM 

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 

Hà N i  27/05/2011 

 

Người trình bày 

Christopher Twomey 

Chủ tịch 

 

Tôi hân hạnh được phát biểu hôm nay về quan điểm của AmCham về môi trường kinh doanh tại 

Việt Nam. Tôi xin cảm ơn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) và 

Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), đã đóng vai tr  tập hợp các lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp 

đến đây cùng thảo luận phương thức cải thiện điều kiện kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế 

xã hội Việt Nam. 

 

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) đã đem lại lợi ích cho cả Chính phủ và khu vực tư nhân từ 

nhiều năm nay, và chúng tôi hy vọng sự hữu ích của nó sẽ được tiếp tục duy trì sau khi VBF chuyển 

đổi sang một cơ cấu hoạt động mới vào cuối năm nay. 

 

Đầu tư nước ngoài mang lại công ăn việc làm và thu nhập, doanh thu thuế, xuất khẩu, ngoại hối, 

chuyển giao công nghệ; và góp phần cho việc thúc đẩy chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hoá của Việt Nam. Các cơ sở sản xuất có vốn đầu tư nước 

ngoài (FDI) đã đóng góp 42% vào sản lượng công nghiệp Việt Nam năm vừa qua – vượt hơn hẳn 

mức đóng góp từ khu vực tư nhân trong nước hoặc khu vực doanh nghiệp nhà nước. Ngoài ra các 

nhà máy FDI cũng sản xuất hơn phân nữa giá trị xuất khẩu của Việt Nam. 

 

Với tầm quan trọng của đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế Việt Nam, việc phối hợp trên quan hệ 

đối tác với AmCham và các nhóm khác để cùng giải quyết những thách thức, nhằm duy trì tính 

cạnh tranh của môi trường kinh doanh Việt Nam so với các nuớc láng giềng là điều rất quan trọng. 

  

Tháng tới Việt Nam sẽ là nước chủ nhà tổ chức v ng đàm phán tiếp theo của Hiệp định Đối tác 

xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại TP Hồ Chí Minh. Tham gia vào TPP có thể sẽ là ưu thế cạnh 

tranh tốt cho Việt Nam trong việc thu hút đầu tư nước ngoài bởi vì d ng vốn đầu tư chất lượng cao 

sẽ đến với các nước có điều kiện kinh tế thuận lợi nhất. Hiệp định TPP sẽ dẫn đến sự hài h a hóa 

khu vực tốt hơn và tạo thuận lợi hơn cho việc kinh doanh tại Việt Nam. 

 

Tất nhiên, luôn có nhiều lãnh vực trong môi trường kinh doanh cần được cải tiến để nâng khả năng 

cạnh tranh của Việt Nam lên một tầm cao mới. Với thời gian hạn chế hôm nay, tôi xin tập trung vào 

một vài chủ đề đáng lưu tâm trong trong danh sách các vấn đề ưu tiên của các thành viên AmCham. 

 

Ổn định kinh tế vĩ mô 
Thành công của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư nước ngoài cho đến nay chủ yếu đạt được dựa 

trên kỳ vọng của các nhà đầu tư về một nền kinh tế và chính trị ổn định. Việt Nam đã phải đối mặt 

với những thách thức về ổn định kinh tế vĩ mô từ năm 2008 từ cuộc khủng hoảng tài chính Việt 



Nam đầu tiên vào mùa Xuân nối tiếp với điểm cao lạm phát vào tháng Tám, và sau đó là tác động 

của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào mùa Thu. 

 

Vừa phục hồi năm 2009, nền kinh tế lại một lần nữa lại trở nên quá nóng với chính sách kinh tế tiếp 

tục tập trung vào tăng trưởng cao hơn là ổn định lâu dài. Tình hình thâm hụt thương mại kéo dài, sụt 

giảm dự trữ ngoại tệ, việc các tổ chức xếp hạng tín dụng xuống hạng đối với Việt Nam, nhận xét 

không tốt bởi các tổ chức tài chính quốc tế và đồng nội tệ không ngừng suy yếu đã nêu bật sự cần 

thiết của việc tái định hướng chính sách. 

  

Ba tháng trước, Thủ tướng Chính phủ đã thông báo sẽ tập trung vào ổn định hơn là tăng trưởng. 

AmCham ủng hộ định hướng mới này và kỳ vọng vào môi trường kinh tế vĩ mô trở lại ổn định, và 

mong chính phủ tiếp tục kiên trì với những nổ lực tích cực đảm bảo sự ổn định dài hạn. 

  

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
Tầm quan trọng mấu chốt của việc cải thiện cơ sở hạ tầng của Việt Nam đã được AmCham và các 

hiệp hội doanh nghiệp khác nêu lên trong mỗi cuộc họp VBF trong v ng ít nhất là sáu năm qua. 

Ngày nay, chúng tôi nhận thấy vẫn tồn tại những bất cập và chậm trễ nghiêm trọng trong việc phát 

triển các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là các tuyến đường liên tỉnh, cầu, bao gồm cả 

đường kết nối, điện năng, cảng biển ở các vị trí chiến lược cùng cơ sở hạ tầng liên quan tiếp giáp 

cũng như các hệ thống vận chuyễn công cộng đô thị như tuyến đường sắt nhẹ. 

  

Tất cả chúng ta ở đây đều biết rõ những hạn chế về cơ sở hạ tầng tại Việt Nam là mối đe dọa đối 

với tình hình đầu tư hiện tại và tương lai trong lĩnh vực xuất khẩu và sản xuất. Nhiều nhà đầu tư 

tiềm năng Hoa Kỳ cho rằng tình trạng cơ sở hạ tầng yếu kém và logistics khiếm khuyết là một cản 

trở lớn cho quyết định đầu tư kinh doanh (hoặc mở rộng kinh doanh) tại Việt Nam – đồng thời cũng 

là cản trở lớn cho việc xây dựng được một dây chuyền cung ứng tích hợp hàng dọc mà Việt Nam rất 

cần để có được lợi thế cạnh tranh. 

 

Nguồn nhân lực & Quan hệ lao đ ng 
Việt Nam sẽ không thắng thế trong cuộc chơi toàn cầu nếu chỉ dựa vào yếu tố lao động giá rẻ của 

mình. Chính phủ phải có những hành động tích cực hơn nữa nhằm cải thiện và nâng cấp kỹ năng 

cho lực lượng lao động thông qua hiện đại hóa giáo dục và hệ thống đào tạo nghề. AmCham cùng 

các công ty thành viên cam kết hỗ trợ Việt Nam trong việc cung cấp giáo dục tốt hơn cho công dân 

của mình. Chúng tôi mong đợi Chính phủ có nhiều hành động hơn nữa để cải thiện và nâng cấp kỹ 

năng cho lực lượng lao động. Chúng tôi mong muốn được hợp tác cùng thiết lập các chương trình 

phù hợp cho nhằm đào tạo lực lượng lao động và quản l  chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của ngành 

công nghiệp sản xuất hiện đại. 

 

Các thành viên AmCham cũng quan tâm  theo dõi tiến độ của đề nghị sửa đổi Bộ Luật Lao động mà 

chúng tôi được biết sẽ được trình lên Quốc hội vào cuối năm nay. Luật lao động mới sẽ có tác động 

đáng kể đến đầu tư sản xuất FDI tại Việt Nam, và cũng có khả năng tác động đến sự tham gia của 

Việt Nam vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và giúp Việt Nam đáp ứng điều 

kiện hưởng các lợi ích thương mại song phương với Hoa Kỳ, chẳng hạn như các quy chế ưu đãi 

thuế quan phổ cập (GSP). Chúng tôi hy vọng rằng chính phủ sẽ tiếp tục tham khảo   kiến và 

nghiêm túc xem xét các khuyến nghị của hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài và các bên liên quan 

khác trong tiến trình chỉnh sửa và hoàn thiện Bộ luật Lao động. 

 

Những rào cản thƣơng mại và kiểm soát giá 

AmCham quan ngại về làn sóng các hạn chế nhập khẩu gần đây mà rõ ràng là nhằm mục đích giảm 

nhập khẩu. Chúng tôi hiểu được mong muốn của Chính phủ về việc cân bằng cán cân thương mại 

và ngăn chận buôn lậu bất hợp pháp. Tuy nhiên, chính sách và pháp luật cần phải bảo đảm phù hợp 

với các cam kết WTO của Việt Nam. Các chế độ cấp phép nhập khẩu của Việt Nam không đáp ứng 



cả về mặt nội dung lẫn thủ tục của Hiệp định về cấp phép nhập WTO. Gần đây nhất, các biện pháp 

giới hạn chỉ được nhập khẩu rượu, mỹ phẩm và điện thoại di động bằng đường vận tải biển qua ba 

cảng là những biện pháp hạn chế thương mại ngụy trang dưới danh nghĩa chống thương mại bất hợp 

pháp. Cân bằng cán cân thương mại không phải là một l  do chính đáng cho việc kiểm soát nhập 

khẩu, và những hạn chế nhập khẩu giả tạo sẽ không giải quyết các nguyên nhân gốc rễ về cấu trúc  

cán cân thương mại Việt Nam. 

 

Tháng Mười năm ngoái, Việt Nam áp đặt kiểm soát giá bất chấp những quy định của WTO trong 

GATT Điều III (9) yêu cầu Việt Nam phải tránh đến mức tối đa các ảnh hưởng phương hại do các 

biện pháp này đối với nhập khẩu. AmCham một lần nữa ghi nhận rằng các biện pháp kiểm soát giá 

đang làm suy yếu khả năng đạt được tư cách "kinh tế thị trường" của Việt Nam. 

 

Liền sau các biện pháp kiểm soát giá khác, một Luật mới về giá cả hiện nay đang được soạn thảo. 

Dự thảo luật này làm tăng thêm lo ngại rằng Chính phủ đang có bước dịch chuyển lùi theo khuynh 

hướng một nền kinh tế do nhà nước quản l . Dự thảo này khiến một số thông lệ phổ biến về định 

giá thương mại chính đáng sẽ trở thành không hợp pháp, nhưng điều nghịch l  là, dự thảo luật cũng 

làm cho một số phương thức định giá mặc dù đã được quy định trong Luật Cạnh tranh của Việt 

Nam cũng sẽ trở thành phi pháp. Dự thảo luật mới không nhất quán với Luật Cạnh tranh Việt Nam, 

và dường như không có bất kỳ l  do nào cho thấy sự cần thiết phải có những quy định mới khi Luật 

Cạnh tranh đã điều tiết được các hành vi thương mại không công bằng. Chúng tôi rất hy vọng sẽ 

được tham gia vào quá trình xem xét và góp   cho Luật mới này vì nó có khả năng ảnh hưởng lớn 

đến doanh nghiệp của chúng tôi và nền kinh tế nói chung. 

 

AmCham thiết nghĩ rằng thay vì kiểm soát giá, Chính phủ nên xem xét việc tự do hóa dây chuyền 

cung ứng về phân phối để tự nó có thể trở thành phương tiện giảm giá thành sản phẩm hữu hiệu 

hơn. 

 

Tính minh bạch  quản trị nhà nƣớc tốt  và cải cách doanh nghiệp nhà nƣớc 

Minh bạch, quản trị nhà nước và tham nhũng tiếp tục là vấn đề lớn ở Việt Nam. Báo cáo Chỉ số 

Cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm nay cho thấy 70% các công ty thường xuyên xuất nhập hàng hóa 

cảm thấy họ phải trả tiền hối lộ để đẩy nhanh thủ tục hải quan. Trong khi các bằng chứng này có thể 

mang tính giai thoại, rõ ràng tham nhũng tiếp tục là một vấn đề đối với nhiều nhà đầu tư. 

 

Hệ thống kiểm soát hiện hữu không đủ để ngăn chặn một số quan chức tham nhũng biển thủ tiền 

của công, đặc biệt từ các dự án cơ sở hạ tầng. Chúng tôi khuyến nghị Chính phủ tiến hành việc áp 

dụng thông lệ quốc tế tốt nhất về chuẩn mực kế toán và thu thuế nhằm giải quyết mối quan ngại về 

tham nhũng ngày càng gia tăng. Tham nhũng vẫn là một trong những thách thức lớn nhất đối với sự 

tiến bộ tại Việt Nam. 

Một trong những nguyên nhân gốc rễ của sự bất ổn kinh tế vĩ mô là tình hình hoạt động không hiệu 

quả liên tục của hệ thống các doanh nghiệp nhà nước (SOE), sự thiếu minh bạch, công bằng và các 

quyết định kinh doanh không dựa trên nguyên tắc thị trường. Các nhà đầu tư tự hỏi tiếp theo sẽ tới 

lượt tập đoàn nhà nước ngập nợ nào nữa phá sản, với khối tài sản xấu và các món nợ không thể truy 

đ i cộng dồn thêm vào gánh nặng doanh thu eo hẹp của Chính phủ. Việc phân bổ nguồn lực bất cập 

vẫn tiếp diễn ở thời điểm mà Việt Nam cần phải đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong sử dụng về 

kinh phí và chiến lược kinh doanh. 

 

Cải cách hành chính 

Cải cách hành chính, bao gồm đơn giản hóa quá trình phê duyệt, dành đủ thời gian cho việc rà soát 

và góp   cho các văn bản pháp luật, giảm gánh nặng thuế và mang lại công bằng hơn cho doanh 

nghiệp và nhà đầu tư là cần thiết để nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam. Các thành viên 

AmCham đã có những nỗ lực đáng kể dành cho "Đề án 30". Hội đồng Tư vấn cho Thủ Tướng về 

cải cách thủ tục hành chính và chúng tôi vừa nhắc lại cam kết của mình về việc tiếp tục tham gia 



vào hoạt động quan trọng này. Chúng tôi hy vọng được thấy khu vực đầu tư nước ngoài cùng hưởng 

đuợc lợi ích từ thành quả những cải cách này nhiều như khu vực tư nhân trong nước 

 

Kết luận 

Các thành viên AmCham tiếp tục tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam. Tuy nhiên, 

trong khi tiếp tục thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư tiềm năng nước ngoài, Việt Nam cần phải 

đạt được tiến bộ cụ thể trong các lãnh vực vừa đề cập, cũng như các vấn đề khác có khả năng làm 

suy giảm hình ảnh của Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn cho đầu tư nước ngoài. AmCham tin 

rằng môi trường kinh doanh sẽ được cải thiện tốt  nhất thông qua những hành động giúp tăng năng 

suất, giảm chi phí và rủi ro kinh doanh tại Việt Nam. Hành động khắc phục của Chính phủ phải duy 

trì sự cân bằng giữa các phản ứng cẩn trọng về kinh tế ngắn hạn và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn thông 

qua việc duy trì một môi trường hấp dẫn và tích cực cho các doanh nghiệp. 

 

Tôi xin gởi lời chúc sức khỏe đến các lãnh đạo và khách qu  và xin cảm ơn cơ hội được trình bày 

tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam hôm nay. 

 

Cảm ơn các bạn rất nhiều! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

THAM LUẬN CỦA PHÕNG THƢƠNG MẠI ÖC  

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 

Hà N i  ngà  27/5/2011 

 

Người trình bày 

Brian O'Reilly 

Phó Chủ tịch 

 

Xin chào các qu  đại biểu, bộ trưởng, cơ quan đại diện Đại Sứ Quán, Lãnh sự quán cùng toàn thể 

các qu  ông qu  bà, thay mặt cho tất cả các thành viên của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Úc tại Việt 

Nam ( viết tắt là AusCham ) chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền và các nhà đồng 

tải trợ đã tạo điều kiện để để các cộng đồng doanh nghiệp luôn luôn cập nhật và gắn liền với cuộc 

đối thoại này. Chúng tôi, cũng như trước đây, luôn luôn mong muốn có cơ hội để đóng góp cho 

VBF. 

 

Cộng đồng doanh nghiệp Úc rất tự hào trong việc đóng góp đến sự phát triển của nền kinh tế Việt 

Nam và thông qua diễn đàn chúng tôi khuyến khích các sáng tạo và thay đổi mới nhằm thúc đẩy sự 

tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam 

 

Các lĩnh vực mà chúng tôi mong muốn được thảo luận bao gồm: 

 Giáo dục và đào tạo 

 Thuế 

 và Khai thác mỏ 

 

Giáo dục và đào tạo 

Úc là điểm đến hàng đầu cho sinh viên Việt Nam và các cộng tác của Úc trong nhiều sáng tạo hàng 

đầu về giáo dục và đào tạo, bao gồm các chính sách đối thoại trong các lĩnh vực như đảm bảo chất 

lượng, ghi nhận trình độ và đào tạo nghề, tạo điều kiện cho tình hữu nghị giữa các học viện và hỗ 

trợ các hiệp hội của cựu sinh viên Úc. 

 

AusCham tin rằng giáo dục là nền tảng cho sự phát triển của một nền kinh tế hiệu quả, cạnh tranh, 

đổi mới và bền vững. Một hệ thống giáo dục mạnh mẽ không chi cung cấp cho Việt Nam nguồn 

nhân lực cần thiết để thúc đẩy sự đổi mới và khuyến khích tăng trưởng kinh tế mà c n tăng cường 

khả năng của nhân dân để có một chất lượng cuộc sống tốt hơn và đóng góp hiệu quả hơn cho phúc 

lợi cộng đồng nói chung. 

 

Có rất nhiều học viện Úc cung cấp các khóa học tại Việt Nam, hầu hết trong số đó có quan hệ đối 

tác với các học viện trong nước. Với uy tín quốc tế cho 1 nền giáo dục chất lượng và giá cả tương 

đối của Úc, chúng tôi hy vọng xu hướng này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai. 

 

Nghiên cứu: Các trưởng ĐH nước ngoài tại Việt Nam có những cơ hội rất hạn chế để đóng góp cho 

chương trình nghiên cứu phát triển được tài trợ toàn bộ hoặc một phần bởi các quỹ chính phủ Việt 



Nam. Vấn đề này là do Chính phủ chưa sử dụng hết các khả năng của các trường ĐH nước ngoài để 

đóng góp vào các nỗ lực nghiên cứu quốc gia và xây dựng năng lực nghiên cứu trong nước. 

 

Chưa thấy sự rõ ràng trong việc các trường ĐH nước ngoài có thể đóng góp như thế nào cho đào tạo 

nghiên cứu ở Việt Nam bởi các thạc sĩ hay tiến sĩ. Theo cách nhìn vào các mục tiêu của chính phủ 

trong việc đào tạo nhiều tiến sĩ hơn  thì đây là một hiệu quả chi phí trong việc hoàn thành toàn bộ 

hoặc 1 phần của chương trình. Cho dù học ở một trường ĐH nước ngoài ở Việt Nam thì ta vẫn có 

thể tiếp xúc với kinh nghiệm giáo dục quốc tế và điều này có thể được đưa cao hơn với các thành tố 

giáo dục khác. 

 

Chất lượng: Hiên tại có rất nhiều tình trạng thiếu cán bộ giảng dạy có trình độ với kinh nghiệm thực 

tế tại doanh nghiệp tư nhân. Rất nhiều sinh viên rời trường của hệ thống Việt Nam với căn bản 

không có kiến thức, kĩ năng các doanh nghiệp tư nhân hoạt động như thế nào, hoặc kể cả các năng 

lực cần thiết để làm việc có hiệu quả. Khoảng cách thời gian giữa bắt đầu 1 công việc và trở thành 

nhân viên có năng lực là từ 1 năm đến 2 năm, thực chất là quá dài. 

 

Trong nhiều trường hợp là do chương trình học không có liên quan và chưa tập trung vào việc đáp 

ứng nhu cầu của ngành công nghiệp và kinh doanh nói chung. Ngoài ra có những vấn đề trong việc 

cấu trúc và khả năng học hỏi. Ví dụ có rất nhiều bác sĩ đã hoàn thành khóa học y khoa nhưng không 

bao giờ trở thành bác sĩ thực nghiệm mà lại trở thành người bán hàng và quản l  cho các công ty 

dược phẩm nước ngoài vì họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn.  

 

Đây chỉ là số ít ví dụ rất đơn giản đối với một vấn đề lớn với nền giáo dục cấp cao của đất nước 

này. Tuy nhiên cách tiếp cận tổng thể của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo lại theo hướng mong muốn mở 

rộng những thứ chưa có hiệu quả và hoàn toàn không đáp ứng được nhu cầu của đất nước và lực 

lượng lao động bằng cách áp đặt các yêu cầu không thực tế vào các nhà giáo dục ngoại quốc muốn 

đầu tư để hiện đại hóa và cải thiện tình hình. 

 

Các lãnh vực đào tạo nghể cũng cần được cải thiện 

 

Các lãnh vực khác cần phải chú   bao gồm: 

 Luật về các học viện giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài 

 Giấy phép lao động 

 Việc cấp phép cho các trường quốc tế, và 

 Phát triển kỹ năng 

 

Ngoài ra, mối quan tâm của các nhóm “Giáo dục và đào tạo” cũng liên quan đến rất nhiều thành 

viên của AusCham. Đó là sự quản l  tuyển sinh, cấp phép với từng chương trình, điều kiện và thủ 

tục mở chương trình đào tạo, và tăng cường đối thoại giữa các trường ĐH, cơ sở đào tạo và Bộ Giáo 

dục và đào tạo 

 

Hệ thống thuế 

Tính bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường doanh nghiệp là ba yếu tố xây dựng nên một 

hệ thống điều lệ lành mạnh, nhất là trong lĩnh vực thuế. Việt Nam đang tiếp tục mở ra nhiều cơ hội 

cho đầu tư nước ngoài, vì vậy, việc tiến hành những cải cách nhằm nhấn mạnh những yếu tố trên là 

rất cần thiết. 

 

Tính bền vững: tính bền vững trong quá trình áp dụng luật thuế góp phần làm cho hệ thống thuế trở 

nên đáng tin cậy và ổn định hơn. 

 



 Chúng ta có thể đạt được sự nhất quán trong việc nắm bắt các định nghĩa về luật thuế giữa các 

cơ quan thuế trong nước thong qua việc phát triển một cách có hệ thống các quy luật hiện hành. 

Chúng ta có thể thực hiện điều này bằng cách:  

 

a. Thiết lập m t hệ thống thuế chính qui 

Việc các cơ quan thuế cấp tỉnh và thành phố không thống nhất với nhau về các điều khoản về thuế 

đã dẫn đến những mâu thuẫn trong quá trình áp dụng luật thuế. Chính phủ Việt Nam nên xem xét 

thiết lập một hệ thống thuế quốc gia hoặc một  y ban chuyên xem xét các trường hợp người đóng 

thuế không đồng   với mức thuế do cơ quan thuế địa phương yêu cầu. 

 

Điều này giúp cho người đóng thuế tìm thấy giải pháp đúng đắn cho trường hợp của mình (và suy 

cho cùng, ngăn ngừa sự tham nhũng ở cơ quan thuế ở địa phương). Những quyết định được đề ra 

cần phải có sự cân nhắc kĩ càng để làm cơ sở giải quyết cho những trường hợp trong tương lai. Nếu 

được như vậy, Việt Nam sẽ có thể phát triển một nguồn án lệ phong phú hơn. 

 

b. Cải cách Công v n và những qu ết định v  hệ thống thuế. 

Theo hệ thống hiện tại, những công văn đều mang tính mơ hồ về trên thực tế và trên pháp lí. Công 

văn ban hành bởi các cơ quan thuế nên chỉ rõ những điều khoản, những qui định cụ thể cho từng 

luật lệ nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định cuối cùng. 

 

 Ch nh phủ n n  àm r  kỳ hạn truy trái pháp định 

Theo thông tư số 61 có hiệu lực từ đầu năm 2007, không có kỳ hạn truy trái pháp định nào áp dụng 

cho việc tái ấn định mức thuế ở Việt Nam. Cũng theo thông tư số 61, “trong trường hợp kỳ hạn truy 

trái pháp định về vi phạm pháp luật về thuế được thông qua, người vi phạm không bị phạt (tức là 

không phải trả tiền phạt) nhưng sẽ phải đóng phần thuế chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước.” 

 

Trong trường hợp bị phạt thuế bởi hành vi vi phạm pháp luật về thuế, kỳ hạn truy trái pháp định là 2 

năm kể từ ngày vi phạm. Trong những trường hợp trốn thuế, gian lận thuế, nộp thuế chậm và khai 

gian thuế, kỳ hạn truy trái pháp định là 5 năm kể từ ngày vi phạm. 

 

Việc làm rõ ràng các kỳ hạn truy trái pháp định sẽ làm xoa dịu mối quan tâm của người đóng thuế 

đối với kiểm toán thuế khi tất cả tài liệu đã bị mất hoặc các số liệu trở nên mù mờ, không rõ ràng 

qua thời gian. Điều này làm giảm tình trạng không chắc chắn và sự tham nhũng đến mức tối thiểu. 

 

 Các điều  ệ n n n u r  quy tắc đánh thuế từ nguồn 

Ví dụ, các luật về thuế phải định nghĩa rõ ràng những gì được cho là thu nhập từ các nguồn từ Việt 

Nam về dịch vụ, kinh doanh cổ phần và  những nguồn khác. Điều này tránh các tình trạng trong đó 

Việt Nam tìm kiếm các mục thuế thu nhập nằm ngoài thẩm quyền. 

 

Hiệu quả: Việc xác nhận và loại bỏ sự thiếu hiệu quả trong hệ thống nhất thiết phải được thúc đẩy 

 

 Thúc đẩy việc thực hiện cải cách phát hành hóa đơn 

Ở Việt Nam, hiếm khi hóa đơn đỏ được xuất cho người mua hàng, trừ khi người mua hàng yêu cầu. 

Thậm chí, hệ thống k  hướng dẫn và cắt hoá đơn đỏ vẫn c n rất kém hiệu quả. 

 

Trong các phạm vị quyền hạn khác, bản in từ máy thu ngân được coi là hóa đơn chính thức và do 

đó, nó được cho là tài liệu hỗ trợ cho các khoản khấu trừ, tín dụng GTGT, và những khoản khác. 

Điều này sẽ không chỉ giảm bớt gánh nặng cho người nộp thuế phải lập hoá đơn biên lai, mà c n 

giúp các chính phủ để giám sát các khoản thanh toán thu nhập và thuế GTGT. 

 

Sự thân thiện trong môi trường kinh doanh: 

 Cải cách ch nh sách ưu đãi thuế. 



Việt Nam cần xem xét lại việc loại bỏ các ưu đãi cho các đơn vị nằm trong khu công nghiệp và sự 

mở rộng của các doanh nghiệp. 

 Loại bỏ khống chế Hành ch nh và Nhân Sự (A&P) 

 Xem xét  ại việc thực hiện kết chuyển tổn thất thuế.  

 

Một trong những mối quan tâm đáng lo ngại là các nhà đầu tư nước ngoài có thể phải đối mặt là 

thuế bù đắp tổn thất phát sinh trong các năm trước với năm hiện tại khi đầu tư vào Việt Nam. 

 

Căn cứ Thông tư 18/2011/TT-BTC ngày 10 tháng 2, năm 2011 được sửa đổi, bổ sung Thông tư 

130, đối với tổn thất phát sinh từ năm 2009 trở đi, doanh nghiệp phải chuyển toàn bộ và liên tục các 

khoản tổn thất vào thu nhập chịu thuế vào các năm tiếp theo trong thời hạn 5 năm kể từ năm phát 

sinh thua lỗ. Theo yêu cầu này, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế sẽ phải gặp bất lợi khi họ 

không thể quyết định theo   mình khoản tổn thất và năm để kết chuyển tổn thất theo cách thức được 

phép với quy định được áp dụng trước năm 2009. 

 

Việc kết chuyển các khoản lỗ phát sinh trước năm 2009 được thực hiện theo quy định hiện hành tại 

thời điểm phát sinh lỗ. Doanh nghiệp phải hạch toán riêng sự mất mát của từng hoạt động điều hành 

và chuyển khoản lỗ vào thu nhập của hoạt động điều hành tương ứng trong các năm tiếp theo. 

Trong trường hợp doanh nghiệp không thể tính khoản bị lỗ một cách riêng biệt, thì phải xác định 

tổn thất của từng hoạt động điều hành bằng cách phân bổ tổn thất qua việc dùng tỷ lệ doanh thu của 

từng hoạt động thu lợi của doanh nghiệp trong năm tổn thất phát sinh và quản l  các khoản lỗ theo 

cách thức như được mô tả ở trên. 

 

Ngành Mỏ 

Úc là một trong những nước quan trọng nhất trên toàn cầu trong việc khai thác mỏ và các công ty 

khai thác mỏ của Úc đã luôn luôn quan tâm đầu tư vào khai thác tại Việt Nam cũng như đối với các 

quốc gia khác trong khu vực. Úc là đất nước tham gia vượt trội trong ngành công nghiệp khai thác 

mỏ của Indonesia, ngoài ra c n hoạt động ở Philippin, Lào, Campuchia và Trung Quốc. 

 

Các công ty khai thác mỏ của Úc đã cho rằng hệ thống pháp l  tại Việt Nam không tạo ra những cơ 

hội đầu tư cần thiết để xây dựng các mỏ lớn. Úc là nước xuất khẩu lớn nhất về than đá, quặng sắt, 

chì, kim cương, rutin, và kẽm; và là nước xuất khẩu vàng và uranium lớn thứ hai. Úc có chuyên 

môn hàng đầu thế giới và sẽ có lợi ích lớn cho Việt Nam nếu các quy định về đầu tư được mở ra 

cho việc đầu tư. Để đạt được điều này, các quy định phải cung cấp cho thuê dài hạn và quyết định 

đầu tư hiệu quả. Điều này sẽ  đem đến cơ hội việc làm trực tiếp đáng kể cũng như lợi ích to lớn cho 

các nhà cung cấp của Việt Nam. 

 

Sự ra đời của một môi trường quản l  chất lượng sẽ đảm bảo phát triển bền vững và  đáng kể  cho 

việc tăng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Luật khoáng sản mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 

năm 2011. Hy vọng rằng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN & MT) sẽ đưa quy hoạch tổng thể 

mới vào hoạt động ngay sau đó. 

 

Số người Úc quan tâm về khai thác mỏ của Việt Nam tuy nhỏ nhưng đang lớn dần. Hội viên của 

Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam tìm kiếm việc tăng đối thoại giữa Chính phủ và doanh 

nghiệp trong lĩnh vực này để đề xuất giải pháp và đề xuất hướng giải quyết cho vấn đề này và đưa 

ra quyết sách trên cơ sở thông tin đầy đủ. 

 

Phần kết 

Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ và mức sống vẫn tiếp tục tăng. Để tiếp tục đà này, vấn đề đặt 

ra bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam, cũng như các hiệp hội khác, và các Diễn đàn Doanh 

nghiệp Viêt Nam cần phải giải quyết. Bằng cách khắc phục những vấn đề trên, nền kinh tế Việt 

Nam sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa và cũng nâng cao mức sống của công dân Việt Nam. Các cộng 



đồng doanh nghiệp Úc, thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam, sẽ tiếp tục cam kết hỗ 

trợ Việt Nam trong việc đạt được tiềm năng kinh tế. 

 

Chúng tôi mong được nhìn thấy sự tiến bộ trong lĩnh vực trên và một lần nữa xin cảm ơn Diễn đàn 

Doanh nghiệp Viêt Nam đã mời chúng tôi tham gia diễn đàn này.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PHẢN HỒI TỪ NHÀ ĐẦU TƢ 

 

Phần thuyết tr nh tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 

Hà Nội, 27 tháng 5 năm 2011 

 

 

Người trình bày 

 Seck Yee Chung 

Phó Chủ tịch 

 

 

Kính thưa các vị đồng chủ tịch, qu  ông, qu  bà và các vị khách qu ,  

 

Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore đánh giá cao cơ hội này để chia sẻ những quan điểm của Hiệp 

hội về môi trường kinh doanh của Việt Nam.  

 

Nhìn chung, các nhà đầu tư Singapore tin tưởng vào triển vọng trung và dài hạn của nền kinh tế và 

sự phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên, các thành viên của chúng tôi cũng vẫn c n rất quan ngại về 

một số vấn đề. Với tinh thần chia sẻ, và nhằm tiếp tục sự phát triển và cải cách pháp quy của Việt 

Nam, chúng tôi muốn đưa ra một số phản hồi sau đây: 

 

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân 

Những qui đinh về thuế còn phức tạp, và theo kinh nghiệm của các thành viên của chúng tôi, chúng 

đã tạo ra sự không chắc chắn và những tranh cãi về mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp được áp 

dụng và việc tồn tại các ưu đãi thuế. Điều này tác động đến niềm tin của các nhà đầu tư về việc liệu 

mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp (nếu ưu đãi) được cấp trong Giấy chứng nhận Đầu tư có được 

tuân thủ bởi cơ quan thuế hay không. 

 

Khoản lỗ nay phải được chuyển liên tục (trái ngược với việc cho phép nhà đầu tư chọn khi nào 

chuyển lỗ trong khoảng thời gian 5 năm). Điều này có thể làm giảm lợi ích của một năm miễn thuế 

nếu khoản lỗ được chuyển sang năm đó. 

 

Về thuế thu nhập cá nhân, chúng tôi hiểu rằng Chính phủ đang xem xét điều chỉnh đối với các 

ngư ng thu nhập để áp dụng các mức thuế suất thu nhập cá nhân nhằm phản ánh tình hình kinh tế vĩ 

mô hiện nay và nâng cao sức mua trong môi trường lạm phát. Chúng tôi mong Chính phủ thực hiện 

những kế hoạch này nhằm nâng cao thu nhập khả dụng cho người lao động. 

 

Các thành viên của chúng tôi cũng mong Chính phủ tiếp tục cung cấp các ưu đãi thuế đối với cả các 

ngành công nghiệp sản xuất chung và công nghệ thấp-trung bình, xét đến sự cạnh tranh dữ dội từ 

các nước láng giềng như Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc và  n Độ. 

 

2. Thông quan và các chấp thuận cần thiết 

Việc thông quan vẫn là một trải nghiệm đầy thử thách, với việc những người đăng k  phải trích ra 

những khoản chi trả không chính thức để có thể khiến nhân viên hải quan thực hiện nhiệm vụ của 

họ – nếu không thì họ phải chấp nhận rủi ro bị trì hoãn việc giải quyết các thủ tục và giải phóng 

hàng hóa. Vấn đề này ảnh hưởng tới cả các doanh nghiệp nước ngoài và trong nước.  



 

Chúng tôi mong Chính phủ tiếp tục thực hiện các thủ tục hải quan điện tử (với mục đích giảm đến 

mức tối thiểu việc giao tiếp con người và các cơ hội lạm dụng) và cũng xem xét liệu các khoản phí 

được hợp pháp hóa liệu có khiến các nhân viên hải quan cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn và đối xử 

minh bạch hơn hay không. 

 

Ngoài các thủ tục hải quan, các cơ hội tham nhũng tiếp tục c n là một vấn đề khi nhà đầu tư phải 

xin được các loại giấy phép, chấp thuận từ các cơ quan Chính phủ – và chúng tôi mong Chính phủ 

tiếp tục những nỗ lực của mình trong việc giải quyết vấn đề này. 

  

Cụ thể, chúng tôi cũng quan ngại rằng biện pháp hiện tại hạn chế cảng nhập khẩu đối với điện thoại 

di động, mĩ phẩm và rượu có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn cho hải quan có được những khoản chi trả 

không chính thức từ các nhà nhập khẩu các sản phẩm này. 

 

3. Tội phạm và an ninh    

Chúng tôi mong Chính phủ tiếp tục các nỗ lực chiến đấu chống lại tội phạm cấp đường phố, ví dụ 

như cướp giật trên đường trong lúc đi xe. Chúng tôi được biết rằng đã có rất nhiều trường hợp 

khách du lịch nước ngoài hoặc người nước ngoài (thường là phụ nữ) bị kéo dọc đường phố và bị 

thương về thể chất trong những vụ như vậy. 

 

Mối đe dọa đối với an ninh cá nhân này cũng gây tổn hại đến hình ảnh của Việt Nam như là một địa 

điểm để đến thăm, bất kể vì mục đích kinh doanh hay du lịch.  

 

4. Mua bán sáp nhập doanh nghiệp và đầu tƣ 

Các hoạt động mua bán sáp nhập tạo nên một nền kinh tế năng động và mạnh mẽ hơn vì các nhà 

đầu tư có thể đưa các nguồn lực của họ đến các doanh nghiệp xứng đáng, cho phép d ng vốn tràn 

vào các doanh nghiệp trong nước và tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nhân hiện thực hóa các 

khoản đầu tư của họ.  

 

Một mặt chúng tôi hoan nghênh các nỗ lực không ngừng từ phía Chính phủ trong những năm vừa 

qua trong việc phát triển một khuôn khổ pháp lý về đầu tư và doanh nghiệp hiện đại và hoàn thiện 

hơn, nhưng mặt khác chúng tôi cũng vẫn thấy rằng sự không nhất quán và không chắc chắn trong 

việc triển khai các quy định này đã cản trở các hoạt động mua bán sáp nhập.  

 

Ví dụ, Nghị định số 01/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 4 tháng 1 năm 2010 quy định và 

cho phép các thủ tục phát hành riêng lẻ đối với các công ty cổ phần (“CTCP”) – tức là các CTCP 

có thể huy động thêm vốn thông qua việc phát hành cổ phần mới cho một nhóm cổ đông mới hoặc 

chọn lọc (chứ không phải phát hành cổ phần mới cho tất cả các cổ đông hiện hành, những người 

không có hứng thú hoặc không có khả năng đầu tư thêm).  

 

Công văn số 608 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (“BKHĐT”) ban hành vào tháng 1 năm 2011 đã có 

quy định hướng dẫn thi hành các thủ tục phát hành riêng lẻ.  

 

Tuy nhiên, cho đến hiện nay, chúng tôi hiểu rằng các Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh và thành phố 

(“SKHĐT”) vẫn từ chối xem xét và chấp thuận việc đăng k  tăng vốn điều lệ của các công ty cổ 

phần cho mục đích phát hành cổ phần theo dạng phát hành riêng lẻ.  

 

Gần đây vào tháng 3 năm 2011, SKHĐT thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành một thông báo quy 

định rằng Sở sẽ tạm thời ngừng việc đăng k  tăng vốn điều lệ của các công CTCP tư nhân trong 

trường hợp phát hành cổ phần cho các cổ đông mới theo dạng phát hành riêng lẻ. Kết quả là tất cả 

các CTCP (chưa niêm yết) rõ ràng không thể phát hành cổ phiếu mới cho một nhà đầu tư bên thứ ba 

mới.   



 

Chúng tôi hiểu rằng lý do của việc tạm ngưng nói trên là vì không có hướng dẫn từ các bộ liên quan 

như là BKHĐT và Bộ Tài chính về việc thi hành các thủ tục phát hành riêng lẻ.  

 

Ở một phạm vi rộng hơn, đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài, thủ tục xin cấp phép vẫn còn rất cồng 

kềnh và mất thời gian. Điều này làm trì hoãn việc các dòng vốn mới vào Việt Nam đồng thời trì 

hoãn việc tạo ra các cơ hội kinh doanh và việc làm mới. Hệ quả của nó cũng có thể thấy rõ đối với 

trường hợp các nhà đầu tư bất động sản và khu công nghiệp cũng như các nhà cung cấp dịch vụ 

khác (cả thuộc sở hữu trong nước và nước ngoài), những người cơ bản phải chờ đợi lâu hơn cho 

việc bên thuê hay đối tác kinh doanh mới (bất kể là bên cung cấp hay bên khách hàng) có thể thâm 

nhập thị trường.  

 

5. Nhập khẩu thuốc 

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe loại một, việc cung cấp sự tiếp cận đối với việc chữa trị và thuốc 

chất lượng cao là nằm trong lợi ích của người dân và cả quốc gia. Do đó, chúng tôi hiểu được sự 

cần thiết của việc có những quy định đúng đắn điều chỉnh lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Việt 

Nam. 

 

Theo cam kết WTO của Việt Nam, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, các doanh nghiệp đầu tư nước 

ngoài được phép nhập khẩu một số mặt hàng thuốc nhất định vào Việt Nam.  

Ngoài việc phải xin Giấy chứng nhận Đầu tư (vốn là một yêu cầu rất khó khăn và tốn thời gian), các 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu thuốc cũng cần phải có kho GSP và có Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện (“Giấy chứng nhận”) kinh doanh thuốc cấp bởi Bộ Y Tế trước khi doanh 

nghiệp được phép nhập khẩu thuốc.  

Không may là dự thảo thông tư (về việc nhập khẩu thuốc đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài) dường như không quy định việc thi hành cam kết WTO của Việt Nam, điều mà đã 

được chờ đợi từ rất lâu. Thay vào đó, dự thảo này chỉ dẫn chiếu đến Nghị định số 79 từ năm 2006, 

cơ bản quy định rằng chỉ các doanh nghiệp có sản xuất hoặc phân phối bán buôn thuốc mới được 

phép nhập khẩu thuốc.  

Nếu như dự thảo thông tư này được thông qua, nó sẽ khiến cho doanh nghiệp dược nước ngoài 

không thể có được Giấy chứng nhận (cho doanh nghiệp nhập khẩu thuốc) vì doanh nghiệp này 

không phải là nhà sản xuất cũng không phải là nhà phân phối bán buôn thuốc.  

Chúng tôi mong Chính phủ đưa ra quy định làm rõ việc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

nhập khẩu thuốc cũng có thể xin được Giấy chứng nhận (cho việc nhập khẩu thuốc).  

6  Các dự án, bất động sản và sự mất giá của đồng tiền  

Đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong các dự án lớn và dài hạn (ví dụ như các dự án hạ tầng và 

bất động sản, và các dự án mà thị trường chủ yếu là thị trường nội địa), hầu hết chi phí của họ bằng 

ngoại tệ, nhưng doanh thu bán hàng và hoạt động của họ phần lớn lại là đồng nội tệ. Do đó, các 

thành viên của chúng tôi đang rất quan ngại về việc đồng Việt Nam Đồng giảm giá. Điều này gây 

ảnh hưởng to lớn đối với các nhà đầu tư hiện nay và các nhà đầu tư tiềm năng của Việt Nam.  

 

Khung cơ cấu tổ chức đầu tư theo dạng công ty nắm giữ vốn đầu tư cần phải được làm rõ hơn và, 

khi thích hợp, cần được khuyến khích vì đây là cơ chế phục vụ cho mục tiêu của Chính phủ trong 

việc khuyến khích tái đầu tư tại Việt Nam. Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, cơ cấu này còn có 

thể giúp cho họ có được một cơ chế để họ quản lý tốt hơn danh mục đầu tư kinh doanh và các rủi ro 

về ngoại hối. 

 



Vẫn c n nhiều thách thức đối với các nhà đầu tư nước ngoài về các dự án nhà ở và khách sạn/khu 

nghỉ dư ng trong việc tìm mặt bằng và phát triển các dự án này ở Việt Nam. Các vấn đề nảy sinh 

bao gồm từ tiến độ giải phóng mặt bằng và đền bù cho đến bản chất của việc sở hữu đất và cơ chế 

giá cho đất đai. Cái gọi là “các khu đất vàng” nhìn chung không được đưa ra đấu giá, nguyên nhân 

chủ yếu là vì thiếu minh bạch. Ở một phạm vi rộng hơn, các nhà đầu tư nước ngoài cũng thấy rằng 

hầu hết các mặt bằng đất đai đầy hứa hẹn đều đương nhiên đã nằm trong tay các nhà tổ chức trong 

nước.  

7. Cải cách hành chính 

Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực từ phía Chính phủ nhằm cắt giảm và tinh giản thủ tục hành 

chính. Tuy nhiên, chúng tôi cũng quan ngại về việc liệu các thủ tục hành chính cũ có đơn thuần 

được thay thế bằng các thủ tục hành chính mới hay không.  

Cụ thể, chúng tôi đánh giá cao việc Chính phủ đang đưa ra các biện pháp nhằm giải quyết vấn đề 

lạm phát, việc mất giá của đồng tiền và sự mất cân bằng cán cân thương mại – tuy nhiên, có một số 

biện pháp dường như chỉ đang chống lại được các triệu chứng, chứ không thực sự tìm ra được cách 

chữa trị. Ví dụ như đối với các biện pháp kiểm soát giá, cấp phép nhập khẩu tự động, danh mục 

hàng hóa không khuyến khích nhập khẩu – tất cả các biện pháp này đang phản tác dụng khi làm cho 

nền kinh tế và môi trường kinh doanh trở nên kém minh bạch và kém hiệu quả hơn.  

Việc cắt giảm các thủ tục hành chính được trông đợi là sẽ mang lại một nền kinh tế hiệu quả và 

năng động hơn (trong cách mà hàng hóa và dịch vụ được cung cấp), việc mà chúng tôi tin rằng cuối 

cùng sẽ mang lại nhiều đầu tư hơn, chi phí giảm xuống, giá cả cạnh tranh và tạo ra nhiều công ăn 

việc làm.  

Do vậy, chúng tôi mong Chính phủ tiếp tục quá trình cắt giảm các thủ tục hành chính (và đồng thời 

không đưa ra các biện pháp phản tác dụng). 

*   *   * 

Thay mặt cho Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành của chúng tôi 

tới những người tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam vì đã cho chúng tôi cơ hội này để phản 

ánh và tiếp cận những tiến triển diễn ra trong hơn sáu tháng qua, và đặt ra một vài ưu tiên cho sáu 

tháng tới. Chúng tôi rất mong đợi cơ hội được làm việc cùng với các bạn để giải quyết những vấn 

đề này và đưa Việt Nam lên nấc thang mới trong sự phát triển kinh tế-xã hội của mình. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

THAM LUẬN CẢM NHẬN MÔI TRƢỜNG KINH DOANH 

Tham luận gửi Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 

Hà N i  27/05/2011 

 

Trình bày 

Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội 

 

Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội, một tổ chức xã hội nghề nghiệp với gần 1000 hội viên, vừa tổ chức 

thành công Đại hội nhiệm kỳ V, chúng tôi tự hào đã tham gia VBF từ những ngày đầu tiên, đã liên 

tục đóng góp và phát biểu   kiến tại các kỳ diễn đàn, đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ tài chính, kỹ 

thuật của các nhà tài trợ, đã thấy những   kiến của mình nhận được sự quan tâm của Chính phủ, các 

nhà lập pháp, hoạch định chính sách, tạo điều kiện thay đổi tích cực môi trường kinh doanh trong 

thập kỷ vừa qua. 

 

Chúng tôi hết sức quan ngại về điều kiện kinh tế vĩ mô hiện nay, khi mà lạm phát tăng cao, dẫn đến 

chính sách tiền tệ thắt chặt, trong khi thâm hụt ngân sách, nhập siêu vẫn tiếp diễn. Điều quan trọng 

hơn là người dân, người lao động, người tiêu dùng và các doanh nghiệp đang cảm thấy mất l ng tin 

vào đồng nội tệ, vào chính sách quản l  tiền tệ, ngoại hối, tài chính, ngân hàng hiện nay.  

 

Tăng trưởng có thể vẫn có (trên 6%) do nhu cầu vẫn đang bùng nổ, nhưng đầu tư trung và dài hạn 

cho sản xuất, phát triển công nghệ và nguồn nhân lực thì bị chững lại trông thấy. Tình trạng đời 

sống người lao động khó khăn, mất an ninh xã hội, tội ác đang gia tăng trở lại. Năng suất và sản 

lượng không có biện pháp vĩ mô hỗ trợ để cải thiện, đó là những yếu tố khiến sức cạnh tranh của 

nền kinh tế đang giảm sút. Đồng tiền đã bị phá giá so với USD nhưng tăng trưởng xuất khẩu không 

đáng kể bởi nhiều yếu tố đầu vào như xăng, dầu, điện, nhân công, thực phẩm đã tăng quá mức. 

 

Các   kiến của doanh nghiệp được tổng hợp thêm dưới đây: 

 

1. Khi đồng vốn hạn hẹp, nhiều DN trong nước đang muốn bắt tay để thu hút vốn từ bên 
ngoài nhưng hiện tại thủ tục góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các 

Doanh nghiệp trong nước không thể thực hiện một cách triệt để và nhất quán trong phạm vi 

toàn quốc bởi sự không rõ ràng, chi tiết và chồng chéo của các quy định. Cần thiết phải 

nghiên cứu để hoàn thiện một trong các văn bản hiện hành, có thể là NĐ-102 hoặc NĐ-108 

mới, để đảm bảo tính thực thi. 

 

2. Nhà nước đã tham gia quá nhiều vào các hoạt động kinh tế và nhiều khi c n cạnh tranh và 
chèn lấn khu vực tư nhân. Với mức chi tiêu của khu vực công (bao gồm chi tiêu thường 

xuyên và chi đầu tư) trong những năm vừa qua luôn ở mức 35-40% GDP và đầu tư của nhà 

nước bằng khoảng 20% GDP (một nửa tổng đầu tư toàn xã hội) là một mức quá cao, trong 

khi chỉ số ICOR lại chỉ ra mức độ kém hiệu quả cao. Mức chi tiêu này ắt hẳn là một mảnh 

đất màu m  cho tham nhũng và những hợp đồng có nhiều ưu ái cho một số đối tượng không 

hẳn chỉ là DN tập đoàn tổng công ty nhà nước mà có cả các tập đoàn tư nhân. 

 

3. Các doanh nghiệp nhà nước và một số doanh nghiệp tư nhân lớn có nhiều quan hệ đang là 
đối tượng dành được sự ưu ái trong việc phân bổ vốn.Không ít trong số họ chủ yếu tập trung 

vào các hoạt động kinh doanh (nói đúng hơn là đầu cơ) các loại tài sản (bất động sản, ngân 



hàng, chứng khoán ...) hay tìm kiếm tài nguyên quốc gia chứ không phải tập trung vào các 

hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Dẫn đến các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, đối tượng chính giải quyết việc làm và là động lực tăng trưởng 

của Việt Nam trong thời gian qua đã, đang và sẽ bị chèn lấn và khó tiếp cận vốn hơn nên có 

thể phải thu hẹp sản xuất hay chỉ cầm cự cho qua ngày. 

 

4. Sự lãng phí, tệ quan liêu, tham nhũng trong đầu tư công cũng như sự phân bổ vốn thiện lệch 
cho các tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước kém hiệu quả c n dẫn đến một hệ lụy khác là 

nhiều người giàu lên bất thường có nhu cầu chi tiêu các hàng hóa xa xỉ nhập ngoại (siêu xe 

ô-tô, nhà siêu sang… có thể bằng giá trị cả một nhà máy của doanh nghiệp vừa và nhỏ) cộng 

với việc định giá cao đồng tiền làm cho tình trạng nhập siêu ngày một căng thẳng hơn.  

 

5. Việc theo đuổi chính sách ổn định tỷ giá đồng tiền trong bối cảnh lạm phát luôn tăng cao 
làm giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này làm cho một lượng hàng 

hóa ít hơn sẽ được sản xuất ra trong nền kinh tế Việt Nam và sức cạnh tranh của các doanh 

nghiệp Việt Nam bị giảm sút kể cả nội địa và xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp hiện nay lựa 

chọn hình thức OEM gần như toàn bộ sản phẩm tiêu dùng tại các nước láng giềng, sau đó 

dán nhãn, marketing, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ tại Việt nam khiến nền doanh 

nghiệp, công nghiệp non trẻ của chúng ta có nguy cơ trở thành những con rối đất sét cho 

những nền kinh tế lớn. 

 

6. Chính phủ đã có nghị quyết 11 dược các tổ chức tài chính quốc tế đánh giá cao trong khâu 
quyết định song nhưng tác dụng của nó chỉ đến 1 nửa, d ng vốn cần cho SXKD và SME vẫn 

không được nắn đúng, khu vực phi sản xuất vẫn tiếp tục lấn sân, lạm phát và lãi suất tăng 

cao càng lúc càng chất gánh nặng lên vai SME vốn đã hết khả năng từ 2 năm trước và gần 1 

năm qua chưa lúc nào lãi suất giảm xuống như kỳ vọng trong chính sách của CP, vậy có thể 

nói chính sách chưa đúng? Thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản có quan hệ 

khăng khít với nhau đang nhấn chìm rất nhiều tài nguyên mà đáng nhẽ ra công nghiệp phải 

được tiếp nhận từ nguồn lực dồi dào trong dân. Các tổ chức tài chính, ngân hàng vừa mới 

mạnh lên nhờ tiết kiệm của người dân, nhu cầu tín dụng cho sản xuất của các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ, sức mua của người tiêu dùng nhưng lại đang tỏ ra thao túng, trục lợi trong khó 

khăn chung của nền kinh tế. 

 

7. Ngay sau nghị quyết 11 là quyết định 12 của Thủ tướng về hỗ trợ các SME trong ngành 
công nghiệp phụ trợ nhưng tất cả các nội dung đều dẫn chiếu những văn bản cũ và thật khó 

để quyết định 12 của CP đi vào cuộc sống của SME mặc dù các doanh nghiệp đã rất quan 

tâm đến quyết định này của thủ tướng và hiểu sâu sắc rằng Thủ tướng đang rất quan tâm đến 

mình. Rất nhiều doanh nghiệp đang tích cực xây dựng năng lực công nghiệp phụ trợ cho 

công nghiệp năng lượng, ô tô, điện tử nhưng chưa thực sự nhận được sự hỗ trợ, khuyến 

khích nào, do vậy số lượng và tính bền vững của lĩnh vực quan trọng này sẽ bị đe dọa. 

 

8. Với gần 90 triệu dân, Việt nam đã thành công trong phát triển nông nghiệp, tuy nhiên quá 

trình phát triển bừa bãi các khu công nghiệp, đô thị đang làm hẹp dần đất nông nghiệp, trong 

khi các thành tựu về xóa đói giảm nghèo vẫn c n chưa chắc chắn. Chính phủ cần tích cực 

triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về vấn đề “tam nông”. Biến đổi khí hậu, nước biển 

dâng, hạn hán do phát triển thủy điện tại các nước láng giềng quá mức đang khiến cho nguy 

cơ mất mùa của nhiều địa phương đồng bằng và duyên hải tăng nhanh. Khoa học kỹ thuật 

cần phát triển để tìm ra giải pháp đối phó, bảo vệ thành quả của hơn 20 năm đổi mới. 

 

9. Chưa bao giờ Việt nam lại có cơ hội phát triển đầu tư ra nước ngoài như bây giờ, các nước 
láng giềng như Lào, Campuchia, Myanmar c n nhiều dư địa phát triển nông nghiệp, có thể 

hợp tác với Việt nam là nước có khoa học, công nghệ, nhân lực kỹ thuật cao để phát triển 



các vùng trồng cây lương thực lúa, ngô, đậu, trồng cây công nghiệp cao su, café, vùng nuôi 

hải sản… nhằm giải quyết an ninh lương thực cho chính chúng ta, đồng thời có thể xuất 

khẩu sản phẩm đến thị trường nước thứ 3 mà Việt nam đã thiết lập quan hệ thương mại.  

 

10. Người Việt nam hiện nay đang tiêu quá nhiều tài nguyên vào học tập, chữa bệnh tại 1 nước 
ngoài, liệu Chính phủ đã phải quan tâm đến điểm dừng cho vấn đề này chưa trong khi cơ hội 

để khuyến khích đầu tư vào giáo dục, chữa bệnh chất lượng cao chưa được chính phủ quan 

tâm thỏa đáng. Việt nam thực tế đã có 1 lực lượng cán bộ chuyên môn, cán bộ quản l  được 

đào tạo bài bản từ nhiều quốc gia phát triển, đủ khả năng để thiết lập các cơ sở dịch vụ cao 

cấp trong nước tiết kiệm nguồn nhập siêu dịch vụ. 

 

Chúng tôi muốn chung tay với Chính phủ để chống lạm phát, duy trì và quyết tâm đầu tư phát triển 

doanh nghiệp, ổn định nguồn việc làm, bảo vệ người lao động, tham gia công tác mang tính trách 

nhiệm xã hội nhưng Chính phủ cần trước tiên thể hiện sự gương mẫu trong việc tiết kiệm chi tiêu 

công, dừng ngay các hoạt động trợ giúp thiếu công bằng đối với doanh nghiệp Nhà nước, mở cơ hội 

cho tư nhân tiếp cận với các nguồn vốn phát triển, vốn ODA, nâng cao năng suất làm việc và tính 

trách nhiệm trong các cơ quan công quyền, quản l  nhà nước, quản l  kinh tế. 

 

Sau cùng, chúng tôi xin chúc VBF thành công và tiếp tục phát huy trong tương lai. 
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CÁC VẤN ĐỀ VỀ NGÂN HÀNG 

 

Người trình bày 

Brett Krause 

Trưởng Nhóm Công tác Ngân hàng 

 

Giới thiệu 
Trong nửa đầu năm 2011, môi trường kinh tế vĩ mô trong nước nhiều biến động đã được đánh dấu 

bằng sức ép tiềm ẩn lên đồng tiền và gần đây nhất là lạm phát đã tăng đến mức báo động gần 20%. 

Chính phủ Việt Nam đã đưa ra tuyên bố đúng đắn là Chính phủ sẽ ưu tiên ổn định vĩ mô hơn mục 

tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2011.   

 

Trong những tháng gần đây, một loạt các biện pháp kiên quyết đã được áp dụng nhằm xử l  tình 

trạng mất cân đối vĩ mô, bao gồm phá giá đồng tiền một cách đáng kể, thay đổi biên độ giao dịch 

đối với tỷ giá USD/VND, thắt chặt nguồn cung tiền tệ, áp dụng trần lãi suất tiền gửi bằng VND và 

USD, đưa ra quy định tăng lãi suất liên tục và quy định hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với ngành 

dịch vụ tài chính.  

 

Chúng tôi hoan nghênh việc chính phủ tập trung vào bình ổn vĩ mô và Nhóm Công tác các Ngân 

hàng (“BWG”) xin được nhấn mạnh tầm quan trọng đưa lạm phát vào tầm kiểm soát, ổn định thị 

trường ngoại hối, và xây dựng dự trữ ngoại tệ như là những vấn đề then chốt cần thiết để gây dựng 

lại độ tín nhiệm đối với các nhà đầu tư toàn cầu và tiếp tục thu hút d ng đầu tư vào Việt Nam.  

 

Chúng tôi cũng xin được nhấn mạnh thêm rằng việc duy trì thực thi những chính sách thắt chặt này 

một cách lâu dài và nhất quán là rất quan trọng và phải đảm bảo rằng những áp lực lạm phát hoàn 

toàn nằm trong tầm kiểm soát trước khi xem xét quay trở lại quan điểm khuyến khích tăng trưởng 

hơn. Ngoài ra, BWG cũng mong muốn Chính phủ sử dụng môi trường kinh tế hiện nay làm bàn đạp 

để thực hiện một số cải tổ cơ cấu cứng rắn đã được Chính phủ thảo luận, với mục tiêu tăng cường 

tính cạnh tranh, định hướng thị trường và hiệu quả của nền kinh tế Việt Nam. 

 

Ngày hôm nay, BWG xin được thảo luận những vấn đề then chốt sẽ là trọng tâm trong nửa cuối của 

năm 2011 theo ba trụ cột cải tổ mà trước đây chúng tôi đã đề cập tới như là chìa khóa cho sự phát 

triển của ngành ngân hàng và tài chính tại Việt Nam, đó là:  

 

Trụ cột 1: Lộ tr nh cho ngành ngân hàng: Một lộ trình có tầm nhìn xa cho ngành ngân hàng, 

khai thác các nguồn lực thị trường thay vì hạn chế hành chính nhằm tiếp tục động lực tăng 

trưởng; 

 

Trụ cột 2: Hiệu suất thị trƣờng: Hiệu suất, tính thống nhất và minh bạch trong cách thức hoạt 

động của thị trường và các thể chế để giảm “chi phí cung cấp” sản phẩm và dịch vụ ngân hàng 

cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng; 

 

Trụ cột 3: Ngân hàng tiêu dùng: Những nguyên tắc hướng dẫn rõ ràng và loại bỏ những trở 

ngại chính đối với ngành ngân hàng tiêu dùng và tài chính tiêu dùng. 

 

Chúng tôi cũng xin được lưu   rằng trong nửa năm đầu 2011, chúng tôi đã có những đối thoại tích 

cực và mang tính xây dựng với Ngân hàng nhà nước Việt nam, và cụ thể là trong quá trình chuẩn bị 

cho Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Một số vấn đề được thảo luận trong Diễn dàn Doanh nghiệp 

trước đã được đưa ra khỏi chương trình trao đổi sau khi đã tìm được giải pháp thỏa đáng.  

Trụ cột 1: Lộ tr nh cho ngành ngân hàng 



 

1  Hƣớng dẫn thực hiện Luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam và Luật các Tổ chức T n dụng  

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật các Tổ chức Tín dụng đều bắt đầu có hiệu lực kể từ 

ngày 1 tháng 1 năm 2011 và đ i hỏi phải soạn thảo và ban hành nhiều quy định mới cũng như sửa 

đổi để đảm bảo hai bộ Luật này được áp dụng một cách rõ ràng và thống nhất.  

 

Nhóm Công tác các Ngân hàng được biết rằng cho tới thời điểm cuối Qu  2 năm 2012, Ngân hàng 

Nhà nước dự kiến ban hành khoảng 46 Thông tư và Quyết định. Quá trình này không chỉ tạo nên 

thách thức vô cùng to lớn cho Ngân hàng Nhà nước mà c n cho cả ngành ngân hàng nói chung, và 

để thành công thì cần phải có sự hợp tác chặt chẽ. BWG xin được tái khẳng định mong muốn mạnh 

mẽ được tham gia ngay từ giai đoạnh đầu tiên của quá trình soạn thảo và cam kết mang lại những 

kinh nghiệm và chuyên môn cần thiết để hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ quan 

trọng này. 

 

Kiến nghị: Chúng tôi khuyến nghị hướng dẫn thi hành ở một số các lĩnh vực của ngành ngân hàng 

cần rõ ràng, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế tốt nhất với một cách tiếp cận mở và linh 

hoạt hướng tới sự đổi mới. Hướng dẫn nên tập trung vào hạn chế và loại bỏ thủ tục hành chính 

rườm rà, đặc biệt trong các lĩnh vực như cấp phép, quản trị doanh nghiệp và báo cáo gửi các cơ 

quan hữu quan. 

 

2  Giới hạn cho vay đối với một khách hàng 

Theo Điều 128 Luật các Tổ chức Tín dụng, giới hạn cho vay của chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

đối với một khách hàng vay sẽ được tính toán dựa trên vốn của chi nhánh tại Việt Nam thay vì vốn 

của hội sở chính của ngân hàng nước ngoài, điều này sẽ có ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động hiện 

tại của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Để giảm thiểu những tác động tiêu cực 

không mong muốn đối với các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài và các khách hàng khác, và để đảm 

bảo sự liên tục khi chuyển giao các khoản tín dụng hiện tại của chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

nhằm tuân thủ quy định mới, BWG đã đề xuất năm kiến nghị và cơ chế. Trong số đó, Ngân hàng 

Nhà nước đã chấp nhận miễn áp dụng quy định mới đối với các khoản vay hiện có nhằm đảm bảo 

cấp vốn liên tục cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. 

 

Chúng tôi hiểu rằng Ngân hàng Nhà nước hiện đang soạn thảo quy định thay thế Thông tư 13 và 

Thông tư 19 về các tỷ lệ bảo đảm an toàn và đang xem xét bốn cơ chế c n lại, cụ thể là 1) sử dụng 

bảo lãnh/thư tín dụng dự ph ng nước ngoài cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 

100% vốn nước ngoài, 2) xử l  các khoản bảo lãnh chính phủ và bảo lãnh phát triển và bảo lãnh của 

cơ quan hỗ trợ xuất khẩu, 3) cho phép hợp nhất vốn của các chi nhánh, và 4) ban hành hướng dẫn 

cho quy trình xin chấp thuận ngoại lệ của Thủ tướng như được nêu trong luật. 

3  Mạng lƣới ATM của chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài  

Dự thảo về phát triển mạng lưới của ngân hàng thương mại không có quy định về việc thành lập và 

mở rộng mạng lưới ATM của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, vì vậy, không rõ các ngân hàng 

nước ngoài sẽ mở được phép tiếp tục phát triển và vận hành mạng lưới ATM của mình tại Việt Nam 

như thế nào. Mạng lưới ATM rất cần thiết cho ngân hàng khi cung cấp các dịch vụ ít chi phí và hiệu 

quả cho khách hàng, và vô cùng quan trọng trong việc duy trì mô hình kinh doanh của ngân hàng 

nước ngoài. 

 

Quyền được kinh doanh dịch vụ ATM của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được ghi nhận trong 

nhiều hiệp định song phương cũng như cam kết WTO. Mặc dù đây phần nhiều chỉ là lỗi kỹ thuật, 

nhưng điểm này cần phải được sửa đổi trong văn bản luật cuối cùng.    

  

4. Cổ phần nƣớc ngoài trong các ngân hàng Việt Nam 

Nghị định 69 quy định rằng tổng số cổ phần nước ngoài trong một ngân hàng Việt Nam không được 

vượt quá 30% và trong giới hạn đó, cổ phần tối đa mà một ngân hàng quốc tế được phép nắm giữ 



với tư cách là một “đối tác chiến lược” là 15% (có thể tăng lên 20% nếu được Thủ tướng phê 

duyệt). Tăng số lượng cổ phần nắm giữ là một tiến bộ đáng mừng trong các cam kết WTO của Việt 

Nam. Cần xây dựng một lộ trình bãi bỏ quy định về cổ phần nước ngoài nắm giữ.  

 

Kiến nghị: Cần có sự minh bạch về phạm vi và thời gian tăng số lượng cổ phần vì điều này cho 

phép đối tác chiến lược và ngân hàng trong nước lập ra các phương án cuối cùng. Sự minh bạch này 

sẽ đem lại phương pháp tiếp cận mang tính xây dựng và có kế hoạch hơn cho ngành ngân hàng Việt 

Nam. 

 

5  Hệ thống thanh toán bù trừ 

Thiết lập một hệ thống thanh toán bù trừ đáng tin cậy và hiệu quả là một yếu tố then chốt của cơ sở 

hạ tầng tài chính bắt buộc để đảm bảo phát triển hơn nữa ngành ngân hàng. Trong khi các hệ thống 

thanh toán bù trừ đã được cải thiện trong nhiều năm qua, tuy nhiên cần đạt được tiến bộ hơn nữa 

nhằm đảm bảo nền tảng tại chỗ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hơn.  

 

Kiến nghị: NHNN nên phối hợp với các bên tham gia xây dựng một hệ thống bù trừ hiệu quả và 

đáng tin cậy để:  

 

 Đáp ứng các yêu cầu kinh doanh liên tục;  

 Hỗ trợ chuyển tiền điện tử/tự động trên toàn quốc gia; 

 Bù trừ những loại tiền tệ có giao thông lớn (VND và USD); 

 Đảm bảo các yêu cầu về thanh khoản (bổ nhiệm người cho vay cuối cùng); và 

 Đảm bảo các yêu cầu về an toàn bảo mật; 

 Phát triển việc ứng dụng các dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động như là một biện pháp 

giảm thiểu chi phí hạ tầng, nâng cấp các sản phẩm dịch vụ, và tăng cường cung cấp hoạt 

động ngân hàng tới các khu vực dân cư ở vùng nông thôn khó khăn và chưa sử dụng các 

dịch vụ ngân hàng.  

 

Trụ cột 2: Hiệu suất thị trƣờng  

 

1   Quy định về mua bán ngoại tệ và ch nh sách ngoại hối:  

Nghị định 160, ban hành tháng 12/2006, đã đặt ra khuôn khổ cho các giao dịch giữa các bên tham 

gia và các sản phẩm về ngoại hối tại Việt Nam. Tuy nhiên, các thông tư hướng dẫn thực hiện chính 

vẫn chưa được ban hành để hướng dẫn cho các bên tham gia tiến hành các hoạt động ngoại hối của 

mình phù hợp với luật mới và môi trường kinh doanh. Điều này làm chậm quá trình phát triển và 

chiều sâu của thị trường ngoại tệ những yếu tố đặc biệt có   nghĩa trong môi trường đầy sự biến 

động hiện nay khi các nhà xuất nhập khẩu cần có những kỹ thuật ph ng vệ tinh vi để không rơi vào 

tình trạng yếu thế trước các đối thủ cạnh tranh tại những quốc gia khác nhau.  

  

Kiến nghị: Chúng tôi khuyến nghị rằng nên ban hành ngay Thông tư rõ ràng hướng dẫn thực hiện 

Nghị định 160 từ đó các bên tham gia có thể điều hành các hoạt động ngoại hối của mình một cách 

trơn tru theo quy định tương tự và có thể đối phó với môi trường thị trường hiện tại. NHNN nên 

xem xét áp dụng các biện pháp cải thiện niềm tin vào Đồng Việt Nam và làm tăng tính thanh khoản 

trên thị trường ngoại tệ. 

 

2  Phát triển thị trƣờng kỳ hạn 

Sự thiết lập một thị trường giao dịch kỳ hạn hoạt động hiệu quả là rất quan trọng để thúc đẩy sự ổn 

định của thị trường ngoại hối. Nền kinh tế Việt Nam đang phụ thuộc phần lớn vào xuất nhập khẩu, 

và tổng giá trị nhập khẩu và xuất khẩu chiếm khoảng 150% GDP.  Kết quả của lưu lượng xuất nhập 

khẩu này, giải ngân vốn FDI và đầu tư của các tổ chức, luồng tiền USD vào và ra khỏi đất nước là 

rất lớn, nhưng thường là không đúng lúc.  Nếu không có thị trường giao dịch kỳ hạn cho phép tổng 

thanh khoản USD có thể lưu chuyển qua thời gian, thì sẽ có nguy cơ cao là sức ép tiếp tục tác động 



lên thị trường ngoại tệ giao ngay sẽ trở thành một vấn đề mang tính hệ thống, và về tổng thể sẽ làm 

giảm sự tin tưởng của nhà đầu tư.  

 

Trong những tháng sau của Qu  II năm 2011, do chính phủ áp dụng nhiều biện pháp để giải quyết 

vấn đề lạm phát và những vấn đề bất ổn vĩ mô khác, thị trường ngoại hối chủ yếu giao dịch trong 

biên độ. Giai đoạn thị trường tương đối ổn định này là một cơ hội tốt để đưa ra những biện pháp đã 

được dự kiến từ lâu nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường ngoại tệ kỳ hạn. 

 

Kiến nghị: Chúng tôi kính đề nghị Ngân hàng Nhà nước nhanh chóng ban hành các biện pháp tạo 

ra thị trường kỳ hạn có tính thanh khoản cao và tuân theo các quy luật thị trường theo như chỉ thị 

mà Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra trong tháng Ba năm 2011. Chúng tôi sẵn sàng làm việc chặt chẽ 

với Ngân hàng Nhà nước và đã đề nghị được mang những chuyên gia quốc tế tới Việt Nam để chia 

sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này. 

 

Một thị trường kỳ hạn mới sẽ giúp nâng cao l ng tin của các nhà đầu tư để tiếp tục đầu tư vào Việt 

Nam bởi họ có thể dự ph ng rủi ro tốt hơn và tăng khả năng chắc chắn có được đồng tiền tự do 

chuyển đổi theo chu kỳ vốn lưu động và quy trình lập kế hoạch đầu tư.  

 

3  Cơ chế lãi suất cơ bản mới và trần lãi suất tiền gửi liên ngân hàng  

Về mặt kỹ thuật, quy định hiện hành vẫn yêu cầu tiền gửi liên ngân hàng phải tuân theo trần lãi suất 

được gắn với lãi suất cơ bản do NHNN ban hành trong khi sự gắn kết đó không c n được áp dụng 

cho lãi suất của khách hàng. Điều này đã gây nên khó khăn trong thị trường và dẫn đến việc phân 

bổ thanh khoản và vốn không hiệu quả trên thị trường ngân hàng.  

 

Chúng tôi được biết rằng NHNN đang soạn thảo một cơ chế lãi suất cơ bản mới, cho phép thị 

trường vận hành một cách tự do. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ NHNN trong sáng kiến này bởi điều 

đó sẽ giúp các ngân hàng có thể giải quyết thanh khoản và nhu cầu vốn của mình mà không cần sử 

dụng đến các biện pháp gián tiếp hay ngoại bảng.  

 

Kiến nghị: Chúng tôi kính đề nghị NHNN đi theo hướng chính thức xóa bỏ trần lãi suất tiền gửi 

liên ngan hàng ngay khi có thể trong khi chờ Chính phủ chấp thuận cơ chế lãi suất cơ bản mới.  

 

4  Thị trƣờng Hoán đổi 

Công văn số 2554/NHNN-CSTT đã đưa ra giới hạn mới đối với số vốn gốc của giao dịch hoán đổi 

và trạng thái r ng cho các giao dịch hoán đổi có liên kết tới số vốn trong nước của chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài. Khi được thực thi, những giới hạn mới này thực tế sẽ đóng cửa thị trường hoán 

đổi và không thể thực hiện dự ph ng rủi ro cho các khoản vay nước ngoài có giá trị lớn, ví dụ như 

những khoản vay hỗ trợ các dự án phá triển hạ tầng quốc gia thiết yếu. 

 

Kiến nghị: Chúng tôi kính đề nghị NHNN xem xét lại hạn chế này và đảm bảo rằng tiếp tục có thị 

trường hoán đổi hoạt động tốt cho các hoạt động dự ph ng rủi ro hợp pháp cho các khoản vay nước 

ngoài, mà chủ yếu là cho các Doanh nghiệp Nhà nước. Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài có rất 

nhiều kinh nghiệm trong việc quản l  các rủi ro cùng với các hợp đồng tiêu chuẩn này, trong khi 

đưa ra các lựa chọn dự ph ng rủi ro vô cùng quan trọng cho bên vay.  

 

5  Các tổ chức đánh giá xếp hạng 

Các tổ chức đánh giá xếp hạng đóng vai tr  quan trọng vào hiệu suất của thị trường, đặc biệt trong 

quá trình xóa bỏ trung gian. Để đạt được điều này một cách hiệu quả, kinh nghiệm ở các thị trường 

khác cho thấy phải hình thành các tổ chức đánh giá xếp hạng trong nước để cho phép nhiều công ty 

trong các lĩnh vực khác nhau có thể tiếp cận các dịch vụ của họ và cho phép họ dần dần tham gia 

vào thị trường trái phiếu và thương phiếu với “giấy tờ được đánh giá”. Việc giới thiệu các tổ chức 



đánh giá xếp hạng cũng đóng vai tr  chuyển đổi trong các lĩnh vực như thông lệ kế toán, quản trị 

doanh nghiệp, v.v. từ đó dẫn đến một thị trường hiệu quả hơn với độ minh bạch cao hơn.  

 

Kiến nghị: Chính phủ nên khuyến khích và xúc tiến việc thành lập ít nhất một hoặc hai tổ chức 

đánh giá xếp hạng “độc lập” tại Việt Nam để thực hiện các công việc đã đề cập ở trên.  

 

6  Quy định về các giao dịch phái sinh  

Như chúng tôi được biết, Ngân hàng Nhà nước hiện đang soạn thảo dự thảo quy định về các giao 

dịch phái sinh và chúng tôi rất sẵn sàng được tham gia vào quá trình soạn thảo, đóng góp   kiến và 

thảo luận. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực cụ thể này, chúng tôi tin tương rằng chúng tôi có 

thể chia sẻ với Ngân hàng Nhà nước những thực tiễn quốc tế tốt nhất và các bài học kinh nghiệm 

được đúc rút. 

Kiến nghị: Quy định cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong khi đảm bảo rằng các thành 

viên thị trường có được hệ thống quản l  rủi ro hoàn chỉnh và đáp ứng các yêu cầu về an toàn. Điều 

này sẽ cho phép nới lỏng quy định hiện nay là giới hạn số vốn gốc tối đa của một giao dịch phái 

sinh ở mức 30% vốn, và yêu cầu ngân hàng có số vốn tối thiểu là một nghìn tỷ VND để có thể thực 

hiện các giao dịch phái sinh, bởi cả hai yêu cầu này sẽ hạn chế các giao dịch phái sinh rất nhiều.  

 

7  Báo cáo theo quy định 

Hiện nay có khoảng 100 báo cáo theo quy định mà một ngân hàng phải gửi cho NHNN VN hoặc 

Chính phủ, theo định kỳ hàng ngày đến định kỳ hàng năm. Mặc dù chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng 

việc báo cáo các dữ liệu quan trọng một cách kịp thời và chính xác sẽ cho phép các cơ quan quản l  

có thể theo dõi giám sát tình hình hoạt động, tuy nhiên, tất cả báo cáo sẽ làm tăng thêm chi phí nhân 

sự cho cả ngân hàng và NHNN, và cuối cùng sẽ tăng “chi phí cung cấp” tài chính cho khách hàng 

cuối.  

 

Kiến nghị: Chúng tôi khuyến nghị rằng nên thành lập một nhóm công tác bao gồm NHNN, các 

ngân hàng và Ngân hàng Thế giới để xem xét và chỉnh sửa các yêu cầu về lập báo cáo để đảm bảo 

các báo cáo là hợp l  và thiết thực, đồng thời loại bỏ việc báo cáo bị trùng lặp một cách không 

mong muốn. 

 

8  T nh giá trị ròng và Bù trừ khóa sổ 

Hiện nay, Việt Nam vẫn c n một tồn tại là không có quy định nào về việc tính giá trị r ng của các 

giao dịch thị trường. Trong khi các đối tác kinh doanh tại Việt Nam có thể đồng   bù trừ trạng thái 

hoặc nghĩa vụ của mình, vẫn không rõ ràng liệu các thỏa thuận này có được cho phép hay được thực 

thi theo luật pháp Việt Nam hiện hành. Bên cạnh việc giảm chi phí giao dịch, tính giá trị r ng là 

một công cụ quan trọng đối với các thị trường hiệu quả vì nó làm giảm rủi ro tín dụng và thanh 

khoản, và cuối cùng là rủi ro hệ thống. Ngoài ra, xét đến việc tính giá trị r ng sẽ mang đến việc xử 

l  vốn được thuận lợi hơn đối với các rủi ro tín dụng, các thu xếp tính giá trị r ng là rất quan trọng 

đối với các ngân hàng Việt Nam vì nó có thể giúp cải thiện xếp hạng tín dụng của họ khi tham gia 

vào thị trường quốc tế để thực hiện dự ph ng rủi ro cho các trạng thái của mình.  

 

Kiến nghị: Chính phủ nên làm việc với các chuyên gia trong và ngoài ngành để xây dựng các quy 

định về tính giá trị r ng và bù trừ khóa sổ theo thông lệ quốc tế. 

 

Trụ cột 3: Ngân hàng Tiêu dùng 

 

1  Các sản phẩm quản lý tài sản 

Các sản phẩm quản l  tài sản hiện nay là một sản phẩm chính trên toàn cầu của các ngân hàng cung 

ứng bán lẻ cho khách hàng. Điều này đã chứng minh được những ưu việt đối với người tiêu dùng, 

với điều kiện ngân hàng có chuyên môn và kiểm tra giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo rằng sản phẩm 



phù hợp cung cấp cho khách hàng bằng việc đánh giá đúng đắn mức độ của rủi ro và mục đích của 

khách hàng. 

 

Kiến nghị: Được biết rằng quy định hiện nay không đề cập gì đến các sản phẩm đầu tư, chúng tôi 

khuyến khích Chính phủ ban hành luật cho phép các ngân hàng thương mại cung cấp các sản phẩm 

đầu tư cho các khách hàng của họ,  bảo vệ nhà đầu tư trong quá trình bán hàng, và đ i hỏi phải 

minh bạch trong giá/lợi nhuận và rủi ro của sản phẩm đó.  

 

2  Văn phòng t n dụng 

Theo Trung tâm thông tin Tín dụng (CIC), điều kiện để cấp giấy phép hoạt động cho một văn ph ng 

tín dụng phải có ít nhất 20 ngân hàng thương mại đồng   cam kết cung cấp thông tin tín dụng độc 

quyền cho văn ph ng đó. Ngược lại, 20 ngân hàng thương mại đó có thể lấy thông tin từ văn ph ng 

họ có cam kết. Quy định trao đổi thông tin giữa các tổ chức tín dụng và văn ph ng tín dụng nhằm 

đảm bảo trách nhiệm của các tổ chức tín dụng phải cung cấp đủ và chính xác thông tin cho bên văn 

ph ng. Hơn thế nữa, quy định đưa ra ít nhất 20 ngân hàng thương mại cam kết cung cấp thông tin 

cho một văn ph ng nhằm giới hạn số lựợng văn ph ng được thành lập. Quy định này được dự thảo 

dựa trên những khuyến nghị của các chuyên gia quốc tế và các thông lệ quốc tế nhằm tránh việc 

chia rẽ  thông tin giữa các văn ph ng. Để các tổ chức tín dụng có thể tiếp cận hoàn toàn nguồn 

thông tin và có cái nhìn tổng thể, Nghị định đưa ra cho phép các văn ph ng tín dụng được chia sẻ 

dữ liệu với các văn ph ng khác và với Trung tâm thông tin tín dụng.  

 

Quy định hiện thời về thành viên độc quyền không khuyến khích cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh 

vực này. Ngoài ra, dữ liệu ngành sẽ chia sẻ giữa các văn ph ng, và các ngân hàng sẽ không có được 

cái nhìn tổng thể do khả năng tiếp cận thông tin bị hạn chế. Mặc dù các văn ph ng được cho phép 

chia sẻ với nhau nhưng khả năng hợp tác giữa họ là rất thấp.  

 

Kiến nghị: Chúng tôi khuyến nghị các tổ chức tín dụng nên được cho phép sử dụng dịch vụ từ 

nhiều hơn một văn ph ng tín dụng và NHNN làm việc chặt chẽ hơn với các ngân hàng thương mại, 

các công ty tài chính cá nhân, và các thành viên tham gia thị trường khác nhắm khuyến khích sự 

phát triển đầy đủ và hoàn chỉnh về hạ tầng và hệ thống báo cáo của các văn ph ng tín dụng.     
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ĐỀ XUẤT CÁC ĐIỂM TRAO ĐỔI CHÍNH 

Cuộc họp ngày 13/5/2011 giữa nhóm Công tác Ngân hàng và ngân hàng Nhà nƣớc 

 Bản dịch) 

 

 

(1) Cơ chế lãi suất cơ bản mới: Qua một số cuộc họp với SBV, chúng tôi hiểu rằng cơ chế mới 

này sẽ được thông qua sớm. Chúng tôi rất mong được cập nhật những thay đổi trong cơ chế 

lãi suất cơ bản và quan điểm của SBV về phát triển chính sách tiền tệ (bao gồm cả việc sử 

dụng các công cụ thị trường mở) trong năm 2011. 

 

(2) Trần lãi suất cho vay liên ngân hàng:  Làm rõ quan điểm của SBV về nhu cầu  tiếp tục 

duy trì trần lãi suất cho vay liên ngân hàng. Việc tiếp tục gắn lãi suất cơ bản (LSCB) với lãi 

suất cho vay liên ngân hàng trong khi LSCB không còn gắn với lãi suất cho vay khách hàng 

nữa gây khó khăn và dẫn tới việc phân bổ vốn không hiệu quả trên thị trường liên ngân 

hàng. Nhóm Ngân hàng kiến nghị SBV bỏ trần lãi suất này. 

 

(3) Các tỷ lệ an toàn thanh khoản: SBV hiện đang tiếp tục soạn thảo thông tư thay thế Thông 

tư 13 và 19, nhóm Ngân hàng rất mong có cơ hội được tiếp tục tham vấn và đóng góp   kiến 

cho dự thảo. 

 

(4) Thị trƣờng hoán đổi: Công văn 2554/NHNN-CSTT về các hạn mức mới cho giao dịch 

hoán đổi theo Quyết định 62. Các hạn chế gắn với khối lượng hoán đổi danh nghĩa sẽ làm 

đóng cửa thị trường hoán đổi. Dự thảo hiện nay, dựa trên giới hạn vốn trong nước hạn hẹp 

sẽ không thể cho phép thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro đối với các khoản vay 

nước ngoài lớn cho các dự án cơ sở hạ tầng. Do vậy chúng tôi rất mong SBV cân nhắc lại 

vấn đề này. 

 

(5) Quy định về sản phẩm phái sinh: Nhóm Ngân hàng được biết hiện nay Vụ Chính sách 

Tiền tệ đang soạn thảo một dự thảo mới về quy định cho sản phẩm phái sinh. Chúng tôi rất 

mong được SBV cập nhật tiến trình soạn thảo dự thảo và có cơ hội được tham gia vào quá 

trình tham vấn đóng góp   kiến cho dự thảo. Ngoài ra chúng tôi cũng có thể  mang các 

chuyên gia trong lĩnh vực này tới Việt nam để thảo luận kinh nghiệm thị trường quốc tế có 

thể áp dụng cho Việtnam trong lĩnh vực này. 

 

(6) Phát triển thị trƣờng giao dịch kỳ hạn (Forward Market): Chúng tôi rất mong được SBV 

cập nhật tình hình của cơ chế mới cho phép thị trường giao dịch ngoại hối kỳ hạn phát triển  

bình thường sử dụng tỷ giá thỏa thuận như chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.  Liệu SBV có 

thể cho biết lộ trình của mình trong vấn đề này được không? 

 

(7) Các biện pháp kiềm chế lạm phát: Thảo luận các biện pháp kìm hãm tăng trưởng tín dụng, 

duy trì lãi suất cao và các công cụ khác theo như Chỉ thị 01 và Công văn 2956 của SBV. 

Tìm hiểu xem các biện pháp này sẽ được thực hiện thế nào và liệu có biện pháp mới nào sẽ 

được đưa ra trong thời gian tới nữa không? 

mailto:vbf@ifc.org
http://www.vbf.org.vn/


 

(8)  Tín dụng tiêu dùng: Thảo luận công văn gửi SBV ngày 29/3/2011 của tiểu ban Tín dụng 

tiêu dùng về sử dụng Điểm giới thiệu dịch vụ (sales booth).  

 

(9) Hạn mức cho vay một khách hàng ("SBL"): Như thông báo, SBV sẽ xem xét cho phép 

bảo lãnh của ngân hàng nước ngoài hoặc tín dụng thư dự ph ng được tính vào SBL. Chúng 

tôi rất mong được SBV cập nhật tiếp về vấn đề này.        

 

(10)   Khai hải quan cho tiền gửi ngoại tệ: Hiện nay khách hàng của chúng tôi có báo lại là họ 

không thể khai báo hải quan tại cửa khẩu. Chúng tôi muốn biết    kiến của SBV về xử l  

vấn đề này như thế nào và giới hạn tiền gửi ngoại tệ là bao nhiêu.  

 

(11) Hệ thống quản lý rủi ro: Hiện SBV đang soạn thảo Thông tư về Hệ thống Quản l  Rủi ro. 

Chúng tôi xin kiến nghị cho phép chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà ngân hàng mẹ đang 

áp dụng Basel 2 được áp dụng cấu trúc tổ chức và các chính sách/thủ tục quanlr l  rủi ro của 

ngân hàng mẹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Thị trƣờng Vốn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Báo cáo của nhóm Thị trường vốn               Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 05/2011 

 

 

BÁO CÁO CỦA NHÓM CÔNG TÁC THỊ TRƢỜNG VỐN 

TẠI DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THÁNG 05/2011 

 
Người trình bày 

 Dominic Scriven 

Trưởng Nhóm Công tác Thị trường Vốn 

 

Kính thưa Qu  vị, 
 

Hôm nay, thay mặt cho Nhóm công tác Thị trường Vốn của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 

chúng tôi xin được trao đổi một số vấn đề chính về Thị trường Vốn Việt Nam trong giai đoạn từ 

12/2010 đến 06/2011. 
 

Nhận định chung 
 

Trong sáu tháng đầu năm 2011, kinh tế Việt Nam đang trải qua một giai đoạn đầy thách thức với 

nhiều bất ổn vĩ mô như lạm phát tăng cao, biến động trên thị trường vàng và ngoại hối, môi trường 

lãi suất kinh doanh quá cao và thanh khoản kém trong hệ thống ngân hàng. Chính phủ Việt Nam 

cũng đã phát đi thông điệp rõ ràng về chính sách điều hành tài khóa và tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm 

chế lạm phát, ổn định vĩ mô. Nhìn chung, chúng tôi ủng hộ chính sách điều hành này của Chính phủ 

và trên thực tế những thay đổi chính sách này đã bước đầu mang lại một số điểm tích cực. Tuy 

nhiên, chúng ta cũng cần phải thẳng thắn thừa nhận là việc điều hành của Chính phủ c n chậm và 

đôi khi bị động, đặc biệt là thiếu sự trao đổi một cách minh bạch, đầy đủ với cộng đồng kinh doanh 

nên trong chừng mực nào đó đã gây ra cú sốc cho cộng đồng doanh nghiệp. 

 

Chi ph  sử dụng vốn tăng cao, thanh khoản k m trong hệ thống ngân hàng; trong khi ch nh 

sách điều hành vĩ mô vẫn phải thắt chặt để chống lạm phát  
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Định mức t n nhiệm n  quốc gia suy giảm trong khi các nƣớc trong khu vực đã phục hồi từ 

đ t khủng hoảng năm 2009, cho thấy một sự suy giảm niềm tin vào Việt Nam 

Lưu ý: Ch nh  ệch chỉ số CDS 5 năm quốc gia so sánh với Mỹ 
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VN-Index suy giảm trong năm 2010 và tiếp tục giảm mạnh trong những tháng đầu năm 2011  

Chỉ số VN-Index gần nhƣ là chỉ số chứng khoán suy giảm mạnh nhất trong số các thị trƣờng 

mới nổi. 

 



TTCK Việt Nam đang bị định giá thấp hơn giá trị thực hay đơn giản chỉ là đang phản ánh 

đúng những bất ổn vĩ mô và rủi ro của môi trƣờng kinh doanh? Câu trả lời có lẽ sẽ phụ thuộc 

vào cách điều hành kinh tế vĩ mô của Ch nh phủ trong thời gian tới  
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Việt Nam c n một chặng đường dài trước mắt để đạt được các điều kiện cần và đủ cho một sự tăng 

trưởng bền vững. Chúng tôi tin rằng trong thời gian tới Chính phủ Việt Nam sẽ phải đặt ưu tiên của 

mình vào ổn định kinh tế vĩ mô và khôi phục l ng tin trong cộng đồng kinh doanh. 

Về hoạt động của thị trường vốn, trong thời gian qua BTC/UBCK đã ban hành cũng như đang trong 

quá trình soạn thảo một số văn bản pháp luật mới. Về cơ bản các văn bản này thể hiện đúng tinh 

thần các cuộc trao đổi gần đây giữa Nhóm công tác thị trường vốn và BTC/UBCK. Nhân đây, 

chúng tôi cũng xin đánh giá cao quá trình hợp tác đó. Tuy nhiên, Nhóm cũng cần phải nhấn mạnh 

rằng một số văn bản pháp luật quan trọng, được kỳ vọng sẽ có nhiều tác động đối với TTCK vẫn 

chưa được ban hành mặc dù đã được soạn thảo, lấy   kiến trong một thời gian tương đối dài như 

Nghị định hướng dẫn Luật 62/2010 – Luật sửa đổi bổ sung một điều của Luật Chứng khoán, Thông 

tư về giao dịch chứng khoán, Quỹ mở… 

Một số kiến nghị 

Thị trường nợ: 

Về cơ bản, quy mô Thị trường Trái phiếu Việt Nam vẫn c n khiêm tốn và tính thanh khoản chưa 

cao. Nhóm cho rằng việc tạo ra các trái phiểu chuẩn có giá trị lưu hành lớn, tính thanh khoản cao sẽ 

giúp cải thiện quy mô, tính thanh khoản của thị trường. Song song đó, việc phát triển các tổ chức 

định mức tín nhiệm và mở rộng đối tượng tham gia của thị trường tín phiếu cũng là các vấn đề đã 

được đề xuất trong những hội nghị trước. Nhóm cũng nhấn mạnh đến việc nghiên cứu, xem xét các 

loại thuế suất trong lĩnh vực đầu tư trái phiếu nhằm khuyến khích loại hình đầu tư này thông qua 

việc xem xét miễn, giảm các loại thuế suất như thuế suất 10% đối với thu nhập trái phiếu, thuế giao 

dịch 10 bps đối với các giao dịch repo trái phiếu, thuế thu nhập đối với các nghiệp vụ hoán đổi 

(swap)… 

Thị trường vốn: 

Sớm hoàn chỉnh và ban hành các văn bản  uật về TTCK: Nhóm ghi nhận BTC/UBCK đang nghiên 

cứu soạn thảo nhiều văn bản luật theo tinh thần của Luật 62 – Luật sửa đổi bổ sung một điều của 

Luật Chứng khoán. Trong số đó, một số văn bản được kỳ vọng sẽ có tác động to lớn đối với hoạt 

động kinh doanh chứng khoán như Nghị định hướng dẫn Luật 62, Thông tư về giao dịch, Thông tư 

về quỹ mở, Thông tư về quy chế quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng, Thông tư về 

CBTT thay thế cho TT09/2010… Những văn bản dự thảo này đã được soạn thảo và lấy   kiến trong 



một thời gian dài nhưng vẫn chưa được ban hành. Nhóm đề xuất quá trình soạn thảo văn bản luật 

cần được đẩy nhanh hơn nữa để các văn bản luật nêu trên được sớm đưa vào áp dụng trong thực tế. 

Thêm nữa, một số vấn đề khác như đề xuất tăng thời gian giao dịch, tăng biên độ giao dịch và đơn 

giản hóa thủ tục mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài cũng cần sớm được nghiên cứu và có sự 

điều chỉnh. 

Tăng cường sự minh bạch và trao đổi trong điều hành ch nh sách vĩ mô: Sự công bố một cách minh 

bạch các số liệu kinh tế vĩ mô và sự trao đổi một cách hiệu quả giữa các nhà làm chính sách và cộng 

động kinh doanh về điều hành chính sách vĩ mô là cực kỳ quan trọng góp phần ổn định kinh tế vĩ 

mô và khôi phục l ng tin của các chủ thể tham gia thị trường. Qua phương tiện truyền thông, chúng 

tôi được biết Tổng cục Thống kê mới đây đã công bố Hệ thống chỉ tiêu quốc gia mới trong đó bao 

gồm nhiều chỉ tiêu mới và rất quan trọng như dự trữ ngoại hối quốc gia, số liệu hệ thống ngân hàng 

có thể được công bố chính thức, định kỳ từ năm 2012. Nhóm cho rằng đây là một bước tiến lớn từ 

cơ quan Nhà nước trong việc minh bạch hóa các thông tin kinh tế vĩ mô, tăng cường sự trao đổi 

giữa Chính phủ và cộng đồng kinh doanh. Nhóm đề xuất cần phát huy hơn nữa sự tiến bộ này. 

Song song với việc tăng cường tính minh bạch về thông tin, các cơ quan Chính phủ cần xây dựng 

một chiến lược quảng bá cho Việt Nam, tăng cường tham gia, trình bày tại các hội thảo kinh tế quốc 

tế, các diễn đàn kinh doanh khu vực nhằm gửi đi một thông điệp trung thực và đầy đủ về triển vọng 

của Việt Nam tới cộng đồng đầu tư quốc tế. 

Đưa Việt Nam vào Chỉ số Thị trường mới nổi MSCI:  Hệ thống phân loại thị trường của MSCI gồm 

ba nhóm từ những thị trường mới hình thành là “Thị trường biên” (Frontier), đến “Thị trường mới 

nổi” (Emerging) và cuối cùng là “Thị trường phát triển” (Developed). Việc phân loại trên dựa trên 

nhiều yếu tố gồm sự phát triển của nền kinh tế, quy mô, tính thanh khoản của thị trường vốn cũng 

như khả năng tiếp cận, thâm nhập vào thị trường. Ở khu vực Châu Á, Việt Nam cùng với 

Bangladesh, Pakistan và Sri Lanka được xếp vào nhóm thị trường “Frontier”. Trong những năm 

qua, TTCK Việt Nam đã phát triển nhanh chóng và được đánh giá cao về tiềm năng phát triển. Qua 

trao đổi với một số thành viên thị trường, Nhóm nhận thấy sự cần thiết phải xây dựng một kế hoạch, 

dẫn đầu bởi các cơ quan Chính phủ mà đại diện là UBCK, để đưa Việt Nam vào nhóm chỉ số Thị 

trường mới nổi MSCI. Thực ra, điều này không nhằm mục đích để tìm kiếm một danh hiệu nào mà 

chỉ nhằm nâng chuẩn Việt Nam tiếp cận với các chuẩn mực đầu tư quốc tế. Do đó, Nhóm đề nghị 

UBCK cùng phối hợp với các cơ quan liên quan, các thành viên thị trường để nghiên cứu về vấn đề 

này. 

T nh chỉ số VN-Index dựa tr n cơ sở “free-f oat”:  Cách tính chỉ số VN-Index đang được áp dụng là 

cách tính truyền thống từ khi TTCK được thành lập ở Việt Nam. Tuy nhiên, sau 10 năm cách tính 

này đang bộc lộ một số khuyết điểm nhất định. Trong đó, hạn chế lớn nhất của VN-Index là lấy 

toàn bộ giá trị vốn hoá của các công ty làm trọng số. Nói cách khác, toàn bộ số cổ phiếu được niêm 

yết của công ty sẽ được tính vào chỉ số. Trong khi đó, trên thực tế, không phải tất cả các cổ phiếu 

này dù đã được niêm yết sẽ có thể được giao dịch dễ dàng. Những nhà đầu tư dài hạn như cổ đông 

nhà nước, ban điều hành và nhà đầu tư chiến lược sẽ không giao dịch cổ phiếu do họ nắm giữ trong 

thời gian dài. Ngoài ra, một số cổ phiếu khác có thể bị hạn chế chuyển nhượng trong một thời gian 

nhất định, như cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên và cổ phiếu phát hành riêng lẻ. Những 

cổ phiếu không giao dịch này sẽ không gây ảnh hưởng đến thị trường và do đó nên được loại ra khi 

xác định thay đổi bình quân của thị trường mà cụ thể là VN-Index. Tại nhiều nước trên thế giới, chỉ 

số thị trường đã được tính theo phương pháp này. Do đó, Nhóm đề xuất chỉ số VN-Index nên được 

tính dựa trên giá trị thị trường của phần cổ phiếu tự do lưu hành, sẵn sàng giao dịch (free-float). 

Đây là điểm thay đổi quan trọng sẽ giúp cho VN-Index không c n bị ảnh hưởng quá nhiều bởi một 

vài cổ phiếu lớn nhưng ít được nắm giữ bởi số đông đại chúng. 

Cổ phần hoá 

Chúng tôi cho rằng, cho đến nay chương trình cổ phần hóa các Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) 

của Chính phủ Việt Nam đã gặt hái được một số thành công. Tuy nhiên, quá trình này thời gian gần 

đây đã bị chậm lại một phần do sự trì trệ của TTCK. Nhóm công tác cho rằng TTCK vẫn rất cần 



những “hàng hóa có chất lượng” để thu hút nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. Do đó, Nhóm đề 

nghị Chính phủ cần tăng tốc chương trình cổ phần hóa thông qua việc xác định một lộ trình mới với 

các tiêu chí rõ ràng và thời gian biểu cụ thể. Cổ phần hóa DNNN không nên chỉ quan tâm nhiều đến 

các khía cạnh tài chính mà c n những yếu tố khác như cơ cấu lại khu vực quốc doanh đặc biệt là 

sau sự đổ v  của Vinashin; và việc cổ phần hóa cần được gắn với yêu cầu niêm yết bắt buộc. 

Nhóm cũng xin mạnh dạn đề xuất một số   kiến để xử l  một vấn đề nổi cộm liên quan đến cổ phần 

hóa là việc định giá doanh nghiệp. Vì nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan mà kết 

quả định giá các DNNN gần đây được thị trường đánh giá là quá cao khiến có rất ít đợt đấu giá 

thành công. Nhóm đề xuất giao việc định giá các DNNN cho các công ty định giá độc lập, có trình 

độ chuyên môn cao và am hiểu thị trường để đưa ra các kết quả định giá hợp l  và phù hợp tình 

hình thực tế của thị trường, giảm tối đa sự tác động của Ban lãnh đạo doanh nghiệp, các Bộ chủ 

quản đến kết quả định giá. Đồng thời, chúng tôi cũng đề xuất một cơ chế cho phép đưa thêm quyền 

hạn cho các Ban cổ phần hóa doanh nghiệp trong việc điều chỉnh giá chào bán cổ phần trong cuộc 

đấu giá để đẩy nhanh quá trình IPO (Phát hành lần đầu ra công chúng) và gắn nó với điều kiện thị 

trường hơn nữa 

Các vấn đề về quy định kế toán 

Về một số nội dung đã được đề xuất trước đây của Nhóm như việc ghi nhận giá trị hợp l , ghi nhận 

các khoản khen thưởng, phúc lợi và quyền chọn mua cổ phiếu (ESOP) như là các khoản chi phí của 

doanh nghiệp, Nhóm nhận thấy các vấn đề này thuộc thẩm quyền của các cơ quan khác thuộc Bộ 

Tài Chính hoặc thậm chí cần được thông qua bởi Quốc hội. Do đó, Nhóm đề nghị một sự phối hợp 

giữa các cơ quan Chính phủ nhằm cùng nghiên cứu, trao đổi và cập nhật các quy định kế toán này ở 

Việt Nam. 

Các vấn đề về thuế của hoạt động chứng khoán 

Nhóm thấy rằng các vấn đề về thuế liên quan đến hoạt động chứng khoán ngày càng trở thành một 

đề tài cấp thiết hiện nay và nhu cầu về một hệ thống các quy định về thuế riêng, đồng bộ cho hoạt 

động chứng khoán là thực sự cần thiết. Hơn nữa, thuế cũng là một công cụ hữu hiệu để thực hiện 

các chính sách quản l  của cơ quan Nhà nước. Nhân đây, Nhóm xin được nhấn mạnh đề xuất của 

các thành viên thị trường về hai loại thuế cụ thể 1) Hiện nay, thuế thu nhập về cổ tức được chia từ 

quỹ nội địa là 25% trong khi nếu nhà đầu tư tự thực hiện việc mua bán thì chỉ chịu 0.1% thuế trên 

giá trị giao dịch. Quy định về thuế này không khuyến khích các tổ chức đầu tư nước ngoài bỏ tiền 

vào các quỹ nội địa, do đó nên được xem xét bãi bỏ 2) Thuế thu nhập đối với thu nhập từ hoạt động 

chuyển nhượng vốn, cổ phần trong công ty cổ phần (không phải công ty đại chúng), hiện đang được 

tính 25% trên thu nhập phát sinh. Chính sách thuế này nên được xem xét áp dụng cùng phương 

pháp tính thuế, mức thuế suất như đối với hoạt động chuyển nhượng vốn trong công ty đại chúng là 

0.1% trên giá trị giao dịch. 
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Trình bày 

Nhóm Công tác Thị trường Vốn 

  

1. THỊ TRƢỜNG TRÁI PHIẾU 

Trái phiếu chuẩn 

Để thị trường trái phiếu có tính thanh khoản cao đ i hỏi phải có một đường cong lãi suất chuẩn 

được hình thành thông qua các trái phiếu chuẩn, có giá trị lưu hành lớn, và tính thanh khoản cao. 

Các trái phiếu chuẩn này có thể phản ánh được cung cầu của thị trường lãi suất. Trên l  thuyết tính 

thanh khoản có thể thực hiện được thông qua nhiều trái phiếu nhỏ nhưng trên thực tế điều này khó 

xảy ra vì (i) rất khó khăn trong việc tạo ra các rổ trái phiếu phức hợp (từ nhiều trái phiếu nhỏ) để có 

thể thực hiện giao dịch lô lớn trái phiếu; (ii) không thể thực hiện việc quản trị rủi ro (hedging) khi 

chưa thỏa thuận được về rổ trái phiếu (nhận được trong tương lai) cho những giao dịch trái phiếu 

được thực hiện và chuyển giao ở thời điểm hiện tại. Do đó trái phiếu chuẩn với số lượng lưu hành 

lớn là cần thiết cho sự hoạt động của một thị trường trái phiếu. 

Chúng tôi được biết rằng Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã bắt đầu thực hiện chương trình tái phát 

hành và đang nghiên cứu một chương trình hoán đổi theo đó KBNN sẽ mua lại một số lượng 

khoảng 40-50 trái phiếu có giá trị nhỏ và thay thế chúng với 3-5 trái phiếu có giá trị lớn hơn. Đây sẽ 

là một sự cải thiện cho thị trường trái phiếu. 

Chúng tôi cũng đề nghị bỏ thuế thu nhập đối với các nghiệp vụ hoán đổi (swap) vì nhà đầu tư khó 

có thể sử dụng hiệu quả các công cụ hoán đổi lãi suất (interest rate swap) và hoán đổi lãi suất chéo 

(cross-currency swap) để ph ng ngừa rủi ro. Do ảnh hưởng của thuế, hiệu quả của các công cụ 

ph ng ngừa rủi ro không được phát huy đầy đủ. 

Tổ chức định mức tín nhiệm cho trái phiếu công ty 

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang phát triển mạnh với nhiều trái phiếu được chào bán gần 

đây, do đó nhu cầu đối với tổ chức định mức tín nhiệm cũng tăng cao. Nhóm Công tác Thị trường 

vốn của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam  (sau đây gọi tắt là Nhóm Thị trường vốn) đề xuất Bộ 

Tài Chính (BTC)/ y Ban Chứng Khoán Nhà nước (UBCK) thiết lập khuôn khổ pháp l  cho các 

loại hình tổ chức định mức tín nhiệm hoạt động trong thời gian tới để tăng tốc cho sự hình thành các 

tổ chức này. 

Thị trƣờng tín phiếu 

Hiện nay thị trường tín phiếu đang là một chuỗi hoạt động khép kín. Tín phiếu được phát hành bởi 

cả hai tổ chức là KBNN và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và chỉ được thực hiện đấu giá bởi 

NHNN. Tín phiếu chủ yếu chỉ được mua lại bởi các thành viên của NHNN trong khi những nhà đầu 

tư có nhu cầu khác chẳng hạn như các quỹ đầu tư và các công ty bảo hiểm, rất hiếm hoặc thậm chí 

không thể tham gia. Tín phiếu đóng một vai tr  quan trọng trong tất cả các thị trường xét từ nhiều 

khía cạnh. Tín phiếu rất cần thiết trong việc tạo thanh khoản và quản l  tiền mặt, giúp xác định 

đường cong lãi suất hoặc cơ cấu kỳ hạn. Nhóm Thị trường vốn đề nghị Bộ Tài chính, NHNN và 

KBNN tạo điều kiện để mở rộng đối tượng tham gia cho thị trường tín phiếu, đơn giản hóa quy 

trình giao dịch qua các hình thức như điện thoại hay các phương tiện giao dịch điện tử khác. Cần 

phải nhấn mạnh rằng tín phiếu nên được xem là công cụ chủ yếu trong hoạt động tài trợ của Chính 

phủ cũng như cung cấp sự linh hoạt và đáp ứng việc quản l  thanh khoản của các tổ chức tài chính.  

Kỳ hạn tín phiếu nên gồm 3, 6, 9 và 12 tháng. Thêm nữa, một kế hoạch phát hành cho 3, 6 hay12 

tháng cần được công bố trước để giúp cho các nhà đầu tư xây dựng được kế hoạch tham gia. 



Cơ chế lãi suất trần trong đấu thầu trái phiếu 

Trừ khi lãi suất trần trong đấu thầu trái phiếu đáp ứng được kỳ vọng của thị trường, ngoài ra không 

điều gì có thể giúp cải thiện được tính thanh khoản trên thị trường trái phiếu – ngay cả hệ thống các 

nhà tạo lập thị trường sơ cấp, hệ thống mua lại trái phiếu hay hệ thống theo dõi giao dịch hoạt động 

tốt. Trong trường hợp của Việt Nam, phải thừa nhận là có những yếu tố khó khăn để duy trì một thị 

trường sơ cấp tốt khi đối tượng nhà đầu tư rất hạn chế - hiện chỉ có một số các ngân hàng trong 

nước và công ty bảo hiểm nhỏ tham gia thị trường. 

Vai tr  của cơ chế lãi suất trần hiện nay đang dần trở nên ít cấp thiết. BTC có thể cân nhắc d  bỏ 

khi thích hợp. Với tình trạng thị trường hiện tại, có nhiều cách để l  giải cho sự hiện diện của cơ 

chế lãi suất trần. Mặt khác, trần lãi suất dường như có tác động tiêu cực trong các cuộc đấu giá hơn 

là bảo lãnh phát hành. Trong các phiên bảo lãnh phát hành, người phát hành và các nhà đầu tư sẽ 

ngồi lại và thương lượng với nhau, điều đó cho cả hai bên cơ hội để thay đổi mức giá của mình. Vì 

vậy, khi thị trường không thuận lợi BTC chỉ nên sử dụng phương pháp bảo lãnh phát hành mà thôi. 

Thị trƣờng Repo trái phiếu 

Ở hầu hết các nước, thị trường repo đóng vai tr  xương sống của thị trường tiền tệ và cung cấp cho 

các ngân hàng khả năng quản l  tiền mặt. Về bản chất, hoạt động repo không đơn thuần được xem 

là hai giao dịch mua/bán riêng lẻ. Ngày nay, ở Việt Nam một giao dịch repo được thực hiện thông 

qua hai giao dịch giao ngay. Các nhà đầu tư nước ngoài ngoài ra c n bị đánh thuế giao dịch 10bps 

trên từng giao dịch mua/bán riêng lẻ, điều này rất bất lợi và tốn kém, tạo nên nhiều hạn chế trong 

việc quản l  tiền mặt tại Việt Nam. 

BTC đang dự thảo một Thông tư về hoạt động repo, nhưng chỉ đề cập đến các Công ty Chứng 

khoán (CTCK) trong khi hầu hết hoạt động repo trên thị trường trái phiếu là giữa một nhà đầu tư và 

một Ngân hàng thương mại. Nhóm Thị trường vốn đề nghị các phương tiện và cơ sở pháp lý cho 

giao dịch repo cần phải được xây dựng. Tuy nhiên, chúng tôi xin dành các chi tiết liên quan đến 

khía cạnh kỹ thuật, pháp l  cho Nhóm Ngân hàng thảo luận. 

Nhóm ghi nhận cơ sở hạ tầng cho hoạt động repo đã được thiết lập ở SGDCK Hà Nội. Tuy nhiên, 

Nhóm vẫn tiếp tục đề xuất bỏ thuế giao dịch 10bps cho nhà đầu tư nước ngoài. 

Thuế thu nhập trái phiếu 

Hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài đang phải chịu 10% thuế thu nhập trái phiếu, một mức được 

xem là rất cao. Chúng tôi hiểu rằng thông thường các công cụ thuế được xây dựng để quản l  d ng 

vốn nóng chảy vào một quốc gia hoặc phân phối lại thu nhập của nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc áp 

dụng thuế suất thuế thu nhập trái phiếu hiện nay ở Việt Nam dường như là không hợp l  vì (1) d ng 

tiền nóng không phải là vấn đề của Việt Nam hiện nay (2) Ở Việt Nam, thị trường trái phiếu vốn 

chưa phát triển, đang trầm lắng, sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài rất hạn chế; và (3) một mức 

chi phí khoảng 100bps là quá lớn cho nhà đầu tư trái phiếu. Do đó, Nhóm đề nghị BTC xem xét bỏ 

loại thuế này hoặc xây dựng một khung thuế suất linh hoạt cho hoạt động đầu tư trái phiếu nhằm 

khuyến khích d ng vốn đầu tư nước ngoài dài hạn, theo đó một cơ chế thuế suất lũy tiến ví dụ thuế 

Tobin có thể là một lựa chọn tốt cho Việt Nam. 

Tỷ giá hối đoái 

Thị trường ngoại hối trong cơ chế hiện nay đang ngăn cản d ng vốn nước ngoài chảy vào Việt 

Nam. Thêm nữa, thị trường kỳ hạn cho tỷ giá và đặc biệt là việc sử dụng tỷ giá chính thức do 

NHNN ban hành để xác định tỷ giá kỳ hạn đang làm trầm trọng thêm những vấn đề của thị trường 

giao ngay đồng thời hạn chế sự tham gia của vốn ngoại vào thị trường. 

Nhóm đề nghị cần phải có các quy định cho phép nhà đầu tư nước ngoại thực hiện các hợp đồng kỳ 

hạn để ph ng ngừa rủi ro. Các nhà đầu tư rõ ràng không muốn chịu rủi ro về thanh khoản (không 

thể chuyển đổi tiền đồng sang đô la) cũng như rủi ro mất giá của Việt Nam đồng. 

 

 



2. THỊ TRƢỜNG VỐN 

2.1 Quy định về giao dịch chứng khoán 

Trong buổi họp với BTC/UBCK cho hội nghị DĐDN Việt Nam tháng 12/2010, chúng tôi được biết 

rằng BTC/UBCK đang soạn thảo Thông tư mới về Giao dịch Chứng khoán cập nhật những thay đổi 

của Luật 62/2010/QH12 - Luật Sửa đổi Bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán. Thông tư giao 

dịch mới sẽ điều chỉnh một loạt các hoạt động giao dịch chứng khoán trên thị trường như giao dịch 

nhiều tài khoản, giao dịch k  quỹ, Mua/Bán cùng phiên, các lệnh giao dịch mới như lệnh dừng, lệnh 

thị trường… Chúng tôi nhận thấy những quy định về giao dịch mới nêu trên là những bước cải tiến 

cho Thị trường Chứng khoán (TTCK) và phản ánh nhu cầu thực tế của nhà đầu tư. Do đó, Nhóm đề 

nghị BTC/UBCK đẩy nhanh quy trình xây dựng luật và sớm đưa những quy định mới trên vào thực 

hiện. Thêm nữa, một số vấn đề khác như tăng thời gian giao dịch chẳng hạn như nên có phiên giao 

dịch buổi sáng/chiều, tăng biên độ giao dịch, đơn giản hóa thủ tục mở tài khoản cho nhà đầu tư 

nước ngoài nên được nghiên cứu và áp dụng. 

2.2 Yêu cầu về mở tài khoản giao dịch cho nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

Trong khi việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán đối với nhà đầu tư trong nước rất dễ dàng thì 

quy trình thủ tục mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài lại rất phức tạp. Nhiều nhà đầu tư nước 

ngoài đã phải từ bỏ   định đầu tư vào TTCK Việt Nam vì những yêu cầu, thủ tục quá phức tạp để 

đăng k  Tài khoản Vốn đầu tư gián tiếp (cấp bởi Ngân hàng Nhà nước) và Mã số giao dịch chứng 

khoán (cấp bởi Trung tâm lưu k ). Đây là điều đáng tiếc vì những nhà đầu tư này nếu có thể thực 

hiện hoạt động đầu tư chứng khoán ở Việt Nam ắt hẳn đã có thể đóng góp làm tăng tính thanh 

khoản của thị trường, gia tăng các nguồn thu phí giao dịch chứng khoán. 

Cụ thể như, từ năm 2008 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài phải cung cấp bản L  lịch tư pháp để được 

đăng k  Mã số giao dịch chứng khoán. Mặc dù chúng tôi hiểu được nhu cầu thu thập văn bản này 

nhưng quả thực đây là một khó khăn cho các nhà đầu tư. Khó khăn này không phải vì những vấn đề 

liên quan đến lịch sử phạm tội của nhà đầu tư mà chủ yếu vì việc cấp giấy chứng nhận này ở một số 

quốc gia là rất khó khăn nếu không muốn nói trong một số trường hợp là không thể, đặc biệt đối với 

nhà đầu tư đến từ các quốc gia đang phát triển. Ví dụ, sẽ là cực kỳ khó khăn cho Công ty Chứng 

khoán để thu thập được giấy chứng nhận này cho nhà đầu tư đến từ  n Độ. Sẽ cần nhiều tuần để có 

được giấy chứng nhận này và sau đó tiếp tục cần một khoảng thời gian dài tương tự để văn bản 

pháp l  này được xác nhận bởi Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại. Toàn bộ quy trình trên sẽ cần 

từ 2-3 tháng cho một nhà đầu tư cá nhân mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đây là một trở ngại 

mà không phải nhà đầu tư nào cũng sẵn sàng chấp nhận. 

Vì những l  do trên và với mục đích duy nhất nhằm phát triển TTCK Việt Nam, chúng tôi đề xuất 

các cơ quan có liên quan nghiên cứu xem xét đơn giản hóa các quy trình thủ tục mở tài khoản giao 

dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở tham khảo các quy định tương ứng ở các thị 

trường khu vực. 

2.3 Hƣớng dẫn thực hiện Nghị định 01/2010/NĐ-CP về Chào bán cổ phần riêng lẻ 

Nghị định 01 ngày 04/01/2010, quy định về hoạt động chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ 

phần đã gặp một số vướng mắc trong thực hiện. Cho đến nay, vẫn chưa có một văn bản hướng dẫn 

chính thức nào cho Nghị định được ban hành, điều này gây ra nhiều tranh luận và sự không rõ ràng 

khi triển khai Nghị định trong thực tế. Nhóm được biết rằng UBCK đã soạn thảo và trình BTC một 

thông tư hướng dẫn về Nghị định 01, tuy nhiên thông tư này có lẽ vẫn chưa được thông qua. Nhóm 

đề nghị BTC/UBCK cần sớm hoàn chỉnh và ban hành thông tư hướng dẫn cho Nghị định 01 trên cơ 

sở lấy   kiến của các thành viên thị trường. 

2.4 Thị trƣờng chứng khoán phái sinh 

Nhóm đề nghị BTC/UBCK nghiên cứu xây dựng một số công cụ phái sinh cho TTCK mà công cụ 

đầu tiên có thể là chỉ số VNIndex tương lai. Nhóm cũng ghi nhận rằng UBCK đã tổ chức một số 

buổi hội thảo chuyên đề về thị trường phái sinh và đang tiến hành xây dựng, cho ra đời một số công 

cụ phái sinh đầu tiên trên thị trường chứng khoán tổ chức. Tuy nhiên, dự án này sẽ cần từ 2-3 năm 

để thực hiện. 



2.5 Công bố thông tin 

BTC đã ban hành Thông tư 09/2010/TT-BTC về Công bố thông tin (CBTT) và gần đây UBCK đã 

giới thiệu bản dự thảo Thông tư mới về CBTT, thay thế Thông tư 09. Nhìn chung, thông tư mới về 

CBTT thể hiện đúng tinh thần các trao đổi gần đây giữa Nhóm và BTC/UBCK về vấn đề tăng 

cường chất lượng CBTT của doanh nghiệp, đặc biệt là trách nhiệm CBTT của công ty đại 

chúng/công ty đại chúng quy mô lớn. Theo đó, nhiệm vụ cấp thiết trong thời gian tới là áp dụng các 

quy định này trong thực tế gắn với các chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với các vi phạm. Thêm vào 

đó, Nhóm xin tiếp tục đề xuất một số kiến nghị sau đây: 

- Đối với những công ty là công ty mẹ của các tổ chức khác, việc thực hiện CBTT về công bố 

báo cáo tài chính bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính của các Công 

ty con mà Công ty mẹ sở hữu hơn 50% vốn điều lệ và vốn điều lệ của Công ty con chiếm hơn 

25% vốn điều lệ của Công ty mẹ; và Báo cáo tài chính hợp nhất. 

- Chuẩn hoá các báo cáo tài chính và yêu cầu doanh nghiệp/công ty kiểm toán thống nhất cách 

thức trình bày, phân loại tài khoản. 

- Để tạo thuận lợi cho việc phân tích của nhà đầu tư, các công ty nên phát hành các báo cáo tài 

chính cơ bản như Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh dưới định dạng Excel, 

gửi báo cáo lên website của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) cũng như lưu trữ tại trang 

web của công ty. 

- CTCK phải công bố số cổ phần nắm giữ trong các công ty mà mình cung cấp các dịch vụ tư 

vấn phát hành như tư vấn niêm yết, IPO hoặc phát hành riêng lẻ… Các loại hình doanh 

nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ chi tiết của danh mục đầu tư tài chính bao gồm số lượng 

nắm giữ, chi phí đầu tư trong báo cáo tài chính năm và báo cáo thường niên. 

2.6 Xây dựng Uỷ ban Chứng khoán Nhà nƣớc thành cơ quan độc lập 

Nhóm đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu xây dựng một lộ trình để chuyển UBCKNN thành một cơ 

quan độc lập. 

2.7 Công bố các thông tin kinh tế vĩ mô 

Nhóm kêu gọi một sự trao đổi giữa các cơ quan Chính phủ và cộng đồng đầu tư về các chính sách 

tiền tệ và tài khóa quốc gia. Sự thiếu trao đổi về các chính sách điều hành có thể tạo ra những sự bất 

ổn định và để thị trường sống với những tin đồn. Một số đề nghị cụ thể của chúng tôi là: 

- Thiết lập một Lịch sự kiện kinh tế (Economic Calendar) để công bố các chỉ số, thông tin kinh 

tế (cụ thể bởi ai, khi nào). Ví dụ, Tổng cục Thống kê có trách nhiệm công bố chỉ số CPI hàng 

tháng vào lúc 9:00 sáng ngày 25 tháng kế tiếp. 

- Tăng số lượng các chỉ tiêu kinh tế được công bố như chỉ số thất nghiệp, hàng tồn kho khu vực 

sản xuất, dữ liệu thị trường nhà đất… Theo đó, Chính phủ nên xem xét công bố một số thông 

tin tương đối “nhạy cảm” như dự trữ ngoại hối quốc gia, các thông tin về hệ thống ngân hàng 

(số dư tiền gửi và số dư nợ cho vay; chi tiết khoản cho vay theo ngành nghề, khu vực, tổ 

chức/cá nhân, và loại tiền tệ; chi tiết khoản tiền gửi theo khu vực, tổ chức/cá nhân, và loại 

tiền tệ) trên cơ sở định kỳ. Đối với một số thông tin nhạy cảm, một độ trễ từ 3-6 tháng là có 

thể chấp nhận được.  

- Các phương pháp tính các chỉ số kinh tế phải nhất quán qua các kỳ công bố. Nếu có bất kỳ sự 

thay đổi nào thì sự thay đổi đó cần phải được công bố rộng rãi trước khi áp dụng. 

- Đối với một số chỉ tiêu kinh tế, cần phải bổ sung thêm các thông tin chi tiết như chỉ tiêu Vốn 

FDI thực hiện cần công bố chi tiết theo phần thực hiện bởi đối tác nước ngoài và bởi đối tác 

Việt Nam; BTC/UBCK cũng cần thu thập, thống kê và công bố định kỳ số liệu Đầu tư gián 

tiếp FII và một số thông tin liên quan đến TTCK như tổng số tài khoản giao dịch, lượng tiền 

mặt trong các tài khoản mua bán chứng khoán. 

Qua thông tin từ truyền thông trong nước, Nhóm được biết Tổng cục Thông kê Việt Nam đã công 

bố Hệ thống chỉ tiêu quốc gia mới trong đó bao gồm nhiều chỉ tiêu mới và rất quan trọng như dự trữ 



ngoại hối quốc gia, số liệu hệ thống ngân hàng có thể được công bố chính thức, định kỳ từ năm 

2012. Nhóm cho rằng đây là một bước tiến lớn từ cơ quan Nhà nước trong việc minh bạch hóa các 

thông tin kinh tế vĩ mô, tăng cường sự trao đổi giữa Chính phủ và cộng đồng kinh doanh. Nhóm đề 

xuất cần phát huy hơn nữa sự tiến bộ này. 

2.8 Một chiến lƣ c quảng bá cho Việt Nam 

Như đã đề cập ở trên, với một Lịch sự kiện kinh tế được thực hiện tốt, Chính Phủ có thể chuyển tải 

đến cộng đồng đầu tư một hình ảnh chân thực về sức khỏe nền kinh tế Việt Nam. Mặc dù đôi khi 

sức khỏe nền kinh tế có lúc không thực sự tốt nhưng chúng tôi tin tưởng rằng một chính sách minh 

bạch sẽ tạo ra giá trị cho Việt Nam. Bên cạnh đó, các cơ quan Chính phủ Việt Nam cần phải chủ 

động tăng cường tham gia, trình bày tại các hội thảo kinh tế quốc tế, các diễn đàn kinh doanh khu 

vực nhằm gửi đi một thông điệp tích cực về triển vọng của Việt Nam tới cộng đồng đầu tư quốc tế. 

2.9 Đƣa Việt Nam vào Chỉ số Thị trƣờng mới nổi MSCI 

MSCI là tổ chức hàng đầu chuyên cung cấp các công cụ hỗ trợ quyết định đầu tư cho hơn 5,000 

định chế tài chính lớn trên thế giới. Tổ chức này cũng cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ 

bao gồm hệ thống chỉ số, phân tích hiệu quả và rủi ro của danh mục, và các công cụ quản trị khác. 

(Vui  òng tham khảo th m thông tin ở phụ  ục đ nh kèm về MSCI). Hệ thống phân loại thị trường 

của MSCI gồm ba nhóm từ thị trường mới hình thành là “Thị trường biên” (Frontier), đến “Thị 

trường mới nổi” (Emerging) và cuối cùng là “Thị trường phát triển” (Developed). Việc phân loại 

trên dựa trên nhiều yếu tố gồm sự phát triển của nền kinh tế, quy mô, tính thanh khoản của thị 

trường vốn cũng như khả năng tiếp cận, thâm nhập vào thị trường. Ở khu vực Châu Á, Việt Nam 

cùng với Bangladesh, Pakistan và Sri Lanka được xếp vào nhóm thị trường “Frontier”. 

Trong những năm qua, TTCK Việt Nam đã phát triển nhanh chóng và được đánh giá cao về tiềm 

năng phát triển. Qua trao đổi với một số thành viên thị trường, Nhóm nhận thấy sự cần thiết phải 

xây dựng một kế hoạch, dẫn đầu bởi các cơ quan Chính phủ mà đại diện là UBCK, để đưa Việt 

Nam vào nhóm chỉ số Thị trường mới nổi MSCI. Thực ra, điều này không nhằm mục đích để tìm 

kiếm một danh hiệu hay thành tích nào mà chỉ nhằm nâng chuẩn Việt Nam tiếp cận với các chuẩn 

mực đầu tư quốc tế. Do đó, Nhóm đề nghị UBCK cùng phối hợp với các cơ quan liên quan, các 

thành viên thị trường để nghiên cứu về vấn đề này. 

2.10 Tính chỉ số VN-Index dựa trên cơ sở 

Chỉ số VN-Index đã được sử dụng từ khi thị trường chứng khoán được thành lập ở Việt Nam. Cách 

tính VN-Index đang được áp dụng là cách tính chỉ số truyền thống. Tuy nhiên, sau 10 năm cách tính 

này đang bộc lộ một số khuyết điểm nhất định. Trong đó, hạn chế lớn nhất của VN-Index là lấy 

toàn bộ giá trị vốn hoá của các công ty làm trọng số. Nói cách khác, toàn bộ số cổ phiếu được niêm 

yết của công ty sẽ được tính vào chỉ số. Trong khi đó, trên thực tế, không phải tất cả các cổ phiếu 

này dù đã được niêm yết sẽ có thể được giao dịch dễ dàng. Những nhà đầu tư dài hạn như cổ đông 

nhà nước, ban điều hành và nhà đầu tư chiến lược sẽ không giao dịch cổ phiếu do họ nắm giữ trong 

thời gian dài. Ngoài ra, một số cổ phiếu khác có thể bị hạn chế chuyển nhượng trong một thời gian 

nhất định, như cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên và cổ phiếu phát hành riêng lẻ. Những 

cổ phiếu không giao dịch này sẽ không gây ảnh hưởng đến thị trường và do đó nên được loại ra khi 

xác định thay đổi bình quân của thị trường mà cụ thể là VN-Index. Tại nhiều nước trên thế giới, chỉ 

số thị trường đã được tính theo phương pháp này. Thay vì tính toàn bộ số cổ phiếu niêm yết, người 

ta chỉ tính giá trị thị trường của phần cổ phiếu tự do lưu hành, sẵn sàng giao dịch (free-float). Đây là 

điểm quan trọng nhất sẽ giúp cho VN-Index không c n bị ảnh hưởng quá nhiều bởi một vài cổ 

phiếu lớn nhưng ít được nắm giữ bởi số đông đại chúng. 

Ngoài ra, hiện tại Sở giao dịch chỉ có duy nhất một chỉ số đại diện cho thị trường, bao gồm tất cả 

các cổ phiếu niêm yết., được gọi là chỉ số hỗn hợp (composite index). Với định hướng phát triển thị 

trường chứng khoán phái sinh và đa dạng hoá các hình thức quỹ đầu tư (trong đó có quỹ đầu tư theo 

chỉ số), việc xây dựng thêm 1 chỉ số gồm ít cổ phiếu hơn, nhưng là các cổ phiếu lớn có thể đại diện 

tốt cho thị trường cũng là điều cần xem xét. Ví dụ Sở giao dịch Chứng khoán Thượng Hải có SSE 

composite và SSE 180, SSE 50, hay Hà Quốc có KOSPI composite và KOSPI 200, KOSPI 100. 



Hiện đang có một dự án xây dựng chỉ số mới của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM với sự tham 

gia hỗ trợ kỹ thuật của một vài thành viên nhóm Thị trường vốn với mong muốn khắc phục được 

các hạn chế hiện có của chỉ số VN-Index đồng thời tạo tiền đề cho sự phát triển của các sản phẩm 

tài chính đa dạng tại Việt Nam. 

3. CỔ PHẦN HÓA 

3.1 Thêm hàng hóa có chất lƣ ng cho TTCK 

Chúng tôi đánh giá rằng, cho đến nay chương trình cổ phần hóa của Chính phủ Việt Nam đã gặt hái 

được một số thành công. Tuy nhiên, quá trình này thời gian gần đây đã bị chậm lại một phần do sự 

trì trệ của TTCK. Một số đợt Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (Initial Public Offering – 

IPO) đã thất bại hoặc bị trì hoãn và một trong các l  do chính được nêu ra là do giá chào bán cao 

hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường. Trong khi đó, một vài doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã 

cổ phần hóa lại trì hoãn việc niêm yết lấy l  do điều kiện thị trường không thuận lợi. Trên thực tế, 

thực sự là có một số quan ngại về tình trạng dư cung hàng hóa trên TTCK do việc cổ phần hóa một 

số DNNN lớn, nhưng Nhóm Thị trường vốn cho rằng TTCK vẫn rất cần những “hàng hóa có chất 

lượng” để thu hút nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. Do đó, Nhóm đề nghị Chính phủ: 

- Tăng tốc chương trình cổ phần hóa thông qua việc xác định một lộ trình mới với các tiêu chí 

rõ ràng và thời gian biểu cụ thể. Cổ phần hóa DNNN không nên chỉ quan tâm nhiều đến các 

khía cạnh tài chính mà c n những yếu tố khác như cơ cấu lại khu vực quốc doanh đặc biệt là 

sau sự đổ v  của Vinashin. 

- Cho đến nay, hầu hết các cuộc chào bán cổ phần của các DNNN đều gặp vấn đề với việc định 

giá. Mặc dù công việc định giá doanh nghiệp được thực hiện hay tư vấn bởi các tổ chức định 

giá độc lập nhưng trên thực tế quyết định cuối cùng lại do người phát hành – trong trường 

hợp cổ phần hóa DNNN thông thường là một cơ quan Chính phủ đại diện phần sở hữu vốn 

Nhà nước quyết định. Chúng tôi cho rằng có một số vấn đề nảy sinh ở đây, ví dụ người bán 

thường có xu hướng thích một kết quả định giá cao mà không xem xét một cách đầy đủ đến 

các yếu tố khác như kỳ vọng thị trường, các tiêu chuẩn định giá được chấp nhận rộng rãi… 

hoặc các cơ quan Chính phủ thường rất e ngại việc “bán rẻ tài sản Nhà nước” hoặc thậm chí 

trong một số trường hợp vấn đề mâu thuẫn quyền lợi có thể xảy ra. Do đó, Nhóm xin đề nghị 

một giải pháp mà theo đó  trách nhiệm định giá nên được thực hiện bởi một hay một nhóm 

các tổ chức định giá độc lập có chuyên môn cao và am hiểu thị trường. Thực tế là, 

BTC/UBCK là cơ quan có thẩm quyền xác định một danh sách các tổ chức định giá đủ tiêu 

chuẩn. Hơn nữa, kết quả định giá bản thân nó chỉ là cơ sở để xây dựng mức giá khởi điểm 

chào bán cổ phần cho các cuộc đấu giá và không phải là những gì mà người phát hành sẽ 

nhận được 

- Chúng tôi cũng đề xuất một cơ chế cho phép đưa thêm quyền hạn cho các Ban cổ phần hóa 

doanh nghiệp trong việc điều chỉnh giá chào bán cổ phần trong cuộc đấu giá để đẩy nhanh 

quá trình IPO và gắn nó với điều kiện thị trường. Ví dụ, nếu một đợt IPO thất bại vì l  do giá 

phát hành cao, Ban cổ phần hóa doanh nghiệp được quyền giảm giá chào bán cổ phần tối đa 

10% trong đợt đấu giá tiếp theo nhưng không được thấp hơn giá trị sổ sách của công ty. Sẽ có 

tối đa ba cuộc đấu giá liên tiếp và nếu tất cả đều thất bại thì toàn bộ kết quả định giá doanh 

nghiệp cần phải được thực hiện lại. 

3.2 Xây dựng một lộ tr nh giảm sở hữu vốn Nhà nƣớc trong các doanh nghiệp CPH 

Một mục tiêu của chương trình cổ phần hóa là giảm/thoái vốn Nhà nước tại những ngành nghề, lĩnh 

vực mà Nhà nước không cần thiết phải nắm sở hữu. Trên thực tế, tỷ lệ vốn sở hữu nhà nước cao (> 

51%) gây ra một số khó khăn trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh, công tác điều hành và 

thậm chí là xung đột lợi ích... Nhóm đề nghị Chính phủ xây dựng một lộ trình cụ thể để giảm phần 

sở hữu vốn Nhà nước (ngành, lĩnh vực, công ty) trong các doanh nghiệp cổ phần hóa. Các công ty 

có tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước chi phối cần bổ sung các thành viên quản trị độc lập từ bên ngoài. 

3.3 Vai trò của SCIC 



Là nhà đầu tư tổ chức lớn nhất trên thị trường, SCIC rõ ràng đóng một vai tr  quan trọng, các bước 

đi của tổ chức này có tác động rất nhạy cảm đến tâm l  thị trường. Nhóm cho rằng việc làm rõ vai 

tr  của SCIC là thật sự cần thiết và với giả định xem SCIC là một tổ chức tài chính, chúng tôi đề 

nghị SCIC cũng phải tuân thủ các quy định về công bố thông tin như các chủ thể khác đang tham 

gia thị trường. 

4. PHÁT TRIỂN CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH 

4.1 Thành lập các loại h nh nhà đầu tƣ tổ chức mới nhƣ Quỹ hƣu tr , Quỹ mở 

Việc phát triển các loại hình định chế tài chính là cần thiết để cải thiện thanh khoản và tăng tính 

chuyên nghiệp cho TTCK. Nhóm đề nghị BTC/UBCK nghiên cứu cho phép thành lập các loại hình 

định chế tài chính mới như Quỹ hưu trí, Quỹ mở… 

BTC đã ban hành một dự thảo Thông tư về mô hình Quỹ mở, chúng tôi đề nghị BTC/UBCK sớm 

hoàn tất việc thu thập   kiến chuyên môn, hoàn thiện và đưa quy định vào thực tế. 

4.2 Tăng cƣờng vai trò của nhà đầu tƣ tổ chức 

BTC/UBCK cần khuyến khích đầu tư dài hạn, xây dựng một cấu trúc TTCK cân bằng giữa các nhà 

đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân. Một cấu trúc gồm 60% tổ chức và 40% cá nhân có thể là phù 

hợp với TTCK Việt Nam. 

BTC/UBCK cần tăng cường tiếp xúc, trao đổi nhiều hơn với thị trường thông qua các hiệp hội, tổ 

chức như: Nhóm công tác thị trường vốn của VBF, Câu lạc bộ Quản l  Quỹ Việt Nam, VAFI, Hiệp 

hội các Công ty Chứng khoán, Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam ... 

5. CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUY ĐỊNH KẾ TOÁN 

Qua trao đổi với UBCK về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kế toán dưới đây, Nhóm hiểu rằng các 

vấn đề này thuộc thẩm quyền của các cơ quan khác thuộc Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế và thậm 

chí cần được thông qua bởi Quốc hội. Do đó, Nhóm đề nghị một sự phối hợp giữa các cơ quan 

Chính phủ nhằm cùng nghiên cứu, trao đổi và cập nhật các quy định kế toán này ở Việt Nam 

5.1 Ghi nhận theo giá trị h p lý  fair value hay mark-to-market) 

Các quy định hiện hành yêu cầu trích lập dự ph ng cho các tổn thất hay lỗ chưa thực hiện do các 

khoản đầu tư tài chính, nhưng không yêu cầu thực hiện cho lợi ích hay lãi chưa thực hiện. Điều nay 

dẫn đến báo cáo tài chính chưa phản ánh chân thực thực trạng, hiệu quả và giá trị của các khoản đầu 

tư. Thông lệ quốc tế cho phép thực hiện việc ghi nhận giá trị khoản đầu tư theo khái niệm “giá trị 

hợp l ” hay “giá thị trường thực hiện được” (mark-to-market). Chúng tôi đã đề cập vấn đề này 

trong báo cáo trước đây,  khuyến nghị BTC cho phép thực hiện phương pháp ghi nhận này cho báo 

cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam. 

BTC đã ban hành Thông tư 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009, có hiệu lực cho các báo cáo tài 

chính lập từ năm 2011, về việc hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày báo cáo 

tài chính, thuyết minh báo cáo tài chính đối với công cụ tài chính, trong đó cho phép sử dụng giá trị 

hợp l  khi ghi nhận các khoản đầu tư. Đây là một sự cập nhật quan trọng đối với các quy định kế 

toán của Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế. Chúng tôi đề nghị BTC sớm hướng dẫn các doanh 

nghiệp thực hiện quy định này trong thực tế. 

5.2 Quỹ khen thƣởng và phúc l i xã hội 

Các quy định hiện hành xem những khoản khen thưởng và phúc lợi xã hội không phải là các chi phí 

và do đó con số lợi nhuận được báo cáo bởi các doanh nghiệp không phản ánh một cách chính xác 

thu nhập của cổ đông. Trong khi đó, Chuẩn mực kế toán quốc tế xem các khoản chi trả nêu trên là 

khoản chi phí trước thuế của công ty. Nhóm đề nghị BTC xem xét quy định các khoản khen thưởng 

và phúc lợi xã hội như là chi phí trước thuế trong báo cáo tài chính của các công ty. 

5.3 Chƣơng tr nh quyền chọn mua cổ phiếu nhân viên  ESOP) 

Nhiều công ty đã thực hiện “Chương trình quyền chọn mua cổ phiếu cho nhân viên” mặc dù trên 

thực tế, hầu hết các chương trình này ở Việt Nam đơn thuần là các đợt phát hành cổ phiếu thưởng 

hay quyền mua cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên. Nhóm ghi nhận rằng chương trình này là một phần 



quan trọng trong chính sách lương thưởng để thu hút nhân tài của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các 

chuẩn mực kế toán quốc tế xem các chương trình phát hành quyền mua cổ phiếu cho nhân viên này 

là một khoản chi phí của doanh nghiệp hay chính xác hơn là chi phí của cổ đông bỏ ra để đầu tư vào 

con người. Nhóm đề nghị BTC nghiên cứu cập nhật các chuẩn mực kế toán quốc tế vào các quy 

định kế toán của Việt Nam, qua đó xem các chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên 

như là một khoản chi phí của doanh nghiệp. 

6. CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUY ĐỊNH THUẾ 

Nhóm nhận thấy các vấn đề về thuế liên quan đến lĩnh vực chứng khoán đang trở thành một đề tài 

nóng và nhu cầu ngày càng cấp thiết cần phải xây dựng một hệ thống các quy định riêng cho lĩnh 

vực thuế.  Trong lần họp này, Nhóm muốn nêu lên hai vấn đề như sau: 

Thuế thu nhập đánh tr n cổ tức được chia từ quỹ nội địa: Hiện nay, nếu nhà đầu tư tổ chức nước 

ngoài bỏ tiền vào quỹ nội địa để thực hiện việc đầu tư thì khi nhận cổ tức được chia từ quỹ phải 

chịu 25% thuế thu nhập trong khi nếu họ tự thực hiện việc mua bán thì chỉ chịu 0.1% thuế trên giá 

trị giao dịch. Điều  này không khuyến khích NĐTNN đầu tư vào các quỹ đầu tư nội địa, hạn chế sự 

tham gia của các định chế tài chính. Nhóm đề nghị cần xem xét bỏ mức thuế thu nhập đánh trên cổ 

tức được chia từ quỹ nội địa để khuyến khích sự tham gia của tổ chức đầu tư. 

Thuế đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần trong các công ty cổ phần: BTC ban hành Công 

văn số 12501/BTC-CST ngày 20/09/2010 hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động chuyển 

nhượng cổ phần trong công ty cổ phần (không phải công ty đại chúng). Theo đó, nhà đầu tư tổ chức 

nước ngoài nếu có phát sinh thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần (không 

phải công ty đại chúng) sẽ chịu thuế suất 25%. Trong khi đó, hoạt động chuyển nhượng cổ phần 

trong công ty đại chúng hoặc được thực hiện giữa cá nhân không cư trú sẽ được tính 0.1% trên giá 

trị giao dịch. 

Trên thực tế, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam là công ty vừa và nhỏ và không phải là công ty đại 

chúng theo quy định của Luật Chứng khoán nhưng lại có đóng góp to lớn cho tăng trưởng kinh tế, 

tạo công ăn việc làm và xóa đói giảm nghèo của quốc gia. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

này lại không dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn từ ngân hàng. Do đó, các quỹ đầu tư tư nhân và 

mạo hiểm là một nguồn bổ sung vốn quan trọng cho sự phát triển của loại hình doanh nghiệp này và 

nên được khuyến khích hoạt động. Nhóm đề xuất phương pháp tính thuế/mức thuế đánh trên việc 

chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần (không phải công ty đại chúng) cần được áp dụng 

giống như đối với công ty đại chúng (0.1% trên giá trị giao dịch). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bình  uận Dự thảoThông tư hướng dẫn Quản trị công ty                                 Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 05/2011 
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Điều 2  Giải th ch thuật ngữ 

1. Quản trị công ty: mục này cũng cần đề cập tới các chuẩn mực/nguyên tắc kế toán hợp l . 
 

4. Thuật ngữ công ty đại chúng quy mô lớn được hiểu như thế nào? Yếu tố quy mô của công ty 
không phải là yếu tố quyết định mà là yếu tố số lượng cổ đông. 

    

Điều 3  Quyền và nghĩa vụ của cổ đông 

2. Không chỉ xem xét việc bồi thường cho các cổ đông mà trong trường hợp này, thành viên Hội 
đồng quản trị và Tổng giám đốc có thể bị miễn nhiệm và phạt tiền, thậm chí có thể bị kết án tù 

tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi. 

 

Điều 4  Trách nhiệm của cổ đông lớn 

1. Quy định này chỉ dừng lại ở mức độ mong muốn, bởi trên thực tế đa số các cổ đông lớn đều có 
các thế lực đứng sau. 

 

Điều 6  Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 

1. Quy định tại Khoản này quá phức tạp và có thể đơn giản hóa được 
 

2. Việc quy định thông báo về việc chốt danh sách cổđông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ 
đông chậm nhất năm (05) ngày là phi thực tế. Cần cho mốc quy định ít nhất dài hơn. 
 

4.  Nên quy định thêm vai tr  của luật sư. 
 

5. Thuật ngữ công nghệ thông tin hiện đại được hiểu như thế nào? Phương thức cập nhật thông tin 
cho các cổ đông hiệu quả nhất là thông qua gửi thư hoặc thư đảm bảo đối với các sự kiện quan 

trọng. 

 

Điều 7 và 8  

Ngoài số liệu lương thưởng chi tiết cho từng thành viên Hội đồng Quản trị, tổng mức lương thưởng 

cho toàn bộ HĐQT cũng cần phải được đề cập trong các Báo cáo quy định tại các Điều này. 

 

Điều 9  Lựa chọn ứng viên 

1. Một lần nữa, mức 7 ngày là quá ngắn và thông tin các ứng viên nên được đề cập trong các tài 
liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nên được gửi ra trước 30 ngày. 

 

Điều 10  Tƣ cách thành viên Hội đồng quản trị 

Nên quy định thêm bất kể cá nhân nào có tiền án hoặc từng bị  y ban Chứng khoán Nhà nước phạt 

vi phạm thì không có đủ tư cách được xem xét là thành viên Hội đồng quản trị. 

 

Điều 11  Thành phần Hội đồng quản trị 

2.  Cần có ít nhất 60% thành viên không điều hành. Mô hình quản trị tốt nhất là có một Hội đồng 

quản trị hoàn toàn độc lập. 



 

Điều 12  Quyền của các thành viên Hội đồng quản trị 

Để có thể tăng cường tính không điều hành và độc lập của các thành viên Hội đồng quản trị, nội 

dung của Điều này nên được quy định như sau: 

 

Mỗi thành viên Hội đồng quản trị đều có quyền yêu cầu Ban giám đốc, Ban kiểm soát cung cấp 

thông tin, giải trình các vấn đề cụ thể, và khi cần thiết có thể yêu cầu kiểm toán độc lập cho   kiến. 

Công ty phải có trách nhiệm tạo điều kiện đầy đủ để các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện các 

yêu cầu nêu trên. 

 

Điều 13  Trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 

Cần có quy định về giai đoạn trong đó các thành viên Hội đồng quản trị không được phép giao dịch 

cổ phần của công ty. Đây là giai đoạn trước khi thông tin có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu được công 

bố ra công chúng. 

 

Điều 14  Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

5. Hội đồng quản trị KHÔNG nên tham gia vào quá trình tuyển chọn và sa thải nhân sự, đây là 

trách nhiệm của Tổng giám đốc và các cán bộ quản l . Mục đích chính của Hội đồng quản trị là 

bảo vệ lợi ích của các cổ đồng và KHÔNG điều hành công ty.  

 

Chƣơng IV  Ban Kiểm Soát 

Có thực sự cần phải có một Ban Kiểm soát? Điều này chỉ làm dày thêm các trang     báo cáo. Bất kỳ 

Hội đồng quản trị hiệu quả nào đều có khả năng giám sát công ty và báo cáo cho cổ đông  

 

Điều 32  Trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin 

Tỷ lệ 25% là quá cao và ngư ng tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông có trách nhiệm báo cáo và 

công bố thông tin nên là 5%. Đây là quy chuẩn trên nhiểu thị trường. 

 

Điều 33  Công ty đại chúng quy mô lớn 

Tại sao lại có sự khác biệt ở đây? Khái niệm công ty đại chúng quy mô lớn được định nghĩa như thế 

nào? Tất cả các công ty niêm yết đều cần phải được áp dụng các quy tắc như nhau. 

 

Nếu nhất thiết phải định nghĩa công ty đại chúng, có thể xem xét một số tiêu chí cơ bản để định 

nghĩa một công ty đại chúng quy mô lớn như sau: 

 

-Vốn điều lệ: sau quá trình khảo sát top 50 công ty trên thị trường chứng khoán, có thể nhận thấy 

mức vốn điều lệ của các công ty này nằm trong khoảng 300 tỷ đồng- 17,500 tỷ đồng và mức trung 

bình là 3,100 tỷ đồng. Vì vậy, công ty với mức vốn điều lệ trong khoảng 500 tỷ đồng – 1,000 tỷ 

đồng có thể được coi là công ty đại chúng quy mô lớn. Trên thực tế, giá trị vốn hóa thị trường là 

tiêu chí tốt hơn nhưng sẽ gặp phải một số khó khăn trong quá trình giám sát, đặc biệt là đối với các 

công ty trên thị trường phi tập chung. 

 

-Số lượng các nhà đầu tư bên ngoài (không bao gồm cổ đông là người lao động trong doanh nghiệp, 

Nhà nước, các thành viên sáng lập…): cách tiếp cận từ mức độ rộng lớn của sở hữu của công chúng 

cũng là một tiêu chí phù hợp để định nghĩa một công ty đại chúng quy mô lớn. 

 

Điều 34 Thành viên Hội đồng quản trị 

(Xem Điều 11 phía trên) 

  

2.    Cần có ít nhất 60% thành viên không điều hành. Mô hình quản trị tốt nhất là có một Hội đồng 

quản trị hoàn toàn độc lập. 

 



Điều 36 Các Tiểu ban của Hội đồng quản trị 

Hầu hết các Tiểu ban này cần được cấu thành từ các thành viên Hội đồng quản trị, đặc biệt là các 

Tiểu ban kiểm toán và Lương thưởng. Vai tr  của Tiểu ban Lương thưởng và Đề cử cần được nhấn 

mạnh hơn nữa vì đây là những thành phần cơ bản của một Hội đồng Quản trị 

 

Điều 39 Giám sát và Điều 40 Xử lý vi phạm 

Những quy định này quá sơ sài và cần phải được cụ thể hóa hơn nữa 

 

Điều khoản thi hành 

 

Dự thảo Thông tư này được kế thừa từ Quyết định 12/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế 

quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao 

dịch Chứng khoán và là một bước phát triển tiếp theo từ  y ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên 

cũng có nhiều quan ngại về quá trình thực thi các quy định này trong thực tiễn. Trong nhiều trường 

hợp, các sai phạm từ quá trình quản l  công ty là trái pháp luật và không có cơ chế thực thi nghiêm 

ngặt tại chỗ. Vì vậy,  y ban Chứng khoán Nhà nước cần chủ động hơn nữa trong việc nâng cao 

hiệu lực thi hành của các quy định pháp luật, ví dụ như: 

 

- Thành lập một bộ phận chuyên biệt để tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của cổ đông về các vấn 

đề quản trị công ty. 

 

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư tư nhân, về quản trị công 

ty và nâng cao vai tr  của các nhà đầu tư trong lĩnh vực này. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Chƣơng III 

 

CƠ SỞ HẠ TẦNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cơ sở hạ tầng của Việt Nam                                                                             Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 05/2011 

 

THU HÚT ĐẦU TƢ TƢ NHÂN VÀO PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG Ở 

VIỆT NAM  

 

 

Người trình bày 

Tony Foster 

Trưởng Nhóm Công tác Cơ sở hạ tầng  

  

Nhóm Công tác Cơ sở Hạ tầng – Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (Nhóm CSHT) xin báo cáo các 

  kiến thu thập được từ các thành viên về những vấn đề và các bước cần triển khai nhằm khuyến 

khích đầu tư của khu vực tư nhân vào phát triển cơ sở hạ tầng.  

 

1. PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ 

1.1 Trong 10 năm tới, Việt Nam sẽ cần khoảng 160 tỉ $ để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, bao 

gồm đầu tư vào xây dựng đường bộ, đường sắt, cảng và các hệ thống giao thông vận tải khác; cầu 

cống; hệ thống viễn thông; nhà máy điện; mạng lưới cấp nước và trạm xử l  chất thải. 

 

1.2 Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt Nam tiếp tục xếp hạng cuối cùng trong chỉ số năng lực 

cạnh tranh về chất lượng cơ sở hạ tầng so với các nước lân cận.  

 

1.3 Do thiếu thốn về cơ sở hạ tầng mà Việt Nam đang thiệt hại hàng tỉ USD. Đầu tư nước ngoài 

chưa được thu hút vào những lĩnh vực của nền kinh tế mà ở đó đồng vốn sẽ được sử dụng hiệu quả 

nhất, như những lĩnh vực thuộc chuỗi giá trị công nghiệp trong đó thông tin liên lạc và nguồn cung 

cấp điện năng dồi dào là những yếu tố quan trọng. 

 

2. CÁC VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH SÁCH 

2.1 N ng lƣợng 

(a) Tuy giá điện mới tăng trong thời gian gần đây nhưng mức giá nếu tính theo Đôla vẫn gần như 

không đổi so với nhiều năm trước đây. Gần đây Chính phủ ban hành Quyết định 24 cho phép 

EVN được điều chỉnh giá điện chi tiết 3 tháng một lần kể từ ngày 1/6/2011, tùy theo tình hình 

thị trường và giá thành đầu vào. Cơ chế này sẽ góp phần khuyến khích phát triển các dự án 

điện tư nhân nhưng sẽ không thể giải quyết được hết mọi vấn đề nếu chưa làm rõ việc Quyết 

định này sẽ được triển khai ra sao.  

 

(b) Tiến độ xây dựng các nhà máy điện mới đang không đáp ứng được nhu cầu. Mặc dầu Dự án 

Nghi Sơn 2 đã được đưa ra đấu thầu, nhưng những chậm trễ kéo dài đã dẫn đến hậu quả là 

nguồn cung không ổn định. Những dự án công nghiệp lớn nhiều khi phải tự xây nhà máy điện 

riêng trong khi đây là một giải pháp thiếu hiệu quả. 

 

(c) Chính phủ đã đi trước một bước trong phát triển thị trường điện cạnh tranh. Điều này có thể 

có lợi cho những nhà máy điện hiện có vốn đang phải vật lộn với mức giá quá thấp do EVN 

vẫn giữ vai tr  người mua độc quyền. Nhưng do bản thân Công ty Kinh doanh Điện cũng là 

một đơn vị của EVN nên để thu hút những nhà đầu tư mới không thuộc sở hữu hay quyền 

quản l  của nhà nước vào thị trường thì cần phải có một cơ quan quản l  độc lập thực sự.  

 

(d) Quy định mở rộng quy mô nhà máy điện được phép bán cho công ty nước ngoài (tối đa 500 

MW) là một bước tiến mới trong thu hút đầu tư nước ngoài vào thị trường này. Người mua sẽ 

đ i hỏi phải có một sân chơi bình đẳng hay một hình thức bảo đảm nào đó. 

 



(e) Một số nhà máy điện phong nhỏ đang được xây dựng, địa nhiệt điện đang được nghiên cứu 

cũng như năng lượng mặt trời đang được nhắc đến khắp nơi. Nhưng việc hướng trọng tâm vào 

năng lượng tái sinh vẫn chưa được chú   đầy đủ bất chấp nguy cơ Việt Nam đang phải đối 

mặt với biến đổi khí hậu cũng như những quan ngại mới đây về năng lượng hạt nhân. Nhóm 

Công tác CSHT đề nghị tăng cường thực thi hiệu quả luật pháp về năng lượng tái sinh cũng 

như cân nhắc thêm về cơ chế biểu phí khuyến khích để hỗ trợ mọi nguồn năng lượng tái sinh 

quy mô lớn (gió, sinh khối và sản xuất khí đốt sinh học) nhằm thu hút đầu tư mới. 

 

(f) Năng lượng nguyên tử chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn sau thảm họa Fukushima. Những 

nước chưa có chương trình điện nguyên tử như Việt Nam sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ 

c n phức tạp và khó khăn hơn trước. Việt Nam chắc chắn sẽ gặp phải những vấn đề đã bị coi 

nhẹ ở Fukushima cũng như những vấn đề đã có từ trước đó, như: 

 

 Tạo l ng tin của quốc tế vào cam kết không phổ biến hạt nhân và an ninh hạt nhân; 

 Phát triển nguồn nhân lực: tuyển dụng, đào tạo, tập huấn để phục vụ cho ngành và bảo đảm 

quản l  nhà nước; 

 Thực thi được cơ sở pháp l , thể chế toàn diện trong nước, bảo đảm hiệu lực thực sự trong 

tình huống khủng hoảng; 

 Bảo đảm để các cơ quan quản l  giám sát hiệu quả doanh nghiệp thực sự chứ không chỉ gồm 

những cán bộ từng làm trong ngành hay không chuyên đang chờ nghỉ hưu; 

 Duy trì quyết tâm chính trị và tranh thủ sự ủng hộ và chấp thuận của công chúng; 

 Công nhận tính cạnh tranh về mặt kinh tế của năng lượng nguyên tử; 

 Xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất trong nước để hỗ trợ năng lượng nguyên tử, ví dụ như năng 

lực của mạng lưới điện quốc gia. 

 

2.2 Đƣờng b  và hệ thống cảng 

(a) Các cảng c n có quy mô nhỏ và nằm rải rác trên khắp đất nước. Nhóm Công tác CSHT kiến 

nghị nên thiết lập một số trung tâm cảng lớn, mỗi trung tâm có cơ sở hạ tầng mặt đất đầy đủ 

thì sẽ có hiệu quả hơn. 

 

(b) Các đơn vị đàu tư và vận hành cảng của nhà nước có chi phí đất đai thấp hơn và vì vậy có thể 

có những hành vi cạnh tranh gây bất lợi cho sự phát triển của ngành.  

 

(c) Nhóm Công tác CSHT hết sức quan ngại về tiến độ xây dựng đường xá và những công trình 

cơ sở hạ tầng liên quan cần thiết để bảo đảm sự luân chuyển hàng hóa kịp thời và hiệu quả. 

Việc số lượng hành khách và lưu lượng hàng hóa đã tăng đáng kể ở trong và xung quanh địa 

bàn TP Hồ Chí Minh và điều kiện đường xá yếu kém tại khu vực cảng Hải Ph ng càng làm 

tăng thêm mối lo ngại này. Đặc biệt, nhóm công tác cũng nhận thấy trong công tác quy hoạch 

c n thiếu minh bạch, vì sẽ rất khó để các đơn vị vận hành cảng tiến hành quy hoạch nếu 

không được biết quy hoạch của những tuyến đường nối với cảng. Thêm vào đó là khó khăn 

trong việc xác minh tiến độ thực sự của các dự án. Thiết lập một cơ chế thông tin liên lạc hiệu 

quả hơn không phải việc khó và sẽ tạo điều kiện để cải thiện môi trường đầu tư. 

 

2.3 Tài ngu ên nƣớc 

(a) Nguồn nước đang ngày càng trở thành một vấn đề lớn về cơ sở hạ tầng đối với những khu vực 

có tốc độ đô thị hóa nhanh và nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế. Số lượng dự án cấp nước 

vẫn c n ít và khu vực tư nhân chưa tham gia đầu tư nhiều vào lĩnh vực này. 

  

(b) Các thảm họa môi trường đang ngày một nhiều. Cả các doanh nghiệp nước ngoài và Việt Nam 

đều phải chịu trách nhiệm về tình trạng này. Chế tài áp dụng cho vi phạm về môi trường c n 

quá yếu để tạo được hiệu quả răn đe. Thực trạng này càng khuyến khích những doanh nghiệp 

trục lợi không chịu đầu tư nhằm giảm chi phí bảo vệ môi trường. Cũng trong thời gian này, 



các thanh tra thực phẩm ở Hà Nội đã phát hiện thấy một số lượng lớn thực phẩm ô nhiễm và 

giới truyền thông đã nhanh chóng kết nối hai vấn đề này với nhau. 

 

2.4 Viễn thông 

(a) Cần có một kế hoạch phát triển mạng lưới quốc gia tập trung vào kết nối băng rộng với băng 

thông và độ ổn định phù hợp. 

 

(b) Trong nhiều năm qua, nhóm Công tác CSHT đã yêu cầu được cung cấp thông tin rõ hơn về 

thực trạng cổ phần hóa các tổng công ty điện thoại di động. Chúng tôi cũng nhận thấy đây là 

một vấn đề rất nhạy cảm về chính trị và cho rằng khó có thể có khả năng diễn ra cổ phần hóa 

trong ngành này theo một lịch trình và phương thức hợp l . Do vậy, yêu cầu trên hiện nay hầu 

như không c n phù hợp. 

 

(c) Cần tìm được sự cân bằng hợp l  giữa các mức độ cạnh tranh sao cho vừa đủ để thỏa mãn nhu 

cầu của cả khách hàng và doanh nghiệp. Chính phủ cần có những quy định tối thiểu nhằm hạn 

chế những kiểu chiến dịch khuyến mãi quá đà gây thiệt hại cho đối thủ trong cùng ngành. 

 

(d) Đã có những   kiến cho rằng Ban Quản l  Chuyên ngành Viễn thông (BQLCCVT) sẽ không 

thực sự là một cơ quan độc lập (vì VD như kiêm luôn  cả chức năng hoạch định chính sách), ít 

nhất là theo những tiêu chí đã đề ra theo Nghị định 25 (4/2011). Ngành viễn thông cần có một 

cơ quan quản l  hiệu quả và độc lập để bảo đảm một sân chơi bình đẳng cho tất cả các bên, 

cũng như thúc đẩy sự phát triển của toàn ngành. Để điều đó trở thành hiện thực thì cần liệt kê 

các chức năng cụ thể của BQLCCVT và trưng cầu   kiến công chúng về những chức năng đó. 

 

(e) Nhóm Công tác CSHT cảm thấy BQLCCVT, với tư cách một cơ quan độc lập với những chức 

năng phù hợp, sẽ là một lựa chọn tốt để giải quyết những tranh chấp về kết nối giữa các mạng 

và chúng tôi cũng đề nghị BTT&TT giao cho BQLCCVT chức năng trọng tài giải quyết tranh 

chấp về vấn đề kết nối giữa các mạng. 

 

3. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐIỆN 

Nhóm Công tác CSHT khuyến khích tiếp tục cân nhắc về hình thức hỗ trợ của tư nhân trong xây 

dựng cơ sở hạ tầng của Việt Nam, bắt đầu từ sự ra đời gần đây của những quy định thí điểm về Hợp 

tác Công tư (PPP). Vẫn c n nhiều việc phải làm mà bằng chứng là số lượng ít ỏi của những dự án 

cơ sở hạ tầng do tư nhân đầu tư hiện nay, nhất là những dự án có vốn đầu tư nước ngoài có khả 

năng thu hút nguồn vốn quốc tế. Có 3 cơ chế để khu vực tư nhân tham gia đầu tư vào các dự án cơ 

sở hạ tầng ở Việt Nam, mỗi cơ chế đều có những hạn chế riêng gây trở ngại cho nhiều mặt hoạt 

động. 

 

3.1 Dự án BOT 

Sự tham gia của tư nhân, bao gồm cả đầu tư nước ngoài, vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng của Việt Nam 

dưới hình thức các dự án xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT), xây dựng-chuyển giao-kinh 

doanh (BTO) và xây dựng-chuyển giao (BT) đã dẫn đến việc k  kết 2 dự án: Phú Mỹ 2-2 và Phú 

Mỹ 3. 

 

Một phần nhờ nhận ra những hạn chế trong khung pháp l  hiện hành mà một số Nghị định, trong đó 

có Nghị định 78, 11/2007, đã được ban hành nhằm tạo khuôn khổ pháp l  thống nhất áp dụng cho 

cả nhà đầu tư Việt nam và nước ngoài. Kết quả là dự án điện Mông Dương 2 ra đời vào tháng 

4/2010 và là dự án điện BOT đầu tiên được BKHĐT cấp phép kể từ sau dự án Phú Mỹ 2-2 và Phú 

Mỹ 3 năm 2001. Kể từ đó, khung thể chế đã mở rộng thêm phần nào, với việc ban hành Nghị định 

24 vào tháng 4/2011 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 108). Nghị định 24 mở rộng phạm vi của Nghị 

định 108 trước đây, thông qua việc khuyến khích đầu tư vào các công trình cơ sở hạ tầng (trong lĩnh 

vực y tế, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể thao v.v.).  



 

Điều đáng nói là cả Nghị định 108 lẫn Nghị định 24 đều không có nhiều thay đổi đáng kể so với 

Nghị định 78 trước đây. Cả hai văn bản này đều c n chung chung và dành nhiều quyền tự quyết cho 

các cơ quan quản l  liên quan. Chế độ quan liêu tồn tại được thông qua sự đồng thuận và vì các dự 

án này thường thuộc vào loại phức tạp nên các hoạt động triển khai những nghị định trên đều diễn 

ra rất chậm. Khó có thể kết luận rằng những nghị định này được soạn thảo nhằm khuyến khích việc 

đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cơ sở hạ tầng. 

 

Đề xuất: DĐDNVN cho rằng đã đến lúc phải có giải pháp triệt để. Hình thức giải pháp có thể là cải 

thiện nội dung của các quy định nhằm tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư hoặc ít nhất cũng làm rõ được 

một số vấn đề trong những quy định hiện hành để loại bỏ sự cửa quyền (từ đó giảm trì trệ). Nhiều 

nhà đầu tư sẵn sàng cam kết hàng trăm triệu Đôla nhận thấy thật sự mệt mỏi khi những quy định 

hiện hành cung cấp quá ít lời giải đáp rõ ràng và mọi việc đều phải phụ thuộc vào các quyết định 

hành chính chủ quan. Cái giá phải trả cho sự trì trệ này đối với Nhà nước và nhân dân Việt Nam là 

rất lớn. 

 

3.2 Công t  cổ phần  

Hình thức thứ hai để tư nhân đầu tư vào cơ sở hạ tầng là thông qua các hoạt động thương mại theo 

Luật Đầu tư. Theo cơ chế này sẽ không có sự hỗ trợ chính thức nào từ Chính phủ ngoài những 

chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư. Đã có nhiều ví dụ về những nhà máy hoạt động theo cơ chế này 

thuộc khối doanh nghiệp trong nước, cũng như một vài cơ sở nước ngoài, như nhà máy Hiệp Phước. 

Nhà máy Hiệp Phước mới đây đã có báo cáo là doanh nghiệp đang chịu lỗ lớn. Cơ sở này rõ ràng 

không thể tìm được nguồn khí đốt tự nhiên để vận hành nhà máy và do vậy phải nhập khẩu dầu mỏ 

với chi phí đắt đỏ để vận hành. Nhà máy bán điện cho khách hàng trong khu công nghiệp của mình 

với giá thấp hơn chi phí sản xuất ra điện. Nếu nhà máy đưa ra một quyết định đơn giản là ngừng sản 

xuất thì đất nước sẽ thiệt hại vì các cơ sở công nghiệp sử dụng điện sẽ phải đóng cửa cho đến khi 

kết nối lại được với lưới điện của EVN. Điều mà các nhà đầu tư cơ sở hạ tầng tư nhân cảm nhận 

được từ ví dụ này là họ cần phải dự trù được trước nguồn thu, nếu không thì rất có thể cũng sẽ phải 

chịu những khoản lỗ lớn. Đây không phải là một thông điệp cần truyền tải nếu chính phủ muốn cắt 

giảm thời hạn hợp đồng mua điện giữa EVN và các nhà đầu tư tư nhân. 

 
Đề xuất: Nếu chính phủ muốn khuyến khích những nhà đầu tư tư nhân mạo hiểm tham gia vào công cuộc 

kiến tạo cơ sở hạ tầng cho đất nước thì cần thực thi công bằng giữa doanh nghiệp nhà nước và tư 

nhân. Trong trường hợp nhà máy điện Hiệp Phước, khí đốt dư thừa chưa phân bổ (đều thuộc quyền 

kiểm soát của Petro Việt Nam) đã được sử dụng cho các nhà máy điện của nhà nước mà không 

được phân phối cho Hiệp Phước. Trong trường hợp này, những doanh nghiệp tư nhân duy nhất có 

thể duy trì được sẽ là các công ty nội địa mà bản thân họ là những công ty tay trong có quan hệ tốt 

với quan chức. Tình trạng này nếu duy trì sẽ không thể tạo ra được một thị trường có chiều sâu và 

nội lực. 

 

3.3 Hợp tác nhà nƣớc – tƣ nhân (PPP) 

Tháng 11/2010, Việt Nam ban hành quy chế cho phép PPP thử nghiệm trong một số ngành nghề.
1
 

Những quy định này không hạn chế hình thức tư nhân tham gia đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Cơ chế 

khung thí điểm về PPP này sẽ cho phép chính phủ chia sẻ rủi ro với tư nhân trong các dự án cơ sở 

hạ tầng. Chính phủ có thể đầu tư tới 30% số vốn cần có, trừ trường  hợp Thủ tướng Chính phủ có 

quyết định khác. Chúng tôi được biết các nhà tài trợ đang cân nhắc hình thức tài trợ cho những dự 

án kiểu này. 

 

                                                 
1
 (a) Đường bộ, cầu đường bộ, hầm, bến phà đường bộ; (b) đường sắt, cầu đường sắt, hầm đường sắt; (c) giao thông đô 

thị; (d) sân bay, cảng biển, cảng sông; (e) hệ thống cung cấp nước ngọt; (f) nhà máy điện; (g) y tế (bệnh viện); (h) môi 

trường (trạm xử l  rác thải); (i) các dự án cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ công khác theo quyết định của Thủ tướng. 



Theo Quyết định 71, chính phủ sẽ xác định dự án nào sẽ được thí điểm PPP. Được biết vấn đề này 

hiện đang được thảo luận với  y ban Nhân dân Hà Nội và TPHCM. Chính phủ sẽ lập nghiên cứu 

khả thi, lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu cạnh tranh công khai và giám sát các hoạt động sau 

giải ngân.  

 

Những quy chế mới cũng là quy chế thí điểm dự án. Các dự án thí điểm sẽ cho phép rút kinh 

nghiệm để hoàn thiện chính sách. DĐDNVN nhận thấy đây là những quy định mở nhằm tạo sự linh 

hoạt tối đa cho việc xây dựng các loại hình dự án thí điểm. Cần quy định chi tiết hơn về những tiêu 

chí cụ thể sau khi đã rút kinh nghiệm từ các dự án thí điểm để bảo đảm triển khai được một khung 

thể chế toàn diện về PPP trong đó có sự cam kết thực sự và lâu dài của chính phủ và nâng cao khả 

năng huy động vốn từ ngân hàng. 

 

Đề xuất:  

Rõ ràng c n nhiều việc phải làm để có được một chương trình PPP khả thi. Nhóm công tác cơ sở hạ 

tầng DĐDNVN nhận thức được các tồn tại này và luôn sẵn sàng hỗ trợ chính phủ hết sức mình để 

thúc đẩy tiến độ của chương trình.  

 

(a) Đồng thời, Nhóm Công tác CSHT cho rằng sẽ cần một khoảng thời gian đáng kể nữa để cơ 

chế PPP chứng tỏ được thành công trong một lĩnh vực cụ thể. Trước mắt, cần cải tổ triệt để và 

tăng cường thực thi các quy định về BOT.  

(b) Chính phủ cần đấu thầu những dự án thí điểm đơn giản trước nhằm rút kinh nghiệm để hoàn 

thiện thêm các quy chế về PPP nhằm bảo đảm sự nhất quán đối với các đơn vị dự thầu cũng 

như triển khai dự án nhanh chóng và hiệu quả hơn.  

 

(c) Sau các dự án đầu tiên, trong các quy định về PPP cần cho phép tư nhân tham gia vào quá 

trình tái thiết và quản l  dự án (thay vì chỉ chú trọng vào xây dựng), và có cơ chế rõ ràng dành 

cho những dự án này. 

 

(d) Cần thành lập một cơ quan trung ương ngay từ đầu với mục tiêu rõ ràng, thống nhất và có 

thẩm quyền quyết định đầy đủ đối với dự án, cũng như được trao toàn quyền quản l  quá trình 

thầu. Vai tr  lãnh đạo của BKHĐT là rất cần thiết và được đánh giá cao trong lĩnh vực này. 

Nhóm Công tác CSHT đề nghị thiết lập cơ chế như trên để triển khai dự án được hiệu quả và 

nhanh chóng. 

 

(e) Các dự án sẽ chỉ vận hành trơn tru nếu tất cả các cấp chính quyền từ trung ương đến địa 

phương liên quan đều nhất trí trên một phương châm chung cho dự án, và nếu có sự tham gia 

của mọi ban ngành ngoài chính phủ có vai tr  trong dự án, như các ban quản l  khu công 

nghiệp, cảng biển, công ty cấp nước, TĐĐLVN, v.v. Do vậy mà cần phải có một cơ quan 

quản l  cấp trung ương đủ mạnh. 

 

(f) Cần bảo đảm đầy đủ nguồn nhân lực và tài chính để hỗ trợ triển khai các quy định về PPP. 

Nhóm Công tác CSHT hy vọng rằng chính phủ và các nhà tài trợ sẽ cung cấp nguồn kinh phí 

cần thiết cho quá trình này. 

 

(g) Nhóm Công tác CSHT cũng xin đề xuất các dự án phải được thiết kế hoàn chỉnh và nhanh 

chóng với các thông số đấu thầu được xác định cụ thể trước khi đưa ra đấu thầu để đảm bảo 

quá trình đấu thầu được diễn ra nhanh chóng, hiệu quả và mang tính cạnh tranh cao nhất. 

 

4. ĐIỂM MẤU CHỐT 

4.1 Luật áp dụng 

Trong các dự án Phú Mỹ, việc lựa chọn luật nước ngoài trong cam kết bảo lãnh của chính phủ và 

các hợp đồng dự án quan trọng khác là một yếu tố hạn chế rủi ro thiết yếu đối với các tổ chức cho 



vay quốc tế. Quan điểm của chính phủ về vấn đề này hiện nay đã cứng rắn hơn khi đ i hỏi phải áp 

dụng luật pháp Việt Nam đối với mọi văn kiện dự án. Và như vậy sẽ làm tăng rủi ro cho doanh 

nghiệp BOT, cũng như tổ chức tín dụng, vì hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay c n tương 

đối chưa phát triển. Tuy luật pháp của Việt Nam đã có tiến bộ trong những năm qua nhưng vẫn c n 

nhiều điểm chưa rõ ràng và các tổ chức tín dụng nước ngoài sẽ không muốn cho vay những khoản 

vốn lớn dựa trên luật này. Quan điểm áp dụng luật pháp Việt Nam cho các hợp đồng như trên sẽ tạo 

nhiều trở ngại việc tìm kiếm nguồn đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng. Dĩ nhiên, không có ai phản 

đối việc các dự án hay doanh nghiệp có dự án phải tuân thủ luật pháp Việt Nam trong quá trình hoạt 

động. 

 

Chỉ một thay đổi trong các quy định về hợp đồng trong luật áp dụng cũng sẽ tạo ra những xáo trộn 

tương ứng trong các điều khoản về giải quyết tranh chấp. Để các tổ chức tín dụng quốc tế an tâm tin 

tưởng vào cam kết của chính phủ khi chấp thuận sử dụng trọng tài quốc tế trong giải quyết tranh 

chấp phát sinh từ hợp đồng dự án thì không thể tách rời việc lựa chọn luật pháp nước ngoài làm cơ 

sở áp dụng. Giá trị của trọng tài quốc tế sẽ bị giảm thiểu đáng kể nếu không có một bộ luật được 

công nhận rộng rãi và rõ ràng.  

 

Đề xuất: 

Việc áp dụng luật pháp Việt Nam trong những dự án phức tạp chắc chắn sẽ cản trở việc huy động 

vốn (và có thể là cả triển khai xây dựng) các dự án cơ sở hạ tầng. Nhóm Công tác CSHT cho rằng 

c n quá sớm để thử áp dụng luật pháp Việt Nam. Ngay cả khi các văn bản luật Việt Nam được chấp 

nhận trong một tình huống cụ thể với sự tham gia của một số nhà tài trợ nhất định (như các ngân 

hàng của Trung Quốc), mà điều này vẫn c n đang là một dấu hỏi, thì các văn bản này cũng sẽ bị bác 

bỏ trong những tình huống khác. Như vậy sẽ làm giảm khả năng huy động nguồn vốn hỗ trợ xây 

dựng cơ sở hạ tầng cho Việt Nam. 

 

4.2 Tài chính  

Tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng tư nhân quy mô lớn ở Việt Nam thường không đơn giản. Nhìn 

bề ngoài có thể đơn giản nhưng người cho vay sẽ không dễ gì tự động cho các dự án kém hiệu quả 

vay hàng tỉ USD, mà họ sẽ chỉ cho vay những dự án có nền tảng tốt và cơ sở bảo đảm hợp l . Các 

ngân hàng thương mại quốc tế thường chỉ cho vay nếu có sự tham gia đáng kể của các tổ chức đa 

phương hay song phương, cũng như các khoản cho vay thương mại phải được bảo đảm về rủi ro 

chính trị và rủi ro mất khả năng trả nợ của đối tác. Các nhà đầu tư đều hướng về Nhật Bản, Hàn 

Quốc và Trung Quốc khi tìm kiếm các nguồn tín dụng lớn, dài hạn.  

 

Đề xuất: 

(a) Ngành ngân hàng trong nước thường không đủ khả năng để cho vay những khoản vốn lớn với 

thời hạn dài vì không đủ nguồn vốn dài hạn huy động được tuy sau này tình hình sẽ dần được 

cải thiện. Ngoài ra c n cần tăng dần mức độ phức tạp của các cơ cấu tài trợ cho các dự án cơ 

sở hạ tầng. Ví dụ như thông qua các quy định hỗ trợ việc hình thành các quỹ tư nhân nhằm 

cho vay hay góp vốn cho dự án.  

 

(b) Một yêu cầu đã có từ lâu khác (tính đến nay đã hơn một thập kỷ) là các doanh nghiệp có dự án 

phải được phép thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cho tổ chức tín dụng 

nước ngoài. Hiện nay, việc thế chấp chỉ được phép thực hiện với các tổ chức tín dụng đang 

hoạt động ở Việt Nam. Mỗi khi có một tổ hợp tín dụng nước ngoài nào muốn đem cho vay 

một vài tỉ nhàn rỗi là lại có vấn đề nảy sinh vì không thể nhận thế chấp bằng đất đai. Và lần 

nào cũng đều có những cuộc thảo luận kéo dài với kết cục đã được dự báo từ trước với chính 

phủ và Bộ Tư pháp, và rốt cục chỉ là một giải pháp mang tính né tránh. Ít nhất, các doanh 

nghiệp có dự án cũng phải được phép thế chấp đất cho các ngân hàng Việt Nam làm đại l  cho 

tổ chức cho vay nước ngoài. Và rõ ràng là nếu không yêu cầu phải thuê đất theo quy định 

BOT thì đó sẽ được coi là khoản thanh toán đầy đủ để đảm bảo tư cách thế chấp đất. Không 



đề xuất nào trong số này dẫn đến một rủi ro chính trị nào và Nhóm Công tác CSHT không 

hiểu vì sao cho đến nay vẫn chưa có tiến triển gì trong vấn đề này. 

 

(c) Mặt khác, sẽ hợp l  hơn nếu ban hành các quy định cụ thể để khắc phục những vấn đề về tài 

chính trong lĩnh vực đường bộ nảy sinh do những khó khăn trong thế chấp đất đai chưa có 

chứng nhận quyền sử dụng đất.  

 

4.3 Hỗ trợ của Chính phủ 

Rủi ro của dự án càng cao thì sự chắc chắn càng thấp và nhà đầu tư sẽ định giá càng cao cho những 

rủi ro mà họ quyết định chấp nhận. Nhà đầu tư sẽ đầu tư khi rủi do dễ đối phó hơn và nếu chính phủ 

có sự hỗ trợ đối với một số rủi ro nhất định. Trong các dự án Phú Mỹ, chính phủ đã bảo lãnh thực 

hiện hợp đồng cho tất cả các bên tham gia dự án của Việt Nam, bảo đảm sự ổn định về luật định, 

khả năng chuyển đổi ngoại hối, chuyển tiền và nguồn cung ngoại tệ, cũng như hỗ trợ trong việc loại 

bỏ các cản trở hành chính. Các tổ chức tín dụng coi sự bảo lãnh trọn gói này là điều kiện cần thiết 

trong bối cảnh thiếu ổn định của hệ thống pháp luật, các quy định về ngoại hối ở Việt Nam, và việc 

đồng tiền Việt Nam hiện nay chưa có khả năng chuyển đổi (2001).  

 

Nhưng chính phủ đã có những quan điểm ít cởi mở hơn nhiều trong các cuộc đàm phán dự án BOT 

gần đây, khác xa so với các dự án Phú Mỹ trước. Chính phủ cho rằng việc bảo lãnh thực hiện hợp 

đồng hay bảo lãnh cho các nghĩa vụ chi trả của tất cả các bên tham gia dự án của Việt Nam hiện nay 

không c n cần thiết nữa. Cho đến nay, có lẽ quan điểm của Chính phủ là:  

 

(a) Phạm vi bảo lãnh không bao gồm tính ổn định của cơ chế luật pháp vì các nhà tài trợ đã được 

bảo vệ đầy đủ bằng cách thay đổi điều khoản luật định trong văn kiện dự án. 

 

(b) Phạm vi bảo lãnh sẽ không bao gồm các nghĩa vụ thực  hiện của bất kỳ bên k  kết hợp đồng 

Việt Nam nào hay nghĩa vụ chi trả của một số bên k  kết hợp đồng phía Việt Nam. 

 

(c) Các điều khoản bảo lãnh sẽ hết hạn trước khi kết thúc dự án (trừ các khoản phải trả khi chấm 

dứt dự án). 

 

(d) Bảo lãnh về nguồn cung và khả năng chuyển đổi ngoại tệ sẽ áp dụng cho dưới 100% toàn bộ 

các khoản thanh toán (mức đề xuất là 30% nhưng chưa rõ sẽ thực hiện như thế nào). 

 

Đề xuất: 

(a) L  do chính phủ muốn giảm phạm vi bảo lãnh dĩ nhiên đã rõ ràng. Nhưng trên nguyên tắc, 

phạm vi bảo lãnh chỉ nên giảm khi các rủi ro cần bảo lãnh cũng giảm. Sẽ là hợp l  nếu những 

nghi vấn hiện nay về phạm vi bảo lãnh của chính phủ được làm sáng tỏ, nhất là về những rủi 

ro ngoại hối cần quan tâm. Điều này chắc chắn sẽ có tác động lên tỉ giá và theo đó là chi phí 

dự án. 

 

(b) Trong những quy định về PPP sau này sẽ thay thế cho các quy chế về dự án thí điểm nên có 

hướng dẫn cụ thể về cơ chế phân bổ rủi ro giữa cơ quan quản l  nhà nước và nhà đầu tư. 

Những cơ chế phân bổ rủi ro này có vai tr  quan trọng đối với tính khả thi hay tính hấp dẫn 

của khoản đầu tư và cũng đã được đàm phán một vài lần trước đây trong các dự án điện BOT. 

Cần đúc kết một số nguyên tắc từ những cuộc đàm phán trên và áp dụng những nguyên tắc 

này để tăng cường sự ổn định và minh bạch cho các dự án sau này ở Việt Nam. 

 

4.4 Gánh nặng hành chính 

C n nhiều trì trệ trong quá trình thương thảo các dự án hạ tầng lớn do c n tồn tại nhiều tầng nấc ban 

ngành, thủ tục liên quan. Một dự án điện khí đốt BOT thông thường đ i hỏi nhà đầu tư phải thương 



thảo riêng với (các cơ quan theo danh mục dưới đây, tùy từng trường hợp và đây mới chỉ là danh 

sách chưa đầy đủ): 

 

(a) Văn ph ng chính phủ 

(b) Bộ Công thương 

(c) Bộ Kế hoạch Đầu tư 

(d) Bộ Tài chính 

(e) Bộ Khoa học Công nghệ 

(f) Ngân hàng Nhà nước 

(g) Petro Việt Nam 

(h) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

(i)  y ban Nhân dân địa phương (nhiều hơn một nếu thủ tục liên quan đến nhiều tỉnh)  

(j) Đơn vị quản l  cơ sở hạ tầng địa phương như cơ quan quản l  đất đai, cấp nước. 

 

Đề xuất: 

(a) Đã có nhiều biện pháp được thực hiện nhằm tập hợp các bên trong đàm phán. Chẳng hạn 

trong các dự án điện BOT, Bộ Công Thương đóng vai tr  chủ trì các cuộc họp chung và yêu 

cầu các ban ngành khác phải có mặt. Nhưng điều này không giống như trường hợp có một bộ 

riêng phụ trách cơ sở hạ tầng có quyền hạn vượt trên mọi lợi ích và sự quan liêu, trì trệ. Sẽ là 

hợp l  nếu cơ quan có nhiệm vụ thực hiện những chức năng của Cơ quan nhà nước quản l  

các dự án PPP cũng có quyền hạn ra những quyết định có ảnh hưởng bất lợi đến những bộ 

ngành, địa phương hay các bên liên quan khác. Nếu không, với cơ chế như hiện nay, trong đó 

mọi bên liên quan đều có quyền phủ quyết hay ít nhất có khả năng gây trì hoãn đáng kể thì 

Việt Nam c n chưa thể tiến xa. 

 

(b) Cần trao quyền hạn đặc biệt để các đơn vị này được phép sử dụng tư vấn độc lập khi tiến hành 

thương thảo hay lập hợp đồng dự án. Chúng tôi nhận thấy đây chính là phương châm của các 

quy chế về PPP nhưng kết quả thực tế trong áp dụng hình thức BOT c n chưa nhiều. 

 

4.5 Hạn chế v  khả n ng chi trả 

Một vấn đề quan trọng cuối cùng và cũng vô cùng khó khăn chính là giá cả. Tư nhân không thể đầu 

tư vào dự án nếu không nhận được mức lợi suất hợp l ; thế nhưng người dân thường không đủ khả 

năng đáp ứng mức giá mà tư nhân đ i hỏi. Chính vì vậy mà chính phủ phải trực tiếp thực hiện dự án 

hay thông qua một tổ chức thuộc sở hữu nhà nước. Nhưng như vậy sẽ dẫn đến kém hiệu quả và kết 

cục là mức giá đến tay người dân thậm chí c n cao hơn.  

 
Thực trạng này đã dẫn đến việc quy định mức giá trần trong một số ngành, từ đó làm nảy sinh những vướng 

mắc khác về đầu tư.  

 

Đề xuất: 

(a) Các quy định về thí điểm PPP có cân nhắc khả năng áp dụng các cơ chế trong đó Chính phủ 

trợ cấp bù đắp sự thiếu hụt trong khả năng chi trả này. Những quy định này sẽ được Thủ 

tướng ban hành, dựa trên đề xuất của cơ quan quản l  nhà nước và   kiến thẩm định của 

BKHĐT, tức là không theo định kỳ và sau khi đã rà soát kỹ và nhiều khả năng sẽ có trì hoãn. 

Sẽ hợp l  nếu ví dụ về những cơ chế này được nêu ra ở một giai đoạn nào đó. 

 

(b) Có nhiều cơ chế để giải quyết thiếu hụt trong khả năng chi trả ngoài cách trợ cấp đơn thuần: 

 Tư nhân có thể thiết kế, xây dựng, tài trợ và duy tu công trình trong thời hạn dự án, trong 

đó chính phủ chi trả nguồn thu để tư nhân đảm nhận rủi ro sử dụng nhưng rủi ro này sẽ 

không bị ảnh hưởng bởi chi phí lệ phí sử dụng dự án làm đường. 

 Tư nhân có thể thiết kế, xây dựng, tài trợ, duy tu công trình trong đó cả nhà nước và tư 

nhân cùng cung cấp dịch vụ, chẳng hạn: xây dựng một sân bay trong đó nhân viên kỹ 



thuật và an ninh do nhà nước tuyển dụng c n các dịch vụ khác như bảo dư ng nhà cửa 

và dịch vụ bán lẻ do cơ sở tư nhân đảm nhiệm. 

 Dự án có thể được cả nhà nước và tư nhân đầu tư trong đó tư nhân và nhà nước hợp tác 

với nhau như những nhà đầu tư chung. 

 Để tăng mức độ hấp dẫn về mặt kinh tế của các dự án đường vành đai, trong quy chế về 

PPP cần có các quy định cho phép doanh nghiệp có dự án được quyền khai thác các dịch 

vụ dọc theo tuyến đường như được dựng panô quảng cáo hay lập trạm xăng, nhà hàng, 

khách sạn. 

 

(c) Không nên quy định áp đặt mức giá trần, tuy nhiên cần thống nhất công thức tính giá dựa trên 

những yếu tố hợp l  như thay đổi trong chỉ số giá tiêu dùng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuộc họp thảo  uận hợp tác PPP                                                                      Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 05/2011 

 

 

THẢO LUẬN VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM HỢP TÁC 

CÔNG TƢ TẠI VIỆT NAM VÀ KẾ HOẠCH TRONG THỜI GIAN TỚI 

 

Thời gian:  09:00 – 11:00, Thứ Ba, 29/03/2011 

Địa điểm:  Bộ Kế hoạch Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Hà Nội 

Thành phần: Xem Phụ  ục 1 – Danh sách đại biểu 

CHƢƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 

 Cập nhật tình hình thực hiện Chương trình Thí điểm Hợp tác Công tư (PPP) theo Quyết định 

71/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Phương hướng, lịch trình thực hiện PPP trong thời gian 
tới.  

 Thảo luận tự do  

I- CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM PPP VÀ PHƢƠNG HƢỚNG, LỊCH 

TRÌNH THỰC HIỆN PPP 

Ông Đặng Xuân Quang – Phó Cục trƣởng Cục Đầu tƣ Nƣớc ngoài, Tổ trƣởng Tổ công tác 

Liên ngành PPP  

- Mô hình hợp tác công tư (PPP) là chính sách đầu tư mới. Trong khoảng 10 năm tới, đây sẽ là 

một trong những chính sách quan trọng nhất trong việc thu hút vốn đầu tư tư nhân trong nước và 

nước ngoài vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng. 

- Quyết định 71 của Chính phủ (“QĐ 71”) đưa ra khung pháp l  chung cho việc triển khai thí 

điểm các dự án PPP. Thời gian tới BKHĐT sẽ có hướng dẫn để làm rõ nội dung của Quyết định 

này.  

Bà Vũ Quỳnh Lê – Giám đốc Trung tâm Hỗ tr  Đấu thầu – Cục Quản lý Đấu thầu, BKHĐT 

Mục đích của Chƣơng trình thí điểm PPP 

 Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn 

 Cải thiện tính hiệu quả của quá trình thực hiện dự án để thu hút vốn đầu tư trong và ngoài 

nước  

 Nhận dạng và giải quyết các rào cản thể chế để cấp vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng.  

Ngu ên tắc của cơ chế thí điểm PPP  

 Các khoản đầu tư thực của khu vực tư nhân không làm tăng nợ công 

 Vốn chủ sở hữu của các nhà đầu tư tư nhân phải đảm bảo ít nhất bằng 30% phần vốn của 

khu vực tư nhân tham gia dự án 

 Vốn vay thương mại (không có bảo lãnh Chính phủ) có thể đạt đến 70% phần vốn của khu 

vực tư nhân;  

 Dự án mang tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, có chi phí hiệu quả trong lựa chọn nhà 

đầu tư và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.  

 

Trình tự triển khai mô hình thí điểm 

 Lựa chọn dự án, xây dựng Danh sách dự án thí điểm PPP 

 Nghiên cứu khả thi các dự án PPP 



 Lựa chọn nhà đầu tư (thông qua đấu thầu) 

 Cấp Giấy chứng nhận Đầu tư và Thực hiện Dự án 

Tổ Công tác Liên ngành PPP bao gồm đại diện của các Bộ ngành liên quan sẽ là đầu mối hoạt động. 

Các quỹ hỗ trợ PPP 

- Quỹ Phát triển Dự án, Quỹ trợ cấp lấp khoảng trống tài chính  (VGF), các công cụ tài chính 

cơ sở hạ tầng, thị trường vốn nội địa và quốc tế. 

- Hiện Tổ công tác liên ngành đang trong quá trình thương lượng với Ngân hàng Phát triển 

Châu Á (ADB) về khoản vay khoảng 340 triệu USD cho Quỹ phát triển Dự án và Quỹ VGF 

Kế hoạch triển khai trong n m 2011 

- 4/2011, Lễ công bố Chương trình hợp tác Công – Tư sẽ được tổ chức để giới thiệu tới cộng 

đồng các nhà tài trợ.  

- Chương trình làm việc cụ thể trong năm 2011 đã được vạch định trên các lĩnh vực: năng lực 

thể chế; phát triển dự án; tăng cường khung pháp l  PPP; kế hoạch tài chính của dự án và 

quảng bá chương trình PPP.  

II- THẢO LUẬN TỰ DO 

Ông Stanley Boots – Hãng Luật Hogen Lovells  

- Đề nghị Tổ công tác cung cấp lịch trình ban hành Thông tư hướng dẫn Quyết định 71. 

Trả lời của Bà Vũ Quỳnh Lê - Cục Quản lý Đấu thầu, BKHĐT 

- Sẽ không vội ban hành đầy đủ các hướng dẫn trước khi triển khai các Dự án mà các hướng dẫn 

sẽ được cung cấp trong quá trình lựa chọn và triển khai các Dự án thí điểm. Ví dụ ở giai đoạn 

lựa chọn dự án, các tiêu chí lựa chọn sẽ được quy định trong hướng dẫn phù hợp. 

Ông Phạm Bá Linh – Công ty Luật Fraser   
- BKHĐT đã có hướng dẫn về nguyên tắc thương mại và phân bổ rủi ro đối với các dự án kinh tế 

cũng như cơ sở hạ tầng xã hội ngoài QĐ 71 hay chưa?  

Trả lời của Bà Vũ Quỳnh Lê - Cục Quản lý Đấu thầu, BKHĐT  
- Về cơ chế phân bổ rủi ro, BKHĐT sẽ có định hướng xử l  tại văn bản hướng dẫn. Hiện tại do 

đang trong giai đoạn thí điểm dự án nên Bộ tập trung vào xác định các tiêu chí để lựa chọn dự 

án thực hiện theo hình thức PPP, trong đó đặc biệt quan tâm tới chỉ số về tỷ lệ nội hoàn kinh tế 

(EIRR) và chỉ số về tỷ lệ nội hoàn tài chính (FIRR).  

Trả lời của Ông Đặng Xuân Quang, Tổ trƣởng Tổ công tác Liên ngành PPP  

- Sau khi xác định được dự án để đưa vào danh mục dự án, sẽ đầu tư xây dựng nghiên cứu khả thi 

(FS) của Dự án, sau đó sẽ thực hiện chương trình giới thiệu dự án với cộng đồng các nhà tài trợ 

và nhà đầu tư. Trong FS sẽ tính tới các nội dung cụ thể như mối quan hệ khu vực công tư, chia 

sẻ rủi ro, nguyên tắc thương mại phù hợp với yêu cầu thực tiễn và thông lệ quốc tế. 

Ông Nguyễn Việt Hà – Công ty Luật Fraser 

- Theo như trả lời của ông Quang, ma trận phân bổ rủi ro sẽ được quyết định trong FS, mà FS 

được làm cho từng dự án cụ thể. Vậy có thể hiểu là không có cơ chế phân bổ rủi ro nào làm tiêu 

chuẩn và với từng dự án có thể đàm phán và thảo luận với cơ quan nhà nước về cơ chế phân bổ 

rủi ro cho dự án đó. 

Trả lời của Ông Đặng Xuân Quang, Tổ trƣởng Tổ công tác Liên ngành PPP  



- Khi quy chế về PPP đã được hoàn chỉnh thì việc xây dựng cơ chế phân bổ rủi ro tiêu chuẩn 

trong quy chế đó là rất cần thiết. Tuy nhiên, để xây dựng được cơ chế tiêu chuẩn như vậy thì 

trong giai đoạn thí điểm chỉ có cách là đi vào đàm phán từng dự án cụ thể. 

Ông Trần Tuấn Phong – Vilaf Hồng Đức 

- Đề nghị Tổ công tác nghiên cứu để đưa ra được một mô hình cho giai đoạn thí điểm để đảm bảo 

cơ chế phân định rủi ro hợp l , làm rõ quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư và vai tr  tham gia của 

Chính phủ để thu hút đầu tư tư nhân tham gia vào giai đoạn thí điểm này. 

- Nếu chỉ dựa vào văn kiện dự án để giải quyết các vấn đề về triển khai mô hình PPP thì chưa hợp 

l  vì trên góc độ pháp l , cần có quy định pháp quy trong lĩnh vực này để làm cơ sở giải quyết 

các vấn đề trên.  

Ông Nguyễn Việt Hà – Công ty Luật Fraser 

- Trong QĐ 71 có một số vấn đề về đất đai của dự án nếu được giải quyết bằng văn kiện dự án 

riêng biệt thì có thể bị trái luật, vì Quyết định của Thủ tướng cũng phải tuân thủ Luật Đất đai. Vì 

vậy phải xây dựng khung pháp l  cơ bản để đảm bảo sự ổn định của quy định. 

Trả lời của Ông Đặng Xuân Quang, Tổ trƣởng Tổ công tác Liên ngành PPP  

- Đối với BOT cách tiếp cận là đưa ra khung pháp l  tương đối hoàn chỉnh. Tuy nhiên đó chỉ là 

nguyên tắc chung, c n quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ các bên, cơ chế phân bổ rủi ro thì 

phụ thuộc vào từng hợp đồng cụ thể và quá trình Nhà nước và nhà đầu tư thương lượng. 

- Đối với PPP: Đối với mỗi một lĩnh vực thí điểm sẽ cố lựa chọn ra 1- 2 dự án, sẽ nghiên cứu và 

xây dựng FS cho các dự án, trong đó đề cập cụ thể tới các vấn đề nhà đầu tư quan tâm như phần 

tham gia của nhà nước, cơ chế phân bổ rủi ro. Và khi nhà đầu tư nghiên cứu dự án cụ thể sẽ có 

thể biết được quyền và nghĩa vụ của mình chứ không cần phải tham chiếu tới các quy định của 

pháp luật.    

- Các cơ chế đặc thù cho từng dự án sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định, nếu trong trường hợp 

vấn đề vượt quá thẩm quyền quyết định của Thủ tướng thì sẽ phải trình lên cơ quan có thẩm 

quyền quyết định. 

Trả lời của Ông Phạm Tuấn Anh – Vụ Pháp chế, BKHĐT 

- QĐ 71 sẽ không được áp dụng phổ biến cho một số lượng lớn các dự án như Nghị định 108. 

Từng dự án khi được đưa vào danh mục theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 QĐ 71 thì các cơ chế 

đặc thù cho từng dự án liên quan tới tài chính, chia sẻ rủi ro và hỗ trợ của Nhà nước đối với dự 

án sẽ được trình Thủ tường phê duyệt. Sau này khi lập FS, lập hồ sơ mời thầu, làm hợp đồng và 

thực hiện dự án, quyết định của Thủ tướng sẽ là mức trần để các bên đàm phán k  kết hợp đồng 

dự án.  

- Nhất trí với quan điểm quyết định của Thủ tướng không thể vượt qua Luật. Và các quy chế đặc 

thù áp dụng cho các dự án thí điểm sẽ chỉ được áp dụng trong giai đoạn thí điểm.  

Bà Đỗ Thu Hà – KPMG Việt Nam 

- Cách thức thiết lập FS của BKHĐT như thế nào? Liệu các nhà tư vấn bên ngoài có thể tham gia 

không? 

Trả lời của Bà Vũ Quỳnh Lê – Cục Quản lý Đấu thầu, BKHĐT 

- Không phải BKHĐT lập FS mà là các Bộ ngành, địa phương có dự án sẽ phụ trách công việc 

này. Trong quá trình lập FS, các   kiến đóng góp của tư vấn bên ngoài sẽ được tham khảo và 

tiếp thu. 



Bà Phạm Liên Anh – Điều phối viên Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 

- Tư vấn cho dự án sẽ được chọn qua hình thức đấu thầu hay hình thức nào?  

- Tiêu chí lựa chọn các dự án thí điểm PPP như thế nào? 

Trả lời của Ông Đặng Xuân Quang, Tổ trƣởng Tổ công tác Liên ngành PPP và bà Vũ Quỳnh 

Lê– Cục Quản lý Đấu thầu, BKHĐT 

- Tư vấn sẽ được lựa chọn qua hình thức đấu thầu. 

- Các tiêu chí lựa chọn dự án sẽ không quá nhiều nhưng phải thiết thực với xã hội và đủ sức hấp 

dẫn với nhà đầu tư. Trong đó tiêu chí chỉ tiêu hoàn vốn cho các nhà đầu tư sẽ được tính toán cho 

từng dự án cụ thể.  

Ông Stanley Boots – Hãng Luật Hogen Lovells  

- Nếu nhà đầu tư chưa nhất trí với cơ chế phân bổ rủi ro trong FS của từng dự án thì nên được 

phép đóng góp   kiến và cơ quan có thẩm quyền nên tổng hợp và tiếp thu để hoàn thiện cơ chế 

này. 

- Rủi ro quốc gia: trong trường hợp người cho vay không hài l ng với cách giải quyết các rủi ro 

trong FS hoặc tài liệu dự án thì họ sẽ không cho vay, vì vậy nên áp dụng dự ph ng rủi ro ví dụ 

như bảo hiểm dự ph ng đối với rủi ro chính trị. 

- Trong hợp đồng dự án nên có điều khoản về thay đổi luật pháp và cam kết hợp tác giải quyết 

các vấn đề phát sinh khi có những thay đổi này. Trong trường hợp không đưa ra được giải pháp 

thích hợp, nhà đầu tư có thể khởi kiện chính phủ hoặc nhờ trọng tài giải quyết. 

Ông Nguyễn Việt Hà –Công ty Luật Fraser 

- Liệu Tổ công tác đã tham khảo   kiến các nhà tài trợ vốn về việc nếu có bảo lãnh cho 30% của 

phần vốn nhà nước trong tổng mức đầu tư của dự án thì dự án đó có thể gọi vốn vay thương mại 

(bankable) được không.  

Ông Phạm Tuấn Phong – Vilaf Hồng Đức 

- Có thể sử dụng quy định về BOT làm nền tảng pháp l  để Thủ tướng phê duyệt các dự án PPP 

cụ thể.  

Ông Stanley Boots – Luật sƣ Hãng Luật Hogen Lovells  

- Đề xuất xây dựng FS theo hai bước: 

o Tổ chức hội thảo giữa các bên liên quan ở giai đoạn đầu hoặc giữa quá trình xây dựng FS, 

đây là thực tiễn thị trường cả trong và ngoài nước. 

o Hoàn thiện FS với những chi tiết cụ thể để các nhà thầu quyết định có tham gia hay không. 

Ông Đặng Xuân Quang, Tổ trƣởng Tổ công tác Liên ngành PPP  

- Tất cả những vấn đề thảo luận hôm nay đã được cân nhắc trước và có tham khảo từ các mô hình 

PPP trên thế giới. QĐ 71 này là quyết tâm của chính phủ Việt Nam trong việc tạo dựng thị 

trường minh bạch cho PPP, khẳng định sự hỗ trợ và tham gia của nhà nước nhằm đảm bảo các 

dự án cơ sở hạ tầng có tính thương mại cao. 

 
TT   Họ và t n Chức danh Tổ chức 

Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ 

1 Ông Đặng Xuân Quang 
Phó Cục trưởng, Tổ trưởng Tổ công 

tác Liên ngành PPP 
Cục Đầu tư Nước ngoài 

2 Bà Vũ Quỳnh  Lê Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Đấu thầu 

3  Bà  Nguyễn Diệu  Phương  Phó trưởng ph ng Cục Quản l  Đấu thầu  



4 Ông  Đặng Lê Hoàng  Chuyên viên Vụ KCHTĐT  

5 Ông Phạm Tuấn  Anh  Chuyên viên  Vụ Pháp chế  

6 Bà Nguyễn Bích Ngọc Trưởng ph ng Chính sách Cục Đầu tư Nước ngoài 

7 Ông Đỗ Cao Nguyên Chuyên viên chính Cục Đầu tư Nước ngoài 

8 Bà Lê Thị Xuân Vinh Chuyên viên chính Cục Đầu tư Nước ngoài 

Cộng đồng Doanh nghiệp VBF 

1 Ông Phạm Bá Linh Luật sư Công ty Luật Frasers  

2 Ông Nguyễn Việt  Hà Luật sư Công ty Luật Frasers 

3 Ông Trần Tuấn Phong Luật sư điều hành Vilaf 

4 Ông Bùi Kiến Thành CEO V-Capital 

5 Bà Phùng Linh Giám đốc Phát triển Kinh doanh Austrade 

6 Ông Anthony Jolly Chủ tịch Ph ng Thương mại Úc 

7 Bà NAZOS Cendrine Chuyên viên thương mại Đại sứ quán Pháp 

8 Bà Đỗ Thị Hương Giang Phụ trách quan hệ thể chế  Đại sứ quán Pháp 

9 Bà Đỗ Thị Thu Hà Cộng sự KPMG Việt Nam 

10 Ông Stanley Boots Tư vấn Hogan Lovells 

11 Ông Phạm Ngọc Nam Phó phòng pháp chế Sai Gon Invest 

12 Bà Phạm Kim Anh Điều phối viên dự án Công ty Marubeni 

13 Ông Trần Tuấn Anh Chuyên viên đầu tư  Vinacapital 

14 Ông Kenny Low Phó Tổng giám đốc VinaCapital Corporate Finance  

15 Ông Trần Minh Thành Luật sư  Công ty Luật Duane Morris 

16 Ông Nguyễn Hồng Hải Luật sư Công ty Luật Duane Morris 

17 Ông Mark Runge Giám đốc điều hành Công ty tư vấn quốc tế ACC 

18 Ông Bùi Tiến Thành Giám đốc tín dụng ANZ Việt Nam 

19 Bà Phạm Liên Anh Điều phối viên Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 
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Một số vấn đề về giáo dục                                       Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 05/2011 

 

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC  

 

 

Trình bày 

Nhóm Công tác Giáo dục 

 Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 

 

 

Một số vấn đề chung mà hầu hết các đại học tư thục ở Việt nam đều quan tâm hiện nay là việc các 

cơ quan nhà nước can thiệp quá sâu vào việc kiểm soát hoạt động hàng ngày của trường đại học. Do 

vậy trong cuộc thảo luận sắp tới chúng tôi đề nghị tập trung vào các lĩnh vực cụ thể sau: 

 

1. Kiểm soát công tác tu ển sinh 

Thực tế hiện nay là các trường đại học tư phải xin Bộ GD&ĐT phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh cho 

mỗi khóa học. Thủ tục này rất phiền phức và các tiêu chuẩn do Bộ GDĐT ấn định để xác định chỉ 

tiêu tuyển sinh c n chưa hợp l , ví dụ như số lượng giáo sư, diện tích ph ng học v.v. Chúng tôi kiến 

nghị Bộ GD&ĐT áp dụng các phương pháp đã sử dụng tại nhiều nước phát triển, nơi mà cơ quan 

nhà nước không kiểm soát công tác tuyển sinh nhưng trong trường hợp một đại học nào đó cung 

cấp dịch vụ đào tạo kém chất lượng thì Bộ Giáo dục sẽ can thiệp và làm việc với trường đó để giải 

quyết vấn đề này.  

 

Một số hướng dẫn của Bộ GD&ĐT hiện nay không mang tính thực tiễn, ví dụ qui định về việc 

trường phải có giáo sư để giảng dạy môn thiết kế thời trang ở bậc đại học. Ở các nước phát triển, 

một giảng viên thiết kết thời trang tốt thường chỉ có văn bằng đại học hoặc thạc sỹ và có đủ số năm 

kinh nghiệm hoạt động trong ngành chứ không cần phải là giáo sư trong lĩnh vực này. 

 

Ngoài ra, những quy định mới ban hành gần đây của Bộ GD&ĐT (Quyết định 795/QĐ-BGDĐT 

ngày 27/2/1020 và Quyết định 795/QĐ-BGDĐT ngày 15/2/2011) hạn chế số lượng tuyển sinh mới 

của tất cả các trường chỉ được tăng thêm 5%-10% một năm  là chưa hợp l . Chúng tôi đề nghị bãi 

bỏ hạn chế này, nhất là đối với các trường đại học tư thục.   

 

2. Cấp phép chƣơng trình đào tạo  

Thực tiễn hiện nay là phải xin phê chuẩn của Bộ GD&ĐT cho tất cả các chương trình đào tạo cũng 

thể hiện tinh thần kiểm soát thái quá của nhà nước. Chúng tôi xin kiến nghị nên để các trường đại 

học cung cấp chương trình đào tạo phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường lao động và gửi bản sao 

các chương trình đó tới cho Bộ là đủ. Bộ GDĐT sẽ chỉ can thiệp khi một trường nào đó không thực 

hiện đúng những gì đã cam kết với sinh viên. 

Hiện nay, trong hầu hết các văn bản qui định về các thủ tục hành chính đều nêu rõ các qui trình và 

thời gian xử l  Hồ sơ, tuy nhiên, trên thực tế, công tác xử l  Hồ sơ vẫn c n nhiều chậm trễ, gây lãng 

phí về vốn và cơ sở vật chất cho doanh nghiệp, khiến các doanh nghiệp không chủ động được trong 

kế hoạch nhân sự và tuyển sinh. Do vậy đề nghị công tác xây dựng văn bản cần đặc biệt lưu   đến 

thời hạn xử l  Hồ sơ và trách nhiệm của cơ quan đầu mối trong việc chậm xử l  Hồ sơ. Đặc biệt, 

khâu xử l  Hồ sơ thường kéo dài trong thủ tục lấy   kiến giữa các đơn vị chức năng trong Bộ, nhiều 

lúc đơn vị hỏi   kiến không biết đơn vị được tham vấn đã nhận được công văn hay chưa hoặc đang 

xử l  Hồ sơ đến đâu. 

 

3. Đi u kiện và thủ tục mở ngành  

3.1. Đi u kiện mở ngành 



Hiện nay có một số điểm mâu thuẫn trong qui định về mở ngành giữa Thông tư liên tịch số 

14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT (Thông tư 14)/ ban hành ngày 14/04/2005 và Quyết định số 

07/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/01/2009 (Quyết định 07). 

 

Theo Quyết định 07, các trường không chuẩn bị đủ điều kiện để được Bộ GD&ĐT cho phép mở 

ngành đào tạo và tuyển sinh trong v ng hai (02) năm kể từ ngày thành lập thì có thể bị thu hồi 

Quyết định thành lập. Trong khi đó, Thông tư liên tịch số 14 (khoản 2 điều 7) cho phép đại học 

hoặc cao đẳng do nhà đầu tư không phải là cơ sở giáo dục đại học nước ngoài thành lập trong 5 năm 

đầu hoạt động được hợp tác với một đại học hoặc cao đẳng nước ngoài có kinh nghiệm cung cấp 

chương trình đào tạo đã được kiểm định và giảng viên từ đối tác nước ngoài đó cho đến khi tự đảm 

bảo được việc xây dựng chương trình đào tạo được công nhận bởi một cơ quan kiểm định Việt Nam 

hoặc nước ngoài.  

 

Chúng tôi thấy các qui định nêu trên tại Thông tư 14 là rất hợp l , vừa tạo điều kiện thực hiện xã 

hội hóa giáo dục, đảm bảo thời gian hợp l  chuyển giao chương trình đào tạo và kỹ năng quản l  

chất lượng giáo dục quốc tế, đồng thời giúp các cơ sở đào tạo có vốn đầu tư nước ngoài có thời gian 

ổn định đảm bảo chất lượng chương trình giảng dạy. Do vậy, chúng tôi kiến nghị nên bổ sung vào 

Quyết định 07 qui định về mở ngành đối với các cơ sở đào tạo có vốn đầu tư nước ngoài đào tạo 

trình độ đại học, cao đẳng, không do các trường đại học, cao đẳng nước ngoài đầu tư vào Việt Nam 

theo hướng như Thông tư 14, cho phép các cơ sở này trong 5 năm đầu hoạt động hoạt động trên cơ 

sở hình thức liên kết với trường đại học, cao đẳng có uy tín của nước  ngoài, sau đó, được lựa chọn 

hoặc tiếp tục thực hiện chương trình liên kết hoặc sẽ được mở chính các ngành đã thực hiện liên kết 

nếu bên liên kết nước ngoài hoặc một cơ quan kiểm định nước ngoài có uy tín tiến hành kiểm định 

chất lượng. Trong thời gian tiến hành sửa đổi qui định trên, chúng tôi đề nghị Bộ GD&ĐT ra công 

văn hướng dẫn giải quyết các trường hợp thực tế đang vướng mắc đối với một số trường đã đi vào 

hoạt động. 

 

3.2. Yêu cầu v  ngành 

Theo Thông tư 08/2011/TT-BGDDT ban hành ngành 17/02/2011 (Thông tư 08),  khi mở ngành 

không có tên trong danh mục đào tạo cấp IV do Bộ GD&ĐT ban hành các trường phải trình bày 

luận cứ khoa học về ngành đào tạo mới đã được Hội đồng khoa học đào tạo thông qua; thực tiễn và 

kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới, kèm theo chương trình đào tạo tham khảo của ít 

nhất hai (02) trường đại học đã kiểm định của nước ngoài. 

 

Để tạo điều kiện cho các trường trong việc đưa ra những chương trình mới, hiệu quả, đáp ứng các 

yêu cầu hội nhập quốc tế, và nhu cầu thiết thực của doanh nghiệp, chúng tôi xin kiến nghị cụ thể 

như sau: 

 

 Đối với các trường đang hoạt động theo chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài do các 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, sau khi hết thời hạn liên kết cho phép các trường này 

được tự mở các ngành theo chương trình tương tự theo thỏa thuận với đối tác nước ngoài. 

Điều này vừa bảo đảm chất lượng do chương trình đã được thẩm định và phê duyệt, tránh 

thủ tục hành chính rườm rà, đồng thời đảm bảo tính ổn định trong hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu và công tác giảng dạy của nhà trường; 

 Do các Đại học danh tiếng ở nước ngoài thường có xu hướng tìm ra những thế mạnh đào tạo 

riêng trong từng lĩnh vực để xây dựng thương hiệu và uy tín, nên chúng tôi kiến nghị trường 

hợp tên ngành chưa có trong danh mục giáo dục Đào tạo thì chỉ cần tham khảo chương trình 

đào tạo của một trường đại học đã được kiểm định chất lượng, đồng thời kèm theo với 

những giải trình về tính phù hợp của chương trình với điều kiện thực tế của Việt Nam. 
 
 
 



3.3. Qui định chƣơng trình cứng từ 4-6 n m  

Theo phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 08, có qui định về Phần kiến thức giáo dục đại 

cương, trong đó bao gồm các môn học như Ngoại ngữ, giáo dục thể chất, giáo dục an ninh quốc 

phòng. Chúng tôi kiến nghị, đối với các trường đại học giảng dạy theo chương trình liên kết với 

nước ngoài hoặc giảng dạy theo chương trình quốc tế, bằng tiếng nước ngoài, đề nghị có qui định 

nêu rõ việc miễn các môn này trong chương trình đào tạo, thay vào đó là các môn học cung cấp các 

kỹ năng mềm cho sinh viên, phục vụ hoạt động nghiên cứu và công tác nghề nghiệp sau này như 

môn phương pháp nghiên cứu, phương pháp quản lý xung đột và kỹ năng kinh doanh… 

 

Ngoài ra, phù hợp với mô hình đào tạo linh hoạt trong các trường tư thục và các trường đào tạo theo 

mô hình nước ngoài (thực tế một số trường đại học đang thực hiện rất tốt mô hình đào tạo 3 Học 

kỳ/năm học, đảm bảo tiết kiệm chi phí và tăng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên) đề nghị không nên 

qui định cứng nhắc chương trình từ 4-6 năm mà nên cho phép các trường thiết kế chương trình học 

đại học trong 3 năm, kèm theo qui định về số tín chỉ tối thiểu và các yêu cầu khác về đào tạo tín chỉ. 

 

3.4. Yêu cầu v  thẩm định chƣơng trình 

Hiện nay theo qui định tại điều 6 Thông tư 08, các trường có nhu cầu mở ngành có thể tự tiến hành 

thẩm định chương trình hoặc gửi công văn yêu cầu Bộ GD&ĐT chỉ định một cơ sở đào tạo có uy 

tín thẩm định chương trình đào tạo nếu trường xin mở ngành không đủ điều kiện để thẩm định. Như 

vậy nếu một trường có nhu cầu mở nhiều ngành khác nhau và chưa đủ điều kiện tự thẩm định 

chương trình, Bộ GD&ĐT có thể phải chỉ định nhiều cơ sở đào tạo khác nhau để thẩm định các 

chương trình đó. 

 

Nhằm nâng cao trách nhiệm và sự tự chủ của cơ sở đào tạo có nhu cầu mở ngành, và giảm bớt công 

việc hành chính của Bộ trong việc tiếp nhận và xử l  công văn xin chỉ định cơ sở thẩm định, chúng 

tôi kiến nghị nên cho phép các cơ sở có nhu cầu mở ngành được quyền tự thành lập Hội đồng thẩm 

định và được mời các chuyên gia thẩm định đáp ứng đủ yêu cầu về Hội đồng thẩm định theo qui 

định của Bộ GD&ĐT. Trong một số trường hợp có thể được phép mời các chuyên gia thẩm định 

nước ngoài, công nhận kết quả thẩm định của bên liên kết nước ngoài hoặc tổ chức thẩm định nước 

ngoài có uy tín. 

 

4. Hợp tác quốc tế trong giáo dục 

Các trường đại học và các nhà đầu tư đều đang chờ đợi quy định mới về hợp tác quốc tế trong giáo 

duc. Quy định hiện hành trong lĩnh vực này được ban hành 10 năm trước đây (Nghị định 

18/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001)  chỉ tập trung vào hình thức hợp tác phi lợi nhuận và đã lạc hậu so 

với tình hình phát triển giáo dục hiện nay. Quy định mới trong lĩnh vực này vẫn đang trong quá 

trình soạn thảo từ năm 2009 mà vẫn chưa hoàn thành. Chúng tôi muốn được cập nhật về tình hình 

soạn thảo và lịch trình ban hành cũng như ngày dự kiến áp dụng quy đinh mới về hợp tác quốc tế 

trong giáo dục. 

 

5. T ng cƣờng đối thoại giữa các trƣờng  cơ sở đào tạo và B  GD&ĐT 

Để nâng cao tính khả thi của các qui định pháp luật về quản l  nhà nước về giáo dục, kịp thời tháo 

g  những khó khăn và đề xuất của các trường trong quá trình hoạt động, chúng tôi đề xuất tăng 

cường đối thoại, trao đổi giữa các cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý nhà nước, đầu mối là Bộ 

GD&ĐT. Đặc biệt trong công tác ban hành văn bản nên tổ chức tọa đàm, lấy ý kiến góp ý của các 

cơ sở đào tạo. Nhóm Giáo dục của VBF sẵn sàng tham gia, hỗ trợ trong các hoạt động này. 

 

 

 
 
 
 



Cải tiến chất  ượng giáo dục đại học                              Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 05/2011 

 

 

CẢI TIẾN CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NHẰM THÖC ĐẨY NGÀNH CÔNG 

NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CỦA VIỆT NAM 

 

 

Người trình bày 

Uy n Hồ 

Nhóm Sản Xuât và Phân phối 

Kính thưa các qu  vị,  

 

Chúng tôi rất hân hạnh được có cơ hội để trình bày với các quan chức của Chính phủ Việt Nam và 

lãnh đạo các doanh nghiệp có mặt trong Diễn đàn hôm nay và chia sẻ với qu  vị quan điểm của 

chúng tôi từ góc nhìn của ngành sản xuất về vấn đề nâng cao hợp tác giáo dục đại học tại Việt Nam. 

Bài nói của chúng tôi năm nay sẽ tập trung thảo luận về việc cải tiến chất lượng giáo dục đại học tại 

Việt Nam nhằm mục đích nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam và thúc đẩy Việt Nam trở thành 

một quốc gia mạnh trong ngành công nghiệp sản xuất.  

 

Tất cả các qu  vị đều biết rõ là nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong quá trình 

phát triển của Việt Nam và việc có một nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng thành thục là yếu tố 

quyết định việc nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam. Chúng tôi xin được hoan nghênh và thừa 

nhận sự cởi mở của Việt Nam  trong việc thực hiện cải cách giáo dục và xin nhấn mạnh rằng chúng 

ta phải tiếp tục thực hiện sứ mệnh.  

 

Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với Bộ Giáo Dục, Tổng Cục Dạy Nghề - Bộ Lao Động Thương 

Binh Xã hội và các trường đại học Việt Nam trong các chương trình hỗ trợ giảng viên, sinh viên 

nhằm mục đích nâng cao chất lượng lực lượng lao động kỹ thuật góp phần vào việc phát triển kinh 

tế bền vững tại Việt Nam. Hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam là một hệ thống tốt trong việc 

giảng dạy l  thuyết căn bản trong lĩnh vực khoa học và toán học, đây là những cấu phần cơ bản của 

bất kỳ nền kinh tế tri thức nào. Tuy nhiên, hệ thống GD Việt Nam đã bỏ qua cơ hội để đào tạo và 

nâng cao các kỹ năng đặc trưng của người lao động có tính sáng tạo đang phổ biến trên thế giới: đó 

là những người có khả năng áp dụng các kiến thức l  thuyết vào thực tiễn để giải quyết các vấn đề 

cụ thể, khả năng tư duy tích cực, kỹ năng đàm phán và thương lượng, biết bảo vệ các   kiến đề xuất 

và biết khi nào cần phải thay đổi cho phù hợp với nhu cầu thực tế, kỹ năng làm việc theo nhóm, và 

các kỹ năng về giao tiếp hiệu quả. 

 

Vậy đâu là l  do trong việc một sinh viên tốt nghiệp với nền tảng kiến thức l  thuyết vững nhưng 

lại kém trong khả năng áp dụng l  thuyết vào thực tiễn công việc? Qua các chương trình làm việc 

với các trường đại học, chúng tôi nhận thấy các nguyên nhân như sau:  

 

- Thứ nhất là hệ thống giáo dục tại Việt Nam c n chú trọng quá nhiều vào các kỳ thi cuối khoá. 

Cần có thêm các bài tập tự nghiên cứu, bài kiểm tra ngắn, và các kỳ thi giữa kỳ để sinh viên có 

thể củng cố việc học của mình trong suốt các năm học.  

 

- Thứ hai là hệ thống này cũng coi trọng quá nhiều vào việc học tập mang tính độc lập theo từng 

cá nhân và không chú trọng đến sự cộng tác, học tập theo nhóm. Các sinh viên có thể đạt được 

những kỹ năng gì khi họ phải làm việc theo nhóm với nhiều sinh viên khác để giải quyết một 

vấn đề thực tế/ một bài toán do một công ty/doanh nghiệp đưa ra? Hãy thử hình dung điều gì sẽ 

xảy ra  nếu như các sinh viên phải thực hiện một dự án dự án trong một khuôn khổ thời gian và 

sau đó trình bày các kết quả của họ trước các sinh viên khác trong lớp bằng tiếng Anh? Thực 

hiện được điều này sẽ giúp sinh viên tăng cường các kỹ năng sau đây: khả năng áp dụng các 

kiến thức l  thuyết đã được học, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản l  dự án, giải quyết vấn 



đề, và kỹ năng trình bày. Qu  vị hãy thử hình dung tiếp về điều gì sẽ xảy ra nếu các khóa học 

được giảng dạy bằng tiếng Anh, với sách giáo khoa bằng tiếng Anh? Đồng thời, các việc này 

cần được thực hiện với quy mô sĩ số lớp học nhỏ hơn.  

 

- Chúng tôi cũng nhận thấy là điều cốt yếu trong việc tạo ra các thay đổi là cần thay đổi phương 

pháp giảng dạy từ phương pháp đọc chép, ghi nhớ, thi cuối kỳ, ít các hoạt động tương tác giữa 

giảng viên và sinh viên sang phương pháp giảng dạy tích cực, nhiều tính tương tác.  

 

- Việc trang bị các ph ng thí nghiệm, các t a nhà là chưa đủ. Hiện tại các giảng viên đang bị trả 

lương thấp. Các học sinh tốt nghiệp cấp 3 dường như chưa có đủ thông tin về việc chọn lựa 

ngành nghề học và các học sinh nữ chưa được khuyến khích học các ngành nghề kỹ thuật.  

 

Việc cam kết tạo ra thay đổi cần xuất phát từ cấp lãnh đạo và cần có sự thay đổi về chính sách hỗ 

trợ, và gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp. Đã có những nỗ lực hứa hẹn mang đến 

việc thực hiện thành công tầm nhìn về một hệ thống giáo dục đại học Việt Nam hiện đại hơn. Tuy 

nhiên, Việt Nam cần có sự thay đổi mạnh mẽ mang tính hệ thống để có thể biến khả năng này thành 

hiện thực.  

 

Một ví dụ trong những nỗ lực để vượt qua các thách thức của giáo dục đại học là một số tập đoàn 

lớn như Intel, Siemens v..v cùng với cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ và đại học Arizona State 

University, Hoa Kỳ và 08 trường đại học Việt Nam đã cùng thực hiện chương trình hợp tác liên 

minh giáo dục ngành kỹ thuật, gọi tắt là HEEAP trong đó chú trọng vào việc đào tạo giảng viên 

phương pháp giảng dạy đổi mới dựa trên các tiêu chuẩn của ABET. Chúng tôi cũng xin kêu gọi 

phía Việt Nam và các doanh nghiệp khác cùng tham gia đầu tư thực hiện dự án cùng chúng rôi 

nhằm tạo ra một sự thay đổi toàn diện hơn đối với hệ thống giáo dục đại học.  

 

Sau đây là các khuyến nghị của chúng tôi đối với chính phủ Việt Nam nhằm mục tiêu cuối cùng là 

tạo ra một lực lượng lao động có kỹ năng tốt hơn:  

 

- Ưu tiên phát triển các nghành có tiềm năng trở thành đầu tầu thúc đẩy phát triển kinh tế.  

- Đưa ra các chính sách cho phép các trường đại học có quyền tự chủ cao hơn trong việc đánh giá 

sinh viên, kiểm tra và quyết định giáo trình.  

- Cho phép quyền tự chủ cao hơn đối với các đại học tư nhằm tạo ra một nguồn cung tốt về nhân 

lực cho doanh nghiệp. 

- Phát triển hoặc áp dụng một quá trình kiểm định được quốc tế công nhận trong đó phải bao gồm 

các chuẩn đầu ra của sinh viên.  

- Đánh giá chất lượng giáo dục của các cơ sở đào tạo đại học tại Việt Nam dựa trên đẩu ra của 

sinh viên và nghiên cứu.  

- Đưa ra các chính sách ưu tiên cho một số trường trường đại học và cao đẳng, trong đó tập trung 

đầu tư trọng điểm vào một vài trường để trường trở thành trung tâm xuất sắc. Điều này đồng 

thời sẽ tạo ra một hệ thống Cố vấn giáo dục, nhờ đó các trường đại học và cao đẳng tốt nhất sẽ 

trở thành mô hình mẫu cho trường khác.  

- Giải quyết sự thiếu hụt của lực lượng giáo viên có chất lượng, những người có thể tiến hành 

hiện đại hoá phương pháp giảng dạy, đổi mới giáo trình, phương tiện cũng như giáo dục sau đại 

học và nghiên cứu. Đưa ra chính sách lương và hỗ trợ tốt hơn để giữ chân các nhà giáo, bao 

gồm các ưu đãi để thúc đẩy giảng viên thực hiện thay đối. 

- Đưa các   kiến đóng góp của doanh nghiệp vào đào tạo và chiến lược giáo dục và tạo cơ hội để 

doanh nghiệp đánh giá và nâng cao chất lượng học sinh. 

 

Cuối cùng, chúng tôi kêu gọi Việt Nam thực hiện việc cải cách giáo dục như một ưu tiên nhằm gia 

tăng năng lực canh tranh của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu. Đây là lúc để Việt Nam nghiêm 



túc xem xét năng lực và khả năng cung cấp lực lượng lao động có kỹ năng cần thiết để đạt được tầm 

nhìn trở thành một đối thủ cạnh tranh toàn cầu. Chúng tôi thiết tha đối với tầm nhìn này và mong 

muốn có quan hệ chặt chẽ hơn nữa với với Bộ GD & ĐT, Bộ LĐTBXH và các cơ sở giáo dục Việt 

Nam để có thể đạt được mục tiêu này. 

 

Cảm ơn sự quan tâm của Quý vị. Chúng tôi xin chúc các quý vị nhiều hạnh phúc, xin chúc cho một 

mối quan hệ lâu bền giữa các bên trong hợp tác giáo dục. Chúng tôi tin rằng các mối quan hệ đối tác 

này tiếp tục sẽ góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Xin cảm ơn.  
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BÁO CÁO CỦA NHÓM CÔNG TÁC SẢN XUẤT & PHÂN PHỐI  

 

 

Người trình bày 

Fred Burke 

Trưởng Nhóm Công tác Sản xuất & Phân phối  

 

 

Kính thưa các vị đồng chủ tịch, quý ông, quý bà và các vị khách quý,  

 

Thay mặt cho Nhóm Công tác Sản xuất & Phân phối, tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối 

với sự tham gia và ủng hộ nhiệt thành liên tục của quý vị đối với Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 

(“DĐDNVN”).  

 

Việt Nam và những lĩnh vực thương mại, sản xuất của mình đã đối mặt với những thử thách bên 

trong cũng như bên ngoài trong v ng sáu tháng trở lại đây xét trên khía cạnh áp lực lạm phát, áp lực 

tiền tệ, những khó khăn và thiếu thốn tiếp diễn về mặt nhân lực lao động và cơ sở hạ tầng. Những 

tác nhân bên ngoài như giá năng lượng và vật tư cao, sự suy yếu tiếp diễn tại một số thị trường xuất 

khẩu, ảnh hưởng gián tiếp của thảm họa ở Nhật Bản và các tác nhân khác đã cùng đóng góp cho 

những khó khăn mà chúng ta gặp phải. Chúng tôi rất vui vì hôm nay có được cơ hội thảo luận 

những vấn đề này một cách thẳng thắn trong nỗ lực chung nhằm tìm ra những giải pháp hiệu quả. 

 

Xét về tổng thể, khi nhìn vào những áp lực về lạm phát và tiền tệ, những phản ứng của chính Chính 

phủ đối với những áp lực này đã được tính toán và rất thực tế, giúp duy trì sự ổn định về mặt kinh tế 

vĩ mô. Tuy nhiên, nhìn từ quan điểm của các nhà sản xuất và phân phối những người có nhu cầu mở 

rộng hoạt động kinh doanh, tạo thêm việc làm mới và đóng góp thêm nguồn thu từ thuế cho Nhà 

nước, đây là một vấn đề đáng quan ngại vì quá tập trung vào việc hạn chế “cầu” hơn là khuyến 

khích “cung”.   

 

Việt Nam đang đứng ở ngã ba đường khi mà những nhà sản xuất quốc tế đang cần tìm một ngôi nhà 

mới để thiết lập những nhà xưởng của tương lai và chúng ta có thể nắm lấy cơ hội này hoặc để tuột 

mất nó. Tiếp bước thành công đầu tư của Intel, những công ty toàn cầu hàng đầu như First Solar và 

Nokia đã thực hiện những quyết định chiến lược để đầu tư vào Việt Nam như một căn cứ sản xuất-

chế tạo đầy cạnh tranh cho tương lai. Đây là những quyết định sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm chất 

lượng cao và nguồn thu xuất khẩu lớn.   

 

Nhưng một vài chính sách gần đây, với mục đích điều chỉnh những vấn đề ngắn hạn lại đang tạo ra 

những vấn đề dài hạn. Có một thực tế là nhiều áp lực lạm phát là do những tác động kinh tế vĩ mô 

toàn cầu vượt quá tầm kiểm soát của Việt Nam, chỉ số tăng trưởng tụt lại so với chỉ số lạm phát do 

đó kết quả thu nhập thực đối với nhiều người sẽ không khả quan như những năm về trước trừ khi 

tăng trưởng vẫn giữ được tốc độ như trước. Thay vì cố gắng ghìm giữ giá và lãi suất bằng các chính 

sách pháp luật, chúng tôi đề xuất một số cách thức theo hướng “cung” để đáp ứng được nhu cầu tiếp 

tục nâng cao đời sống nhân dân và giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập ở mức trung. Một số 

biện pháp liên quan được trình bày dưới đây. 

 

1.  Những vấn đề thƣờng xuyên tái diễn 

Trước khi đi vào những   chính, tôi xin lưu   rằng có một vài vấn đề chúng tôi sẽ không nêu ra 

trong ngày hôm nay do những vấn đề này đã được đề cập nhiều lần tại các cuộc họp trước của 

DĐDNVN và do chưa có tiến triển nên không cần thiết để tiếp tục nhắc lại những vấn đề đó, mặc 



dù những vấn đề này vẫn được quan tâm bởi các bên liên quan. Ngoài những vấn đề khác, những 

vấn đề được đề cập bao gồm:  

 

 Mức khấu trừ tối đa 10% đối với chi phí tiếp thị – có thể đây là vấn đề tồn tại lâu nhất của 

DĐDNVN; 

 Cái được gọi là “Giấy phép nhập khẩu tự động”, là tất cả các loại ngoại trừ tự động và nói 

chung được đánh giá là không phù hợp với những tiêu chuẩn của WTO; 

 Cái được gọi là “Kiểm tra nhu cầu kinh tế” đối với những cơ sở kinh doanh bán lẻ có vốn đầu 

tư nước ngoài;  

 Những khó khăn đối với các doanh nghiệp trong việc có được và phát triển đất ngoài những 

khu công nghiệp, cụ thể là những trung tâm đô thị, những nơi mà có ảnh hưởng đến nền kinh 

tế dịch vụ; 

 Quy trình thông qua những dự án CDM (những dự án “Cơ chế phát triển sạch” trong khuôn 

khổ nghị định thư Kyoto), mà đã được cải thiện theo Đề án 30, nhưng vẫn chưa hiệu quả 

giống như các nước có bộ máy quan liêu nhất trong khu vực, do đó cơ hội cho những dự án 

CDM hợp pháp đã bị đánh mất. 

Thay vì tốn thời gian vào những vấn đề cũ đó, hôm nay chúng tôi muốn nêu lên những vấn đề mới 

hơn ảnh hưởng đến lĩnh vực sản xuất và phân phối. 

2.  Những sửa đổi đối với Bộ Luật Lao động và Việc Đ nh Công Bất h p pháp 

 

Như cuộc điều tra về chi phí vùng được tiến hành bởi JETRO mỗi năm cho thấy, lợi thế cạnh tranh 

chính của Việt Nam vẫn là chi phí lao động của mình, đặc biệt khi so sánh với những vùng ven biển 

của Trung Quốc. Những nhà sản xuất hàng xuất khẩu, đặc biệt trong các lĩnh vực có tính cạnh tranh 

như may mặc, giầy dép và nội thất, những lĩnh vực chiếm một phần lớn trong kim ngạch xuất khẩu 

của Việt Nam, thống nhất đưa ra hai mối lo ngại chính: (1) căng thẳng về lao động; và (2) nguồn 

điện không liên tục. Có những người dường như cho rằng Việt Nam có thể nâng vị trí của mình và 

trở thành một trung tâm sản xuất công nghệ cao chỉ với việc tăng mức lương. Rõ ràng là, điều đó sẽ 

không đủ nếu không đầu tư nhiều hơn vào đào tạo nghề, cơ sở hạ tầng và tính hiệu quả của dây 

chuyền cung cấp. 

 

Trước hết, những thay đổi được tranh luận nhiều đối với Bộ Luật Lao động đang ở giai đoạn quyết 

định. Sau nhiều đối thoại với các bên liên quan, rõ ràng là không có kết quả nào thỏa mãn được tất 

cả các lợi ích khác nhau. Từ góc độ của cộng đồng sản xuất, tôi có thể nói rằng những nhà sản xuất 

không phản đối việc tăng lương và những phúc lợi khác một cách có chừng mực. Họ cũng ủng hộ 

mạnh mẽ sự cải tổ đối với quy trình cho phép việc bãi công và đình công nhằm giúp kiểm soát tình 

trạng tiếp diễn của việc đình công bất hợp pháp, việc có thể làm gián đoạn sản xuất bất cứ khi nào 

có rò rỉ tin đồn về sự thay đổi tiền lương đối với thị trường lao động. 

 

Nhưng nếu luật pháp đi quá xa, quá nhanh, thì kết quả cuối cùng sẽ là mất đi những việc làm đúng 

ngay vào thời điểm mà Việt Nam cần tạo ra hàng triệu việc làm mới mỗi năm để thu hút những 

người mới bước vào thị trường lao động. Điều đó có thể dẫn tới sự cách biệt giàu nghèo lớn hơn và 

sự mất ổn định hơn. Chúng tôi mong những người soạn thảo xem xét kỹ lư ng vấn đề này và lắng 

nghe một cách cẩn thận về thực tế của các lực lượng thị trường ở đây và thị trường toàn cầu trong 

quá trình hoàn thiện dự thảo Bộ luật để Quốc hội xem xét. 

 

Bởi vì dường như đang có một sự thiếu hiểu biết về bản chất đúng đắn của toàn bộ cơ chế tiền 

lương theo Bộ luật Lao động và các luật liên quan khác, và để chỉ ra các chi phí đối với những nhà 



sản xuất đang tiếp tục leo thang như thế nào, chúng tôi tóm tắt trong những biểu đồ dưới đây những 

yếu tố góp phần cấu thành các chi phí lao động hiện nay: 

 

a.  Thuế thu nhập cá nhân: 5% - 35%. 

 

b.  Bảo hiểm xã hội  

 

Mức lương được sử dụng để đóng bảo hiểm xã hội được quy định tối đa là 20 lần của mức lương tối 

thiểu chung, tức là 830.000 VND/tháng (khoảng US$40/tháng) kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2011. 

Mức đóng bảo hiểm tăng lên trong một vài năm tới theo lộ trình sau: 

 

i) Người sử dụng  ao động: 

Hiện tại: 15% 

2010: 16% 

2012: 17% 

2014: 18% 

ii) Người  ao động: 

Hiện tại: 5% 

2010: 6% 

2012: 7% 

2014: 8% 

 

c.  Bảo hiểm y tế 

 

Mức lương được sử dụng để đóng bảo hiểm y tế được quy định tối đa là 20 lần của mức lương tối 

thiểu chung, tức là 830.000 VND/tháng (khoảng US$40/tháng) kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2011. 

Mức đóng góp tăng lên trong một vài năm tới theo lộ trình sau: 

 

  

 

 

 

Người lao động cũng như người sử dụng lao động đều phàn nàn về thủ tục nhiêu khê trong việc yêu 

cầu chi trả bảo hiểm và với những khoản chi trả nhỏ nhoi, nhiều người sử dụng lao động thấy rằng 

bảo hiểm y tế này phải được bổ sung bằng bảo hiểm y tế thương mại nếu họ thực sự muốn cung cấp 

cho nhân viên của họ mức bảo hiểm xứng đáng. 

 

d.  Bảo hiểm thất nghiệp 

 

Mức lương được sử dụng để đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định tối đa là 20 lần của mức 

lương tối thiểu chung, tức là 830.000 VND/tháng (khoảng US$40/tháng) kể từ ngày 1 tháng 5 năm 

2011. 

Mức đóng góp là 1% cho ngƣời sử dụng lao động và 1% cho ngƣời lao động. 

e.  Tăng tiền lương tối thiểu 

Tác động của những loại thuế này càng tăng lên hơn nữa do những lần tăng mới đối với mức lương 

cơ bản tối thiểu. 

Mức lương tối thiểu chung được tăng vào ngày 1 tháng 5 năm 2011 lên 830.000 VND mỗi tháng và 

được cho là sẽ tiếp tục tăng vào đầu năm 2012. 

Chính phủ cũng chỉ tăng mức lương tối thiểu áp dụng đối với các doanh nghiệp trong nước và 

doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Biên độ điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 10% đến 15,7% đối với 

các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và từ 13,7% đến 37,8% đối với các doanh nghiệp trong nước, 

i) Người sử dụng  ao động: 

Hiện tại: 2% 

2010: 3% 

ii) Người  ao động: 

Hiện tại: 1% 

2010: 1.5% 



tùy thuộc vào từng vùng. Sự phân vùng cũng được thay đổi theo hướng nhiều thành phố và tỉnh 

được đưa vào Vùng I và II, điều này khiến cho mức lương tối thiểu thực tế thậm chí cao hơn mức 

nói trên. Những Nghị định về mức lương tối thiểu được ban hành ngày 29 tháng 10 năm 2010 và đã 

có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2011 (trong khi đối với một vài tỉnh và thành phố, ngày áp 

dụng được lùi đến 1 tháng 7 năm 2011). Điều này khiến cho các doanh nghiệp không đủ thời gian 

để chuẩn bị cho việc tăng các chi phí lao động và những ngân quỹ tài chính liên quan. 

Cụ thể, các doanh nghiệp được áp dụng theo Nghị định 108 (các doanh nghiệp trong nước): 

Khu vực I: VND 1.350.000/tháng (tăng từ VND 980.000/tháng) (mức tăng là 37,8%) 

Khu vực II: VND 1.200.000/tháng (tăng từ VND 880.000/tháng) (mức tăng là 36,4%) 

Khu vực III: VND 1.050.000/tháng (tăng từ VND 810.000/tháng (mức tăng là 29,6%) 

Khu vực IV: VND 830.000/tháng (tăng từ VND 730.000/tháng) (mức tăng là 13,7%)  

Các doanh nghiệp được áp dụng theo Nghị định 107 (các doanh nghiệp nước ngoài):  

Khu vực I: VND 1.550.000 (tăng từ VND 1.340.000/tháng) (mức tăng là 15 7%) 

Khu vực II: VND 1.350.000 (tăng từ VND 1.190.000/tháng (mức tăng là 13,4%) 

Khu vực III: VND 1.170.000 (tăng từ VND 1.040.000/tháng) (mức tăng là 12,5%) 

Khu vực IV: VND 1.100.000 (tăng từ VND 1.000.000/tháng) (mức tăng là 10%) 

 

Mức lương tối thiểu tăng, cùng với thuế đối với quỹ lương đang tăng đều đặn, đã đặt những gánh 

nặng tài chính đáng kể lên những người sử dụng lao động, điều mà nhiều người bên ngoài nhìn vào 

không thấy được đầy đủ khi ước tính những chi phí tiền lương cho lao động công nghiệp ở Việt 

Nam. 

 

Ngoài ra còn có thêm hai quỹ mới đã được đề xuất cho Bộ Luật Lao động sửa đổi – “Quỹ Cứu trợ 

Thiên Tai” và “Quỹ tai nạn”, mà người sử dụng lao động phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với cả 

hai quỹ này. Những thay đổi như kéo dài thời gian nghỉ thai sản tới sáu tháng sẽ góp phần làm tăng 

tổng chi phí..    

 

Câu hỏi là, tại thời điểm nào những chi phí này ngăn cản những đầu tư mới vào khả năng sản xuất 

mà có thể tạo ra những việc làm mới, doanh thu và thuế? Một số người có thể cho rằng hiện này 

chúng ta đã ở thời điểm đó.  

 

3.   Nguồn điện cho những Nhà sản xuất 

 

Chúng ta đều nhận thức được thách thức mà giá cả hàng hóa cao hơn gây ra cho những người sản 

xuất năng lượng và những nhà sản xuất tiêu thụ năng lượng. Những nhà sản xuất sẽ đồng ý rằng 

một yếu tố lớn hơn của các lực lượng thị trường nên được đưa vào ngành năng lượng để có thể thu 

hút đầu tư vào việc phát triển những nguồn cung cấp điện mới. 

 

Nhưng hiện nay, thiếu hụt năng lượng đang thực sự bắt đầu làm tê liệt những nhà sản xuất. Chúng 

tôi nghe được ngày càng nhiều những quan ngại rằng việc cắt điện, kể cả khi đã thông báo trước 

cho các doanh nghiệp, đang ảnh hưởng tới khả năng hoàn thành các hợp đồng của các nhà xuất 

khẩu và khả năng tiếp tục thuê nhân công của họ. Điện là một trong các yếu tố quyết định về độ tin 

cậy của các nhà cung cấp, và nếu các nhà cung cấp có cơ sở ở Việt Nam không được xem là đáng 

tin cậy thì họ sẽ không nhận được các đơn đặt hàng. 

 

Việc chuyển các khoản trợ cấp từ xăng dầu tiêu dùng cho xe máy và ô tô sang cung cấp điện năng, 

đặc biệt để trợ giá cho những nguồn năng lực thay thế, sẽ là một phần giải pháp. Dựa trên kinh nghiệm về 

hạt nhân của Nhật Bản và khả năng trở nên phụ thuộc vào than nhập khẩu từ Indonesia và Trung Quốc, Việt 

Nam nên sử dụng khí đốt và phát triển các công nghệ gió, năng lượng mặt trời và các công nghệ thay thế 



khác. Tại sao lại mất quá nhiều thời gian để duyệt dự án thương mại hóa khí đốt Phú Mỹ tiếp theo? Các nhà 

đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nghĩ rằng với sự thành công của các dự án Phú Mỹ 2.2 và 3 BOT, sẽ dễ dàng 

dựa trên kinh nghiệm đó, nhưng thay vào đó, các dự án tiếp theo có vẻ như đã bị sa lầy trong những cuộc 

tranh luận qua lại và các cuộc đàm phán vô tận. Những trì hoãn này là một sự phí phạm cho toàn bộ nền kinh 

tế và chúng tôi hi vọng rằng những dự án này có thể được thúc đẩy nhanh hơn. 
 

Cuối cùng, Luật Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả mang lại cho Chính phủ cơ hội thúc 

đẩy các nhà sản xuất và các nhà phân phối giảm việc tiêu thụ năng lượng và đưa ra những nguồn 

năng lượng thay thế. Chúng tôi mong mỏi việc nhanh chóng áp dụng các biện pháp thực hiện, 

nhưng cảnh báo đối với sự tập trung vào các hình phạt áp đặt bởi chính quyền địa phương, những 

người mà mối quan tâm chính có thể chỉ là tìm ra một nguồn “thu không chính thức” khác. Thay 

vào đó, trọng tâm của việc áp dụng nên hướng vào việc khuyến khích các hành vi tích cực. 

 

4. Dự thảo Luật về Kiểm soát Giá 

 

Các nhà đầu tư đang quan ngại về vấn đề triển khai các hình thức kiểm soát giá hiện hành theo 

Thông tư số 122, có hiệu lực từ tháng 10 năm ngoái, và họ cũng lo sợ về khả năng sẽ có một Luật 

mới về Kiểm soát Giá. 

 

Xu hướng này không những ảnh hưởng tiêu cực tới lập luận của Việt Nam rằng mình đang hướng 

tới một nền kinh tế thị trường và do đó nên được miễn khỏi tình trạng “kinh tế phi thị trường” mà 

Việt Nam đang phải chịu ở một số thị trường xuất khẩu mũi nhọn, mà thực tế là nó còn làm cho các 

áp lực về giá đối với các mặt hàng tiêu dùng mà Việt Nam muốn bảo hộ trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta 

đã chứng kiến các nhà đầu tư phải bỏ dở các dự án về xi măng và sữa của mình chỉ vì việc kiểm 

soát giá làm cho kết quả của các dự án đầu tư này trở nên quá khó lường. Giải pháp “bên cung” cho 

vấn đề tăng chi phí xi măng và sữa công thức là kích thích đầu tư nhiều hơn vào sản xuất, và qua đó 

đưa nguồn cung dần cân bằng với lượng cầu ngày càng cao. Thông thường các nhà đầu tư không 

muốn thông báo với Bộ Kế hoạch Đầu tư khi họ quyết định không đầu tư vào Việt Nam, do đó bạn 

chỉ còn cách là tin lời chúng tôi, thuần túy dựa trên các bằng chứng tiêu biểu, rằng việc này rất có 

hại. Nếu việc này còn tiếp diễn thì sẽ khiến cho sự phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu ngày càng 

lớn và làm trầm trọng thêm áp lực về giá đối với thị trường thực. 

 

Thêm vào đó, về mặt hành chính, việc phải đệ trình giá sản xuất đầu vào với tất cả các cấp thẩm 

quyền theo Luật mới thực sự vô l  và lãng phí. Chúng tôi đề nghị cần xem xét kĩ lư ng vấn đề này 

và các khía cạnh khác của lĩnh vực luật pháp quan trọng này.  

 

 

5.  Hạn chế nhập khẩu và Rào cản Phi thuế quan: Làm suy yếu dây chuyền cung cấp  

 

Trong những tháng gần đây, để phản ứng lại với sự thâm hụt thương mại, rõ ràng là một số bộ 

ngành đã bắt đầu ban hành các văn bản pháp quy nhằm áp dụng các hàng rào phi thuế quan mới đối 

với các sản phẩm và dịch vụ. Cho đến nay hẳn mọi người cũng đã quen thuộc với quy chế cấp phép 

“tự động” đối với hàng nhập khẩu, quy chế vẫn đang có hiệu lực bất chấp các quan ngại quốc tế, 

nhưng gần đây đã đột ngột phổ biến một số các biện pháp nhằm vào các đối tượng cụ thể hơn. Tuy 

mục đích của nó chỉ là nhằm vào các mặt hàng xa xỉ không thiết yếu, nhưng hiện tượng này lại có 

tác động tiêu cực bao rộng hơn đối với toàn bộ dây chuyền cung cấp. 

 

Không thể nào liệt kê được hết tất cả các rào cản phi thuế quan và cũng rất ít khả năng là chúng đều 

đã được thông báo một cách hợp lệ lên WTO, nhưng các bằng chứng tiêu biểu cho thấy rằng chúng 

ta đang phải trải nghiệm vấn nạn về “giấy phép con”.  Một vài trong số đó gồm có:  

 



 Thông báo số 197/TB-BCT của Bộ Công thương được ban hành ngày 6 tháng 5 và có hiệu lực 

từ ngày 1 tháng 6, quy định về các hàng rào phi thuế quan mới đối với việc nhập khẩu điện 

thoại di động, mỹ phẩm, và rượu. Một số quy định của Thông báo này gồm: 

 

 Nhà nhập khẩu phải có giấy chỉ định hoặc ủy quyền là nhà phân phối, nhà nhập khảu 

của chính hãng sản xuất, kinh doanh hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất kinh 

doanh mặt hàng đó được chứng thực, hợp pháp hóa và hợp pháp hóa lãnh sự tại nước 

xuất xứ để chứng minh rằng nhà nhập khẩu là được ủy quyền bởi chính hãng sản xuất 

kinh doanh – và quy định này có hiệu lưc từ ngày 1 tháng 6. Việc chấp hành theo quy 

định này là không thể thực hiện được trên thực tế và dường như không hề có một cơ sở 

nào cho việc áp dụng quy định này ngoại trừ để làm chậm quá trình nhập khẩu.  

 Điện thoại di động, rượu và mỹ phẩm chỉ có thể được nhập khẩu thông qua một trong 

ba cảng biển quốc tế cho cả nước - sẽ không còn việc nhập khẩu qua đường hàng không 

hay đường bộ. Một lần nữa, các thủ tục giấy tờ vô lý và thông báo không đầy đủ khiến 

cho việc này trở nên không thể đối với các công ty mà dây chuyền cung cấp của họ phải 

mất hàng tháng trước đó để có thể chấp hành. 

 Thông tư số 20/2011/TT-BCT được ban hành ngày 12 tháng 5 năm 2011 và có hiệu lực từ 

ngày 26 tháng 6. Văn bản này quy định thêm các thủ tục nhập khẩu đối với ô tô chở người 

loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống, trong đó có các quy định mới đầy phiền hà về văn bản như: 

 

 Giấy chỉ định hoặc Giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản 

xuất, kinh doanh loại ô tô đó hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất, kinh doanh 

loại ô tô đó. Những văn bản này cần phải được chứng thực, hợp pháp hóa, và hợp pháp 

hóa lãnh sự (quá trình giống như quy định đối với việc nhập khẩu rượu, mỹ phẩm và 

điện thoại di động theo Thông báo số 197/TB-BCT ở trên). 

 Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dư ng ô tô đủ điều kiện do Bộ Giao thông Vận 

tải cấp.  

L  do được đưa ra cho các thủ tục này theo Nghị định số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2010 

là để nhằm kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội, và bảo vệ 

quyền lợi của người tiêu dùng và an toàn giao thông đường bộ.  

 

 Thời hạn theo quy định của pháp luật để trả lời các hồ sơ xin cấp giấy Chứng nhận Đầu tư 

trong lĩnh vực dịch vụ thường xuyên bị phớt lờ mà không bị bất kỳ hậu quả nào, đặc biệt là 

đối với các dịch vụ liên quan đến dây chuyền phân phối. Công bằng mà nói, việc này một 

phần là do việc áp dụng các thủ tục hành chính mới mà không cung cấp đầy đủ các nguồn lực 

cho các ban ngành có trách nhiệm thực thi chúng. Giấy phép phân phối lẽ ra chỉ mất 45 ngày 

thì lại mất đến từ 5 tháng đến một năm để xử lí. Đối với các giấy phép đó, chỉ có một số ít cán 

bộ Bộ Công thương chịu trách nhiệm xử lí các “  kiến” cho cả nước, và dường như những 

người này luôn ở trong tình trạng đang đi học hoặc tham gia hội thảo, và vì thế không thể thực 

thi trách nhiệm của mình mặc dù họ đã rất cố gắng.  

 Việc cho vay bằng ngoại tệ đối với hàng hóa tiêu dùng nhập khẩu là không được phép, kể cả 

đối với vay tư nhân, thương mại.  

 Quần áo nhập khẩu phải được kiểm tra chất gây ô nhiễm hóa học dựa trên từng đơn vị nhập 

khẩu, mà không xét đến việc liệu các sản phẩm này đã qua kiểm tra đạt tiêu chuẩn quốc tế hay 

chưa, điều này là vô cùng lãng phí. Trong khi cả nước chỉ có hai trung tâm kiểm tra, do đó 

không thể nào hai trung tâm này có thể xử lí được tất cả các mẫu cần phải kiểm tra. 



 Một chương trình hải quan mới nhằm truy thu Phí Dịch Vụ Xếp D , mặc dù đã bị bãi bỏ từ 

năm 2010, cho các năm từ 2007 – 2010 dựa trên hóa đơn.  

 Các nhà nhập khẩu không thể cập nhật các quy định mới của hải quan qua trang web của Cơ 

quan Hải quan. Trang web này không liệt kê các biện pháp mới, mà chỉ liệt kê theo số văn bản 

và cũng không dẫn chiếu đến sản phẩm hoặc mã HS. Rõ ràng các thương nhân Việt Nam và 

cả quốc tế đều không thể rà soát tất cả các văn bản được đăng trên trang này chỉ để đề phòng 

trường hợp xuất hiện một văn bản ảnh hưởng đến sản phẩm của mình. Ngay đến cả các cơ 

quan hải quan cấp địa phương cũng thường không được biết đến những văn bản mới này. Một 

trang web “thân thiện với người dùng” hơn và liệt kê các quy định mới theo sản phẩm và mã 

HS sẽ là một bước tiến hướng đến việc cung cấp thông báo kịp thời cho thương nhân.  

 Các tranh chấp về định giá và phân loại ngày càng phổ biến, và khi một nhà nhập khẩu thắng 

được một vụ tranh chấp ở một tỉnh hoặc thành phố thì thường vẫn sẽ lại gặp phải tranh chấp 

tương tự ở tỉnh khác. Các nhà nhập khẩu phải trả tiền trước trong khi chờ tranh chấp được giải 

quyết phải chịu chi phí lãi suất đối với vốn hoạt động của mình trong khi các cơ quan chức 

năng lại trì hoãn việc giải quyết các vụ việc, điều này khiến cho nền kinh tế phải chịu thêm 

càng nhiều chi phí. Sự tiếp cận dễ dàng hơn cơ chế giải quyết tranh chấp tập trung các vụ việc 

về định giá và phân loại sẽ rất có ích trong những trường hợp như thế.   

Hầu hết các biện pháp này đều không phù hợp với các nguyên tắc của Đề án 30, đề án phản ánh 

chính sách của Chính phủ nhằm hạn chế quan liêu và tinh giản các thủ tục hành chính. Do có nhiều 

thủ tục hành chính được áp dụng cho sản phẩm đầu vào như vật liệu xây dựng, nguyên liệu và các 

thành tố của sản phẩm xuất khẩu, những thủ tục này đã gây ảnh hưởng xấu tới hiệu quả của dây 

chuyền cung cấp và làm suy yếu khả năng cạnh tranh của Việt Nam nói chung. Theo chỉ số Cạnh 

tranh Cấp tỉnh năm 2011 (“PCI), 70% các doanh nghiệp cho biết họ đã phải hối lộ để hàng hóa của 

mình qua được hải quan, và những hàng rào phi thuế quan tùy tiện và độc đoán này sẽ chỉ khiến cho 

tình hình trở nên xấu đi. Và mặc dù những cản trở này sẽ làm việc nhập khẩu bị chậm lại, nhưng nó 

lại không có tác dụng trong việc tăng nguồn thu thuế cho Nhà nước, đặc biệt với mức độ tham 

nhũng được báo cáo trong PCI. 

 

Cũng cần phải lưu   rằng hầu hết các biện pháp này đều được thông qua mà không tham vấn trước 

với các bên có liên quan một cách minh bạch, và việc thi hành các biện pháp này lại không bị quy 

trách nhiệm đối với quyền kháng cáo. Các quy định này cũng không bao gồm các đầu mối liên lạc 

trả lời thắc mắc, câu hỏi theo quy định của các hiệp định quốc tế. 

 

Tác động của những hàng rào phi thuế quan đó là gì? Theo như tính toán của một nhà nhập khẩu vật 

liệu xây dựng ở TP Hồ Chí Minh, thì quy định về cấp phép nhập khẩu và các thủ tục có liên quan 

đang khiến cho lợi nhuận giảm khoảng 30% đối với cả các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. 

Để chứng minh chỉ riêng các chi phí trực tiếp, một nhà nhập khẩu đã gửi đến bảng phân tích sau 

đây về các chi phí phát sinh từ chỉ một trong số các loại hàng rào phi thuế quan đối với các kiện 

hàng nhỏ, vừa và lớn: 

 

Giả định Nhỏ Vừa Lớn 

 

Thu nhập/Doanh thu hàng năm  1.000.000 10.000.000 50.000.000 

Lợi nhuận gộp % 20% 20% 20% 

Lợi nhuận r ng 10% 10% 10% 

    

Giá trị công-ten-nơ hàng 40‟ $20.000 $20.000 $20.000 

Bồi thường chậm bốc d  hàng 

ngày/công-ten-nơ 
$30 $30 $30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu có ai tin rằng những rào cản này chỉ ảnh hưởng tới xa xỉ phẩm như mỹ phẩm trang điểm và 

rượu, thì thực tế là những biện pháp kiểu này đang gây trì trệ và khiến giá thành tăng đối với cả các 

dự án xây dựng và sản xuất nông nghiệp, những ngành có tác động lớn tới toàn bộ nền kinh tế, bao 

gồm cả xuất khẩu. Một biện pháp mới đ i hỏi một tiêu chuẩn mới và thừa thãi, chẳng hạn như đối 

với đá lát sàn nhập khẩu để lát sàn nhà xưởng, đã gây trì trệ cho việc lắp đặt các thiết bị được dự 

kiến đặt trên các đá lát đó để phục vụ sản xuất các sản phẩm xuất khẩu.   

 

Nhất thiết phải ngăn chặn xu hướng tạo ra các rào cản phi thuế quan này và tìm ra các cách tiếp cận 

mang tính xây dựng hơn và phù hợp hơn với WTO để giải quyết vấn đề thâm hụt thương mại. 

Chúng tôi nghĩ rằng sự tập trung hiện tại vào “các mặt hàng không thiết yếu” đang không giải quyết 

được các vấn đề cơ bản hơn về chính sách năng lượng, đào tạo nghề, và cơ sở hạ tầng trì trệ, những 

vấn đề vốn có thể được giải quyết từ về bên cung. Một lần nữa, các chính sách tốt hơn từ phía cung 

để khuyến khích sản xuất phục vụ xuất khẩu theo phương thức phù hợp với WTO là điều mà cộng 

đồng sản xuất và phân phối muốn được thấy.  

 

6   Các ƣu đãi về thuế biến mất 

 

Nhiều “chuyên gia phát triển” đã nói về việc “những ưu đãi về thuế không quan trọng đối với các 

nhà đầu tư nước ngoài trong việc lựa chọn nơi đầu tư” như thế nào. Thật không may, lời khuyên 

Trì hoãn thông thường (ngày) 7 7 7 

    

Mức hàng tồn kho (tháng)  1 1 1 

Lãi suất 15% 15% 15% 

 

Chi phí bán hàng  800000 8000000 40000000 

 Số công-ten-nơ/năm  40 400 2000 

Tiền bồi thường chậm trong năm  $8.400 $84.000 $420.000 

 

Mức hàng tồn kho nếu không có 

chính sách  
$66.667 $666.667 $3.333.333 

Tỉ lệ tăng  hàng tồn kho 23% 23% 23% 

Mức tăng  hàng tồn kho $15.556 $155.556 $777.778 

Chi phí lãi suất  $2.333 $23.333 $116.667 

 

Mức lợi nhuận r ng thông thường  $100.000 $1.000.000 $5.000.000 

Chi phí trực tiếp vì chính sách  $10.733 $107.333 $536.667 

Mức giảm lợi nhuận do chi phí trực 

tiếp  
-11% -11% -11% 

 

Tổn thất doanh thu đối với lĩnh vực 

nhạy cảm về thời gian  
20% 20% 20% 

Mức tổn thất doanh thu $200.000 $2.000.000 $10.000.000 

Lợi nhuận r ng thất thoát từ tổn thất 

doanh thu 
$20.000 $200.000 $1.000.000 

 

Tổng tổn thất  $30.733 $307.333 $1.536.667 

Mức giảm l i nhuận  -31% -31% -31% 



này đã bị giải thích sai ở Việt Nam để mang   nghĩa rằng những ưu đãi về thuế không cần thiết để 

thu hút loại đầu tư và tạo ra một số lượng việc làm mà Việt Nam muốn. Kết quả của việc bỏ các ưu 

đãi về thuế mà chúng ta đã có theo quy định pháp luật trước đây mà không thay thế chúng bằng các 

động lực phù hợp với WTO là việc mất đi một số dự án tốt. 

 

Việt Nam được yêu cầu d  bỏ một số ưu đãi về thuế liên quan tới xuất khẩu trong thời gian năm 

năm, và ngay lập tức đối với hàng may mặc, như là một điều kiện để Việt Nam gia nhập WTO vào 

năm 2007, vì vậy hiện đang cảm nhận được việc thực hiện kịp thời yêu cầu này. Tuy nhiên có nhiều 

loại ưu đãi về thuế và tài chính phù hợp với WTO mà không được qui định trong luật thuế và luật 

đất đai hiện nay và nên được tận dụng để cho mang lại cho Chính phủ những công cụ mà Chính phủ 

cần để Việt Nam nâng cao vị thế. 

 

Thực tế là hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài không hỏi về các ưu đãi về thuế khi xem xét nơi nào 

để đầu tư vì họ cho rằng nước nào bảo rằng muốn các khoản đầu tư và công nghệ của họ thì ít nhất 

cũng sẽ đưa ra các ưu đãi đầu tư nước ngoài tương ứng. Hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài trong 

các ngành công nghiệp có sức hấp dẫn nhất sẽ được theo đuổi bởi các chính phủ nước chủ nhà ở bất 

cứ nơi nào trên thế giới, nhưng ở Việt Nam họ thấy rằng ai đó đã quên nhắc tới họ trong những qui 

định mới về thuế nên khả năng của Chính phủ tạo cơ hội cho họ bị hạn chế. Bên cạnh những điều 

khác, những ưu đãi tài chính hiện nay cho các ngành công nghiệp “công nghệ cao” là quá hẹp để 

các dự án đầu tư nước ngoài sinh lợi nhiều nhất có thể đến Việt Nam. Một lần nữa, các nhà đầu tư 

thường không thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi họ quyết định đầu tư tại nơi nào khác sau 

khi ngắm nghía Việt Nam. 

 

*   *   * 

Thay mặt cho Nhóm Công tác Sản xuất và Phân phối, tôi xin bày tỏ l ng cảm ơn chân thành của 

chúng tôi tới những người tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam vì đã cho chúng tôi cơ hội này 

để nêu lên những vấn đề đáng quan tâm nhất của chúng tôi. Sự thành công không bao giờ có thể 

được đảm bảo và chúng ta đang sống trong một thế giới đầy cạnh tranh, nhưng chúng ta đều hy 

vọng rằng thông qua buổi đối thoại đầy tính xây dựng này DĐDNVN có thể tiếp tục đóng góp cho 

sự phát triển thành công về mặt kinh tế-xã hội của Việt Nam trong những năm sắp tới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thuế 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ý kiến, kiến nghị sửa đổi NĐ 123/2008 và NĐ 124/2008                                 Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 05/2011 

 

 

TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 123/2008/ND-CP 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GTGT VÀ NGHỊ 

ĐỊNH 124/2008/ND-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT 

THUẾ TNDN 

 

Trình bày 

Tiểu nhóm Thuế 

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 

 

I- Nghị định 123/2008/NĐ-CP Hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT 

 

1. Thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất 

 

- Theo qui định, hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho các doanh nghiệp chế xuất được coi là xuất 

khẩu hàng hóa và dịch vụ do đó được hưởng thuế suất GTGT là 0%. Nhưng theo Thông tư 129, 

các dịch vụ cung cấp cho công ty ở trong khu phi thuế quan nhưng địa điểm cung cấp và tiêu 

dùng dịch vụ ở ngoài khu phi thuế quan như cho thuê nhà, hội trường, văn ph ng, khách sạn, 

kho bãi, dịch vụ vận chuyển, đưa đón người lao động không được áp dụng mức thuế suất 0%.    

 

- Việc các dịch vụ vận chuyển hàng hóa, đưa đón công nhân, thuê kho bãi và các khoản phí dịch 

vụ khác không được áp dụng thuế suất 0% là không hợp lí. Phần lớn các doanh nghiệp chế xuất 

nằm sâu trong nội địa và tập trung ở các khu công nghiệp. Các doanh nghiệp này phải thuê kho 

ở cảng để trung chuyển hàng, và thường xuyên phải vận chuyển hàng từ nhà máy đến cảng và 

ngược lại. Chi phí lưu kho và vận chuyển của các doanh nghiệp chế xuất rất lớn vì toàn bộ sản 

phẩm của họ được xuất khẩu.  

 

- Vì vậy đề nghị Bộ tài chính xem xét lại qui định này và cho phép áp dụng thuế suất 0% đối với 

các dịch vụ do doanh nghiệp nội địa cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất, chỉ nên loại trừ dịch 

vụ thuê khách sạn, nhà ở hay văn ph ng ngoài khu phi thuế quan để tăng tính cạnh tranh cho các 

doanh nghiệp chế xuất Việt Nam. 

  

2. Dịch vụ xuất khẩu 

  

- Theo quy định hiện hành thì dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ được cung ứng trực tiếp tổ 

chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, không phải là người nộp thuế GTGT 

tại Việt Nam và điều kiện để áp dụng thuế suất 0% là i) Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ 

chức cá nhân nước ngoài; ii) Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ qua ngân hàng. 

 

- Các doanh nghiệp Việt Nam khi cung cấp dịch vụ cho các tổ chức nước ngoài gặp khó khăn là 

không thể biết được liệu các tổ chức này có hay không có cơ sở thường trú tại Việt Nam và có 

phải nộp thuế GTGT tại Việt Nam hay không? Cần những hồ sơ chứng từ nào chứng minh là 

khách hàng của mình không có cơ sở thường trú tại Việt Nam ngoài các chứng từ nêu trên? 

 

- Ví dụ: một công ty mẹ ở nước ngoài thuê một công ty dịch vụ tại Việt Nam để giám sát, kiểm 

toán công ty con của họ ở Việt Nam. Trường hợp này phải coi là dịch vụ xuất khẩu, nhưng làm 

thế nào để chứng minh được công ty mẹ không phải là cơ sở thường trú vì định nghĩa cơ sở 

thường trú trong các quy định về thuế hiện rất chung chung. Nếu chỉ cần 2 tiêu chí có hợp đồng 

và thanh toán trực tiếp ra nước ngoài để chứng minh cơ sở đó không phải là cơ sở thường trú thì 

doanh nghiệp có thể thực hiện được. 



 

Đề nghị Bộ Tài Chính có hướng dẫn cụ thể hơn về vấn đề này. 

 

3. Hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp 

 

Quy định mới cho phép trong trường hợp bên mua thanh toán chậm nhưng bên bán vẫn được 

khấu trừ chi phí đầu vào miễn là có ghi trong hợp đồng. Tuy nhiên các doanh nghiệp mong 

muốn việc loại trừ các thuế đầu vào thực hiện một lần vào cuối năm khi đến hạn mà chưa có 

chứng từ thanh toán. 

 

4. Chi phí trang thiết bị mua sắm cho nhà  n  nhà nghỉ giữa ca 

 

Các trang thiết bị mua sắm cho nhà ăn, nhà nghỉ giữa ca có được khấu trừ thuế đầu vào và trích 

khấu hao hay không? 

 

II- Nghị định 124/2008/NĐ-CP Hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN 

 

1. Thu nhập khác  

 

- Hiện đang có vướng mắc trong xác định cách tính thu nhập khác. Ví dụ một doanh nghiệp trong 

năm 2008 bị hỏng máy, ghi lỗ 1 triệu USD, sang năm 2009 doanh nghiệp nhận được một khoản 

bồi thường từ bảo hiểm cho chiếc máy hỏng. Khoản này bị coi là thu nhập khác và bị đánh thuế. 

Vậy cần phải phân bổ các chi phí và thu nhập này như thế nào để doanh nghiệp có thể xác định 

được đúng các khoản chịu thuế. Đề nghị có hướng dẫn về cách tính, ví dụ có thể theo nguyên 

tắc phân bổ để doanh nghiệp có thể thực hiện được.   

 

- Theo qui định của Luật thuế TNDN thì “thu nhập khác” không được hưởng các ưu đãi thuế của 

doanh nghiệp.  

 

Việc các khoản thu nhập như: thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ đầu tư chứng khoán, 

thu nhập từ thanh lí tài sản, thu nhập nhận được từ nước ngoài không được hưởng ưu đãi thuế là 

hợp lí. Tuy nhiên một số khoản thu nhập khác như: thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi trả chậm, thu 

nhập từ hoạt động bán ngoại tệ, hoàn nhập dự ph ng hoặc các khoản nợ đã xóa nay đ i được 

không được hưởng ưu đãi thuế như hoạt động kinh doanh chính thì không hợp lí bởi vì các thu 

nhập này liên quan chặt chẽ và là một phần của hoạt động kinh doanh chính.  

 

Ví dụ: 

(i) Lãi bán hàng trả chậm chắc chắn liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Đây là một hình thức bán hàng rất phổ biến. Lãi tiền gửi thực chất là tiền lãi ngân hàng trả cho 

các khoản tiền của doanh nghiệp chưa được sử dụng ngay. Việc bóc tách chi phí cho các khoản 

thu nhập này là không khả thi. Ví dụ, làm sao có thể xác định được chi phí cho việc bán hàng trả 

chậm. Rõ ràng là doanh nghiệp có thể sẽ phải vay ngân hàng để hoạt động trong khi chưa thu 

được tiền nhưng làm sao biết được chi phí trả lãi cho khoản doanh thu chưa thu được là bao 

nhiêu và chi phí lãi cho hoạt động kinh doanh thông thường là bao nhiêu?   

(ii) Tương tự như trên thu nhập từ chênh lệch tỉ giá hối đoái và hoạt động bán ngoại tệ phải 

là một phần của hoạt động kinh doanh đặc biệt là các tổ chức có thu nhập hoặc chi phí bằng 

ngoại tệ hoặc vay ngoại tệ để đầu tư. Các khoản thu nhập này phát sinh do nhận doanh thu/vay 

bằng ngoại tệ và/hoặc chi trả bằng ngoại tệ. Như vậy nó phải là một phần của doanh thu từ hoạt 

động kinh doanh. Việc hạch toán riêng các khoản thu nhập này chỉ nhằm mục đích đánh giá tác 

động của tỉ giá đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn nữa việc xác đinh chi phí 

cho các khoản này là không khả thi nhất là lãi lỗ do chênh lệch tỉ giá có thể thay đổi trong các 

năm khác nhau. 



(iii) Hoàn nhập các khoản dự ph ng – đây thực chất là một khoản thu nhập từ hoạt động kinh 

doanh. Về mặt kế toán, hoàn nhập các khoản dự ph ng sẽ được ghi nhận là giảm trừ chi phí trong 

kỳ chứ không ghi vào “thu nhập khác”. Về mặt bản chất các khoản dự ph ng là trích trước vào 

chi phí cho các khoản lỗ tiềm tàng. Khi thu hồi được hoặc nguy cơ bị lỗ giảm thì sẽ hoàn nhập lại 

các khoản dự ph ng bằng cách giảm chi phí phát sinh trong năm và dẫn đến tăng thu nhập chịu 

thuế. 

 

Các khoản thu nhập nêu trên nên được coi là thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh và được 

hưởng theo thuế suất chung của doanh nghiệp. Như vậy sẽ đúng với bản chất của các khoản này, 

đồng thời đơn giản hơn trong việc xác định nghĩa vụ thuế. 

 

2.  Thu nhập đƣợc miễn thuế 

 

-  Về thu nhập được miễn thuế: hiện nay theo Nghị định 124, chỉ có các khoản tài trợ nhận được 

để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hoá, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo 

và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam được miễn thuế. Thực tế hiện nay có một số dự án của 

nước ngoài vẫn đang tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để tăng năng lực kinh doanh. Ví dụ 

như Chương trình hỗ trợ cạnh canh toàn cầu (GCF) của Đan Mạch đang tài trợ cho các sáng kiến 

của doanh nghiệp vừa và nhỏ để gia tăng xuất khẩu. Các khoản tài trợ này đề nghị được miễn 

thuế vì đây cũng là một đóng góp của các nhà tài trợ với chính phủ trong việc hỗ trợ doanh 

nghiệp và việc tài trợ này là một hoạt động hoàn toàn phi lợi nhuận nên không thể coi là kinh 

doanh phải chịu thuế 

 

3. Thu nhập nhận đƣợc từ đầu tƣ ở nƣớc ngoài 

 

- Theo quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện tại, khi một công ty Việt Nam nhận được thu 

nhập từ đầu tư vào một công ty Việt Nam khác, phần thu nhập này không bị đánh thuế thu nhập 

doanh nghiệp. Nhưng thu nhập của một công ty Việt Nam thu được từ đầu tư ở nước ngoài thì 

bị đánh thuế. Các doanh  nghiệp Việt Nam được phép khấu trừ số thuế đã trả ở nước ngoài. Tuy 

nhiên, qui định hiện nay không rõ ràng ở chỗ: khi nào thì khoản thu nhập này sẽ bị đánh thuế - 

khi các khoản thu nhập này chuyển về Việt Nam, hay tại thời điểm phát sinh. Theo Thông tư 

130, các khoản thu nhập này sẽ phải kê khai vào năm tiếp theo sau khi phát sinh thu nhập. Tuy 

nhiên Thông tư 130 cũng yêu cầu doanh nghiệp phải nộp “quyết định của doanh nghiệp về phân 

chia lợi nhuận ở nước ngoài”. Hai qui định này mâu thuẫn với nhau. Trong khi đó doanh nghiệp 

có thể muốn giữ lại thu nhập để tái đầu tư và có thể không phân phối lợi nhuận hàng năm.  

 

Hầu hết các nước chỉ đánh thuế khi các khoản thu nhập này được chia và chuyển về cho chủ đầu 

tư. Đối với các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp trong nước, thu nhập (hay cổ tức) chỉ được 

ghi nhận khi được chi trả chứ không phải khi phát sinh khoản thu nhập đó. Nhiều nước c n có 

các chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư ra nước ngoài bằng cách không đánh thuế đối với các 

khoản thu nhập nhận được từ đầu tư ra nước ngoài.  

 

Nếu thu nhập nhận được từ đầu tư ra nước ngoài bị đánh thuế, nhưng thu nhập từ đầu tư vào 

công ty trong nước lại không bị đánh thuế, thì sẽ làm nản l ng các công ty Việt Nam muốn mở 

rộng phạm vi hoạt động ra nước ngoài. 

 

Đề nghị Bộ Tài Chính cân nhắc vấn đề này và có hướng dẫn cụ thể đối với việc đánh thuế đối 

với thu nhập từ đầu tư ở nước ngoài, đặc biệt là thời điểm và cơ chế khấu trừ thuế ở nước ngoài. 

Bộ Tài Chính cũng nên xem xét ưu đãi thuế cho những đầu tư ra nước ngoài, như miễn thuế 

hoàn toàn hoặc với mức thuế suất thấp, hay thu nhập nước ngoài chỉ bị đánh thuế khi chuyển lợi 

nhuận về Việt Nam (tái đầu tư ra nước ngoài thì không bị đánh thuế ở Việt Nam). 

 



- Đối với thu nhập nhận được từ đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam được phép khấu 

trừ số thuế đã trả ở nước ngoài. Tuy nhiên trong thực tế ngoại trừ thu nhập cổ tức còn các thu 

nhập khác chưa có quy định cụ thể về chứng từ và cách xác định như thế nào để được khấu trừ. 

 

- Đối với cổ tức, hiện tại Việt Nam xác định thời điểm đánh thuế theo nguyên tắc phát sinh thu 

nhập, không phải theo thời điểm chi trả. Tuy nhiên có thể xảy ra trường hợp công ty ở nước 

ngoài giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư và không chi trả cổ tức, do vậy doanh nghiệp không có gì 

để nộp thuế. 

 

Đề nghị Bộ Tài Chính có hướng dẫn cụ thể đối với việc đánh thuế thu nhập từ đầu tư ở nước 

ngoài không phải là cổ tức, và điều chỉnh lại cách xác định thời điểm đánh thuế đối với cổ tức. 

 

4. Chuyển lỗ 

 

- Theo Điều 7 Nghị định 124/2008/NĐ-CP, các khoản lỗ phải được kết chuyển một cách liên tục. 

Hiện không có hướng dẫn cụ thể về “tính liên tục”; nhưng theo hướng dẫn gần đây của Bộ Tài 

chính (trong Công văn 7250 ngày 07/06/2010), khoản lỗ phải được kết chuyển tới bất kỳ năm 

lợi nhuận nào tiếp sau năm có khoản lỗ đó (thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm). 

Quy định này sẽ khó áp dụng cho trường hợp người nộp thuế được miễn thuế thu nhập doanh 

nghiệp theo chế độ ưu đãi thuế. Trong trường hợp không có hướng dẫn cụ thể, có thể hiểu các 

khoản lỗ sẽ phải được khấu trừ vào lợi nhuận của bất kỳ năm có lợi nhuận nào, bao gồm cả năm 

được miễn thuế.  

 

- Điều này sẽ có tác động lớn tới các dự án/ kế hoạch kinh doanh của nhiều người nộp thuế. Đồng 

thời cũng có thể làm giảm giá trị của các ưu đãi về thuế mà Chính phủ đã quy định trong các 

văn bản trước đó và hạn chế riêng việc sử dụng lỗ tính thuế, một tài sản hợp pháp của công ty. 

Chúng tôi đề xuất rằng yêu cầu về “tính liên tục” của khoản lỗ được đề cập trong Công văn 

7250 nên được hủy bỏ, và người nộp thuế được phép sử dụng khoản lỗ tính thuế theo ý của 

mình, miễn là chỉ trong đúng thời hạn 5 năm. 

 

5. Khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị 

 

- Quảng cáo và khuyến mãi là những chi phí thực tế của công ty, và như vậy nếu có giấy tờ hợp lệ 

về các chi phí này thì chúng nên được khấu trừ đầy đủ. Hạn mức hiện tại là 10% (15% cho các 

công ty mới thành lập) trong nhiều trường hợp là quá thấp so với vốn giải ngân thực tế của công 

ty và do đó nên loại bỏ hoặc tăng giới hạn nêu trên. 

 

- Trong nhiều trường hợp, chi phí quảng cáo và khuyến mại phát sinh cho cả tập đoàn mà không 

phải là cho một công ty riêng lẻ. Tuy nhiên, mức 10% chỉ có thể được áp dụng đối với một công 

ty. Vì vậy có một số lựa chọn có thể xem xét, ví dụ, trong trường hợp một công ty phải chịu các 

chi phí quảng cáo và khuyến mại cho cả tập đoàn, mức tính trên sẽ được tính vào chi phí của cả 

tập đoàn. 

 

- Về chi phí chi trả hoa hồng cho người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp: chi phí này không 

thuộc loại chi phí quảng cáo và khuyến mại, do đó cần phải đưa ra khỏi hạn mức 10% dành cho 

quảng cáo và khuyến mãi. Chi phí này bản chất là chi phí hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp và do vậy cần được hạch toán vào chi phí và khấu trừ thuế. 

 

6. Chính sách thuế đối với thu nhập từ hoạt đ ng chuyển nhƣợng bất đ ng sản 

 

- Theo Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu 



công nghiệp. Theo đó, “các địa phương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ sở 

hữu nhà ở và công trình xây dựng gắn liền với đất, không nhất thiết phải cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất của toàn bộ dự án cho chủ đầu tư cấp 1”. Trong khi quyền sử dụng đất được 

xác lập trên cơ sở Giấy chứng nhận QSDĐ, hoạt động chuyển nhượng lại phần đất đã phát triển 

của chủ đầu tư cấp 1 cho chủ đầu tư cấp 2 khi chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ có được 

xem là hoạt động chuyển quyền sử dụng đất nữa không. Từ đó, thu nhập phát sinh từ giao dịch 

này có được xem là thu nhập từ hoạt động kinh doanh thông thường không. 

 

- Theo quy định tại Nghị Định số 90/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, chủ đầu tư 

phải trích 2% tiền bán nhà chung cư để làm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư. 

Khoản tiền này được tính vào tiền bán nhà mà người mua phải trả và được trích trước thuế để 

nộp (Nhà nước không thu thuế đối với khoản kinh phí này). Tuy nhiên, các văn bản pháp luật về 

thuế được ban hành trong năm 2008 lại không có hướng dẫn về việc tính giảm trừ khoản tiền 

kinh phí bảo trì này. 

 

- Đề nghị Bộ Tài Chính cân nhắc các chính sách về đất đai nêu trên và đưa ra chính sách thuế phù 

hợp với các quy định pháp luật về đất đai để thực tiễn áp dụng không gặp vướng mắc. Đặc biệt 

quy định rõ ràng về việc tính trừ 2% kinh phí bảo trì khỏi thu nhập chịu thuế, cách trình bày trên 

hóa đơn giá trị gia tăng. 

 

7. Áp dụng ƣu đãi v  thuế TNDN 

 

- Hiện nay ưu đãi cho đầu tư mở rộng sản xuất đã bị bãi bỏ. Tuy nhiên trong thực tế sẽ gặp phải 

vướng mắc sau: một doanh nghiệp đang hoạt động trong khu chế xuất và đang hưởng thuế suất 

ưu đãi 15%. Doanh nghiệp này tăng vốn đầu tư, mở rộng sản xuất ở cùng một nơi và theo chính 

sách mới, lợi nhuận từ phần vốn mới tăng bị đánh thuế 25%. Nhưng để tách bạch riêng được 

phần lợi nhuận này là rất khó khăn. Vì vậy đề nghị cho phép doanh nghiệp tiếp tục áp dụng thuế 

suất hiện đang hưởng.  

 

- Chính phủ cần thực hiện đúng các cam kết với nhà đầu tư nhằm bảo hộ lợi ích của họ. Khi đã 

cam kết trong giấy phép đầu tư về các ưu đãi nhà đầu tư được hưởng và họ đã đầu tư rồi thì 

không nên thay đổi mà phải áp dụng nguyên tắc không hồi tố. Hiện có trường hợp doanh nghiệp 

đã vào đầu tư được 2 năm lại có công văn của Bộ tài chính sửa đổi mức thuế ưu đãi do trước 

đây có sai sót. Điều này làm mất niềm tin của nhà đầu tư. 

 

- Đối với doanh nghiệp lớn, có thương hiệu, khi đầu tư xây dựng một nhà máy mới họ vẫn giữ 

nguyên tên gọi, và nhà máy hạch toán phụ thuộc về công ty. Nhưng như vậy lại không được coi 

là đầu tư mới nên không được hưởng ưu đãi. 

 

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN có đề cập nhiều đến các khái niệm: “lĩnh 

vực xã hội hóa”, “công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng” trong việc xác định các điều 

kiện hưởng ưu đãi thuế. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có một quy định nào đưa ra định nghĩa về 

lĩnh vực xã hội hóa và cách hiểu đúng về các công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng. Cần 

có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.  

  

8. Khấu trừ chi phí ti n thƣởng, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm cho nhân viên 

 

- Các khoản thưởng cho nhân viên là chi phí thực tế của doanh nghiệp nếu có đủ chứng từ, phục 

vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và được ghi trong hợp đồng lao động 

thì nên được khấu trừ toàn bộ. 

 



- Mặc dù một số chi cục thuế địa phương cũng đã có áp dụng linh động đối với việc khấu trừ tiền 

thưởng nhưng điều này hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn chủ quan. Vì vậy cần phải sửa đổi quy 

định này để việc khấu trừ tiền thưởng được thực hiện thống nhất, không phụ thuộc vào diễn giải 

chủ quan của cơ quan thuế địa phương. 

 

- Khoản dự phòng trợ cấp thôi việc và chi phí lương hàng năm vẫn tăng nên nếu không được 

khấu trừ thì đây là một bất cập. 

 

- Cần có các qui định khuyến khích việc thành lập các quỹ trợ cấp (như quỹ trợ cấp hưu trí), và 

quy định một cơ chế quản lý các quỹ này. Đồng thời cũng cần có một quy định về thuế ưu đãi 

đối với các khoản đóng góp, thu nhập từ các quỹ này. Đặc biệt, đề nghị Chính phủ cho phép 

doanh nghiệp được khấu trừ các khoản đóng góp của người sử dụng lao động đối với quỹ hưu 

trí/ phụ cấp hưu trí và các khoản phúc lợi cho người lao động. 

 

9. Đ ng ký định mức tiêu hao nguyên vật liệu, hàng hóa của doanh nghiệp 

 

Việc đăng k  định mức tiêu hao nguyên vật liệu, hàng hóa của doanh nghiệp khó thực thi. Nên 

bỏ quy định bắt đăng k  mà căn cứ vào thực chi có hóa đơn chứng từ. Nếu không bỏ quy định 

này thì chỉ nên bắt buộc đăng k  một số nguyên vật liệu cơ bản 

 

10. Các chi phí phải trả 

 

- Theo quy định hiện hành, khi một công ty phát hành hóa đơn GTGT, thông thường, công ty đó 

phải nhận biết được doanh thu chịu thuế đối với thuế GTGT và thuế TNDN trong khi doanh thu 

chưa được tính toán. Theo quy định hiện hành, chưa rõ là người nộp thuế có thể trích trước các 

chi phí như là chi phí có thể khấu trừ trong năm doanh thu chịu thuế hay không. 

  

- Trên thực tế, khi các khoản chi phí không có hóa đơn chứng từ hợp lệ thì nhiều khả năng là sẽ 

không được khấu trừ. Thậm chí, ngay cả khi các chi phí thực tế phát sinh, cơ quan thuế vẫn có 

thể không chấp nhận các chi phí có thể khấu trừ này bởi vì chúng không khớp với doanh thu 

(tức là không tạo ra thu nhập chịu thuế trong năm mà các chi phí đó phát sinh bởi doanh thu đã 

được tính thuế từ năm ngoái) 

 

Vì vậy, cần có hướng dẫn rõ ràng hơn về việc liệu và làm thế nào để có thể trích trước các chi 

phí được khấu trừ. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Cuộc họp các vấn đề về thuế                                      Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, 05/2011 

 

 

TÓM TẮT CUỘC HỌP KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 123/2008/ND-CP 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GTGT VÀ NGHỊ 

ĐỊNH 124/2008/ND-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT 

THUẾ TNDN 

 

Thời gian: 2:00 ~ 5:00 chiều/ Thứ Năm, ngày 17 tháng 03 năm 2011 

Địa điểm: Phòng 348, Bộ Kế hoạch Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Hà Nội  

Thành phần: Xem Phụ  ục 1 – Danh sách đại biểu 

CHƢƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 

 Lịch trình sửa đổi Nghị định 123/2008 và 124/2008 

 Trình bày các vấn đề cần sửa đổi trong các quy định về thuế GTGT và Thuế TNDN hiện hành 

của Tiểu nhóm công tác thuế VBF 

 Trả lời của Đại diện Bộ Tài chính 

 Thảo luận tự do 

 

I. Lịch tr nh sửa đổi Nghị định 123/2008 và 124/2008 

Ông Phạm Đ nh Thi - Phó Vụ trƣởng Vụ Ch nh sách thuế - Bộ Tài ch nh  

- Việc sửa đổi Nghị định 123/2008 và 124/2008 đã được đưa vào chương trình làm việc Qu  

3 của Chính phủ 

- Bộ Tài chính hiện đang tập hợp   kiến về các vấn đề cần sửa đổi trong hai nghị định này, và 

đang tổ chức tham vấn rộng rãi với cộng đồng doanh nghiệp.  

 

II. Tr nh bày các vấn đề cần sửa đổi trong các quy định về thuế GTGT và Thuế TNDN hiện 

hành của Nhóm công tác Thuế VBF 

 

Bà Lê Thị Kiều Nga - Phó Tổng giám đốc, Công ty KPMG Việt Nam 

- Chuyển lỗ: Hiện có nhiều cách hiểu khác nhau của các cơ quan thuế địa phương về chuyển 

lỗ liên tục không quá 5 năm kể từ năm phát sinh lỗ. Đối với doanh nghiệp đang được hưởng 

ưu đãi và miễn giảm thuế thì việc chuyển lỗ có bắt buộc phải liên tục từ năm trước sang năm 

sau không? Vì nếu chuyển lỗ liên tục thì việc ưu đãi miễn giảm thuế gần như không có giá 

trị đối với doanh nghiệp đang trong thời gian miễn giảm thuế.  

- Ưu đãi đối với các dự án đầu tư mở rộng: Việc thực hiện ưu đãi với các dự án đầu tư mở 

rộng trước năm 2009 c n nhiều vấn đề chưa rõ. Hiện có nhiều cách hiểu khác nhau về khái 

niệm đầu tư mở rộng giữa cơ quan thuế và cơ quan cấp phép? Việc tăng vốn có được đương 

nhiên coi là đầu tư mở rộng không?  

Nếu doanh nghiệp tăng vốn chỉ để trả nợ hoặc tăng vốn trong thời gian đang có lỗ mà không 

tăng thêm tài sản cố định, không đầu tư thêm dây chuyền sản xuất mới, không mở rộng quy 

mô, đổi mới công nghệ thì có được coi là đầu tư mở rộng không? Thời gian bắt đầu được 

hưởng ưu đãi được tính từ thời điểm dự án đầu tư bắt đầu hoạt động hay từ lúc doanh nghiệp 

bắt đầu có lãi? Việc xác định thu nhập tăng thêm đối với dự án đầu tư mở rộng như thế nào?  

- Thuế GTGT đối với xuất khẩu tại chỗ:  

o Nếu doanh nghiệp chế xuất bán hàng cho doanh nghiệp nước ngoài, hàng được giao tại 
Việt Nam, và hàng không được tiếp tục gia công để sản xuất hàng xuất khẩu thì trường 



hợp này được coi là tiêu thụ nội địa. Vậy liệu doanh nghiệp này có c n được coi là chế 

xuất hay không vì định nghĩa doanh nghiệp chế xuất là sản xuất 100% hàng xuất khẩu? 

o Nếu doanh nghiệp nội địa A bán hàng cho doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp 
nước ngoài chỉ định doanh nghiệp A giao hàng tại Việt Nam cho doanh nghiệp B. Và 

nếu doanh nghiệp B không tiếp tục gia công hàng đó để xuất khẩu thì quan hệ giữa 

doanh nghiệp A và doanh nghiệp nước ngoài không được coi là xuất khẩu và bị coi là 

tiêu thụ nội địa, áp thuế VAT 10%. Mặt khác vì doanh nghiệp B mua hàng từ doanh 

nghiệp nước ngoài, mặc dù hàng được giao bởi doanh nghiệp nội địa A nêu trên, nhưng 

B vẫn phải nộp thuế nhập khẩu và thuế VAT. Như vậy trường hợp này cùng một mặt 

hàng nhưng chịu thuế VAT hai lần.  

 

Bà Đinh Quỳnh Vân – Phó Tổng Giám đốc, Công ty PWC Việt Nam 

- Định nghĩa hạch toán riêng: Chưa có văn bản nào giải thích khái niệm hạch toán riêng, đối 

với chi phí trực tiếp doanh nghiệp có thể tách chí phí sản xuất nguyên vật liệu, nhưng chi phí 

nhân công chỉ có thể phân bổ, vậy trường hợp này có được coi là hạch toán riêng hay 

không? 

- Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với mở rộng quy mô đầu tư: Đối với doanh nghiệp 

trước kia được hưởng ưu đãi thuế, nếu  doanh nghiệp tăng vốn để mở rộng sản xuất tại thời 

điểm hiện tại, vẫn sản xuất cùng một sản phẩm như trước nhưng đầu tư thêm dây chuyền, thì 

theo quy định phần thu nhập từ đầu tư mở rộng thêm này sẽ không được hưởng ưu đãi 

nhưng trong thực tế không thể tách được phần thu nhập phát sinh từ việc mở rộng sản xuất 

này để xác định không được ưu đãi.  

- Ưu đãi đầu tư mới: Quy định về vấn đề này tại Nghị định 124 (điều 19) được hiểu phải là 

nhà đầu tư mới hoàn toàn chưa bao giờ đầu tư ở Việt Nam thì mới được hưởng ưu đãi đầu tư 

mới. Như vậy các tập đoàn lớn thành lập công ty con, công ty thành viên ở địa bàn khác 

cũng không hưởng ưu đãi nếu theo nghị định này? Đề nghị khi sửa đổi Nghị định 124 BTC 

nên xem xét lại vấn đề này. 

- Khái niệm cơ sở thường trú: Rất khó xác định trong thực tế. Thường xuyên gây tranh cãi 

trong việc xác định có hay không cơ sở thường trú ở Việt Nam để tính thuế. Đề nghị khi sửa 

đổi 2 nghị định nên xem xét kỹ điểm này.  

- Thanh toán qua ngân hàng: Nếu yêu cầu phải thực hiện thanh toán đúng thời hạn của hợp 

đồng thì mới được khấu trừ VAT đầu vào là rất khó khăn, không phù hợp với thực tế, không 

có cơ chế để giám sát.  

- Nộp thuế GTGT ở các chi nhánh: Nếu các chi nhánh hạch toán phụ thuộc nhưng không mở 

sổ sách kế toán thì được khấu trừ tạm 2%. Vấn đề ở đây là thế nào là có sổ sách hạch toán 

kế toán? Các Cục thuế địa phương nơi có chi nhánh thường không tiếp nhận việc nộp thuế 

2% gây khó cho doanh nghiệp 

 

Bà Đặng Tuyết Hƣơng – Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Công ty Hapag-Lloyd Việt Nam 

- VAT cho phí đại l  tàu biển nước ngoài: Trước năm 2009 phí đại l  không phải nộp thuế 

VAT. Từ năm 2009 phí đại l  áp dụng thuế suất VAT 10%. Nhưng sau đó lại có sự hướng 

dẫn không thống nhất về việc phí đại l  có phải nộp thuế VAT hay không? Cần có quy định 

thống nhất về vấn đề này. Phí đại l  vận tải cho các hãng tàu biển nước ngoài là khoản thù 

lao được trả cho hãng tàu Việt Nam khi cung cấp các dịch vụ thay mặt cho các hãng tàu 

nước ngoài.  

- Thuế thu nhập cá nhân: tiền vé máy bay cho gia đình người nước ngoài nên được miễn thuế 

thu nhập cá nhân. 

 

 



Ông Phan Vũ Hoàng – Giám đốc Thuế & Tƣ vấn, Công ty Ernst & Young Việt Nam  

- Chuyển nhượng vốn: Cần làm rõ khái niệm giá mua, xác định trên giá có bao gồm giá gốc 

cộng với lợi nhuận giữ lại hay chỉ phần giá gốc. 

Hiện nay giá bán và giá mua phải được quy đổi sang Việt Nam đồng theo tỷ giá. Giá bán 

được quy đổi theo tỷ giá của thời điểm chuyển nhượng, giá mua được quy đổi theo tỷ giá tại 

thời điểm góp vốn. Nếu quy đổi sang USD thì giao dịch có thể không phát sinh lợi nhuận 

nhưng vẫn phải nộp thuế chuyển nhượng vốn? Đây là bất cập vì thuế hiện nay đánh trên 

chênh lệch tỷ giá. Đề nghị xem xét lại vấn đề này.   

- Thu nhập từ nước ngoài: Các khoản thu nhập từ nước ngoài thì tại Việt Nam phải chịu thuế 

từ thời điểm nào? Tại thời điểm chuyển thu nhập về nước hay ngay tại thời điểm phát sinh 

thu nhập. 

- Các khoản thu nhập khác: Lãi từ các khoản thu nhập khác được tính vào thu nhập khác, các 

khoản lỗ liên quan được trừ vào chi phí được trừ, quy định như vậy là chưa được nhất quán. 

- Chuyển lỗ liên tục: Các khoản lỗ là tài sản của doanh nghiệp nên chuyển lỗ như thế nào nên 

do doanh nghiệp tự quyết. Trường hợp bắt phải chuyển lỗ ngay khi doanh nghiệp đang trong 

giai đoạn được miễn giảm thuế sẽ làm mất tác dụng của việc miễn giảm vì doanh nghiệp 

không được hưởng lợi gì từ việc miễn giảm này.   

 

III. Trả lời của Đại diện Bộ Tài ch nh  “BTC”) 

Thuế GTGT (VAT) 

Ông Phạm Đ nh Thi - Phó Vụ trƣởng Vụ Ch nh sách thuế - Bộ Tài ch nh  
- Dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất: theo Thông tư 129 thì các dịch vụ như cho 

thuê nhà, hội trường, kho bãi, văn ph ng, khách sạn, dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao 

động không được hưởng thuế suất 0%.  Đối với dịch vụ vận chuyển hàng hóa, BTC đã có 

công văn hướng dẫn cho áp dụng VAT 0%. 

- Cơ sở thường trú: BTC cũng nhận thức được vấn đề xác định không có cơ sở thường trú ở 

Việt Nam c n chưa rõ và mong muốn lắng nghe   kiến đóng góp để hướng dẫn rõ hơn vấn 

đề này.  

- Xuất khẩu tại chỗ: Về nguyên tắc doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp sản xuất 100% 

hàng xuất khẩu, quan hệ hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất với bên ngoài được coi nhƣ là 

xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất mua hàng nội địa thì không phải trả thuế.  

- Hoa hồng đại l  cho hãng tầu biển nước ngoài: hoa hồng đại l  nói chung không phải kê 

khai tính và nộp thuế VAT. Tổng cục Thuế sẽ có   kiến trả lời thêm về vấn đề này ở phần 

sau. 

- Hàng hóa dịch vụ mua trả chậm, trả góp: Từ 1/1/2009 có quy định hướng dẫn cụ thể với 

điều kiện hóa đơn chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 

20 triệu đồng trở lên. Nếu đến hạn trả mà không có chứng từ hóa đơn thanh toán qua ngân 

hàng thì doanh nghiệp điều chỉnh giảm thuế VAT đầu vào. BTC ghi nhận   kiến cho phép 

điều chỉnh một lần vào cuối năm để giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. 

- Chi phí các thiết bị cho nhà ăn, nhà nghỉ: được đưa vào tài sản cố định và được khấu hao. 

BTC sẽ quy định rõ hơn trong Thông tư mới.  

 

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trƣởng phòng Ch nh sách Thuế VAT, Tổng Cục Thuế   

- VAT đối với xuất khẩu tại chỗ: Tổng cục Thuế cũng đã nhận ra vấn đề này và đang rà soát để 

trình Bộ Tài chính giải quyết và sẽ có giải đáp sau. 



- Về nguyên tắc thì hàng hóa giao tại Việt Nam phải để tiếp tục sản xuất hàng hóa xuất khẩu 

thì mới coi là xuất khẩu, nếu không tiếp tục sản xuất hàng xuất khẩu thì coi là tiêu dùng nội 

địa. 

Thuế thu nhập doanh nghiệp  

Ông Phạm Đ nh Thi - Phó Vụ trƣởng Vụ Ch nh sách thuế - Bộ Tài ch nh  

Trả  ời các vấn đề n u tại cuộc họp 

- Đầu tư mở rộng: Không c n được hưởng ưu đãi thuế; việc tăng vốn đầu tư và đầu tư mở 

rộng là hai việc khác nhau. Hạch toán riêng không thể áp dụng với việc đầu tư mở rộng theo 

chiều sâu. Nhưng nếu đầu tư mở rộng theo chiều rộng thì có thể hạch toán riêng tới tận giá 

thành sản phẩm được. Chỉ có chi phí quản l  là chung, không hạch toán riêng thì có tiêu 

thức phân bổ chi phí này theo nguyên tắc kế toán.  

- Chuyển lỗ: Thông tư 18/2010 hiện đã quy định rõ chuyển lỗ phải liên tục và toàn bộ không 

được quá 5 năm, không được nhảy cóc. Kiến nghị nên cho quyền chuyển lỗ vào năm nào 

thuộc về doanh nghiệp miễn là trong thời hạn 5 năm sẽ được xem xét. 

- Ưu đãi đầu tư mới: Doanh nghiệp đang hoạt động đầu tư nhà máy mới tại địa phương mới 

thì không được coi là đầu tư mới nên không được hưởng ưu đãi đầu tư theo diện đầu tư mới.  

- Ưu đãi thuế với doanh nghiệp: Thống nhất nguyên tắc không hồi tố, giữ nguyên các ưu đãi 

theo cam kết trong Giấy chứng nhận đầu tư. Nếu quy định mới được ưu đãi hơn thì doanh 

nghiệp được hưởng ưu đãi theo quy định mới.  

- Thuế TNDN đối với thu nhập nhận được từ nước ngoài: Nếu có quyết định chia cổ tức và 

nhận được cổ tức thì mới phải nộp thuế phần chênh lệch. Về nguyên tắc, chỉ đánh thuế phần 

thu nhập ở nước ngoài phải nộp thuế thấp hơn so với ở Việt Nam. Thời gian tính thuế hiện 

quy định chưa rõ nhưng cần quy định theo thời điểm nhận được thu nhập, không phải thời 

gian phát sinh. Điều này sẽ được làm rõ thêm.  

Trả  ời các vấn đề n u trong bản Kiến nghị của Tiểu nhóm Thuế 

- Chi phí quảng cáo khuyến mãi: Các hạn mức hiện nay đã quy định trong luật Thuế TNDN 

2008. Muốn sửa đổi Luật cần phải tiếp tục nghiên cứu và báo cáo. Đặc biệt vấn đề một công 

ty con chi quảng cáo chung cho cả tập đoàn thì có thể được tính trên tổng chi phí của cả tập 

đoàn hay không là một vấn đề mới. BTC sẽ nghiên cứu các kiến nghị về vấn đề này.  

- Thu nhập khác: Trong quá trình triển khai trong thực tế BTC cũng nắm rõ những bất cập. 

Phần thuộc phạm vi trong Luật thì chưa thể sửa được ngay, phần thuộc thẩm quyền của 

Chính phủ thì BTC sẽ tập hợp đề nghị để chỉnh sửa cho phù hợp. 

- Thu nhập được miễn thuế: Các khoản tài trợ của nước ngoài cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

nhằm tăng cường năng lực kinh doanh cũng nên được miến thuế. BTC ghi nhận   kiến này và 

trong Nghị định mới sẽ quy định rõ ràng cho phù hợp. 

- Chi hoa hồng cho người bán hàng đa cấp: BTC sẽ tiếp tục nghiên cứu vấn đề này.  

- Trích chi phí bán nhà chung cư để làm chi phí bảo dư ng nhà: Chi phí trích trước, không có 

chứng từ nên không khấu trừ được. Văn bản pháp luật chưa hướng dẫn giảm trừ chi phí này, 

BTC ghi nhận và sẽ làm rõ vấn đề trong Thông tư sửa đổi.  

- Chi phí tiền thưởng: Thông tư 18 đã quy định rõ trong phần Sửa đổi điểm 2.5b mục 4 phần 

C. Không tính vào chi phí được trừ các khoản tiền thưởng cho người lao động không được 

ghi cụ thể điều kiện và mức được hưởng tại hợp đồng lao động hoặc thỏa ước tập thể hoặc 

quy chế tài chính của công ty, tổng công ty, tập đoàn. Quy định như vậy là để tránh áp dụng 

chủ quan của các cơ quan thuế địa phương. 



- Khuyến khích thành lập các quỹ trợ cấp, trợ cấp hưu trí: Ghi nhận điểm này và cân nhắc 

trong quá trình sửa Nghị định. 

- Về đăng k  mức tiêu hao nguyên vật liệu của doanh nghiệp: Thông tư 18 đã sửa đổi về điểm 

này. Hiện tại chưa có hướng dẫn về mẫu đăng k  định mức.  

- Chuyển nhượng vốn: Giá mua là gồm vốn gốc và lợi nhuận giữ lại.  

IV.  Thảo luận tự do 

Chi phí ti n thƣởng 

Bà Đinh Quỳnh Vân – PWC Việt Nam 

- Quy chế thưởng: Thưởng thì không thể xác định trước, bởi thưởng của năm trước thường 

được xác định sau khi khóa sổ tài chính. Thưởng nên được đưa vào quyết định của giám đốc 

thì phù hợp hơn, bởi việc ghi trước điều kiện, mức thưởng vào hợp đồng hay quy chế đều 

không khả thi. Mặt khác, mỗi doanh nghiệp có nhiều bộ phận, mỗi bộ phận lại có cách tính 

tiền thưởng khác nhau. 

Ông Phạm Đ nh Thi – Phó Vụ trƣởng Vụ Ch nh sách Thuế, Bộ Tài ch nh 

- BTC ghi nhận và sẽ trao đổi thêm về vấn đề này. 

 

Đ ng ký định mức tiêu hao ngu ên vật liệu 

Bà Đinh Quỳnh Vân - PWC Việt Nam, Ông Nguyễn Minh Hoàng – Giám đốc, Công ty 

Kiểm toán và Tƣ vấn Thuế Hoàng Thắng và Bà Lê Thị Kiều Nga –KPMG Việt Nam 

- Việc đăng k  tiêu hao theo quy định trên là không khả thi. Trên thực tế cũng chưa có mẫu 

đăng k . 

- Kể cả doanh nghiệp có đăng k  định mức tiêu hao nguyên vật liệu thì cơ quan thuế cũng 

không thể kiểm soát được doanh nghiệp đó có thực hiện đúng theo đăng k  hay không. Tới 

cuối năm lại được đăng k  điều chỉnh theo thực tế, vì vậy nên bỏ thủ tục đăng k  này đi. 

Ông Phạm Đ nh Thi – Phó Vụ trƣởng Vụ Ch nh sách Thuế, Bộ Tài ch nh 

- Nếu doanh nghiệp đăng k  định mức tiêu hao nguyên vật liệu không đúng thì cơ quan thuế 

cũng không biết, nhưng khi cơ quan thuế kiểm tra mà thực tế sử dụng khác đi thì hành vi đó 

trở thành  hành vi khai sai hoặc hành vi khai gian và doanh nghiệp phải nộp phạt. 

Bà Đinh Quỳnh Vân - PWC Việt Nam 

- Định mức có nghĩa khi đăng k  chỉ là ước lượng, nhưng nếu do điều kiện thực tế mà tiêu hao 

thực tế khác đi thì không thể nào phạt doanh nghiệp được. Vì vậy nên dựa vào thực tế tiêu 

hao bởi hiệu quả quản l  của các doanh nghiệp là khác nhau. Vấn đề ở đây là vấn đề thủ tục, 

vì doanh nghiệp phải liên tục đăng k , rồi lại điều chỉnh.  

Chi phí trích trƣớc 

Bà Đinh Quỳnh Vân - Công ty PWC Việt Nam 

- Gần đây mới cho phép các chi phí trích trước được tương ứng với doanh thu. Nhưng các cơ 

quan thuế vẫn yêu cầu phải có đủ hóa đơn chứng từ, mà khi phải có đủ hóa đơn chứng từ thì 

không thể là trích trước được nữa.  

Dịch vụ xuất khẩu 

Bà Đinh Quỳnh Vân - PWC Việt Nam 

- Định nghĩa như thế nào là dịch vụ xuất khẩu chỉ nên bao gồm hai tiêu chí: Có hợp đồng với 

nước ngoài và thanh toán thẳng từ nước ngoài vào. Bởi nếu công ty nước ngoài lại phân bổ 

lại chi phí cho cho dịch vụ đó về cho công ty con của họ tại Việt Nam thì họ đã phải chịu 

thuế nhà thầu và đã có phần thuế GTGT ở trong đó rồi. Vì thế nên bỏ vấn đề cơ sở thường 

trú. 



Ông Nguyễn Minh Hoàng – Công ty Kiểm toán và Tƣ vấn Thuế Hoàng Thắng 

- Tương tự, dịch vụ cung cấp cho nhà thầu nước ngoài ở Việt nam cũng bị đánh thuế hai lần. 

Công ty Việt nam cung cấp dịch vụ cho nhà thầu nước ngoài chịu thuế VAT như bình 

thường, và nhà thầu nước ngoài lại chịu thuế nhà thầu thu qua chủ đầu tư đối với dịch vụ đó. 

 

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trƣởng phòng Ch nh sách Thuế VAT, Tổng Cục Thuế   

- Thuế VAT là thuế trên tiêu dùng. Các quốc gia khác cũng áp dụng tiêu chí tiêu dùng ngoài 

lãnh thổ để xác định dịch vụ xuất khẩu. Thực chất khái niệm có cơ sở thường trú là khái niệm 

của thuế trực thu, áp dụng vào VAT cũng làm nảy sinh vấn đề. Ghi nhận các   kiến về vướng 

mắc của doanh nghiệp. 

Bà Dƣơng Thị Ninh – Trƣởng phòng Ch nh sách Thuế thu nhập - Vụ Ch nh sách Thuế, Bộ 

Tài chính và Ông Phạm Đ nh Thi – Phó Vụ trƣởng Vụ Ch nh sách Thuế, Bộ Tài ch nh 

- Việc xác định thời điểm nào mà dịch vụ được tiêu dùng ở nước ngoài là khó, ví dụ như dịch 

vụ tư vấn thuế, kiểm toán… Theo tham khảo pháp luật của một số quốc gia thì họ có sử dụng 

tiêu chí không có cơ sở thường trú. Vấn đề là loại giấy tờ nào chứng minh không có cơ sở 

thường trú và không nộp thuế tại Việt Nam. 

- Nếu chỉ đơn thuần hai điều kiện như kiến nghị thì sẽ đưa rất nhiều loại dịch vụ đang bán cho 

người nước ngoài tại Việt Nam vào khái niệm dịch vụ xuất khẩu.  

Chu ển nhƣợng vốn 

Ông Đỗ Nhất Hoàng – Cục Trƣởng Cục Đầu tƣ Nƣớc ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tƣ 

- Doanh nghiệp đầu tư 2 triệu đô la năm 2000 (với tỷ giá 11.000 đồng), sau đó chuyển 

nhượng cho công ty con giá trị tương đương 2 triệu đô. Do tỷ giá tại thời điểm chuyển 

nhượng là 18.000 đồng, sẽ dôi ra một khoản chênh lệch và bị tính thuế trên khoản chênh 

lệch đó. Theo quy định hiện hành, giấy phép phải ghi tiền đồng hết, không được ghi USD. 

Như vậy doanh nghiệp bị thiệt th i. Vì vậy nên quy ra giá trị ngoại tệ tại thời điểm cấp phép. 

Bà Đinh Quỳnh Vân – PWC Việt Nam 

- Vấn đề vốn gốc: nên ghi nhận là giá vốn chủ sở hữu tại thời điểm chuyển nhượng. Nếu để 

như hiện nay thì gây hiểu nhầm sang giá vốn ban đầu lúc cấp phép. 

Ông Phạm Đ nh Thi – Phó Vụ trƣởng Vụ Ch nh sách Thuế, Bộ Tài ch nh 

- Sử dụng thuật ngữ giá vốn tại thời điểm chuyển nhượng là đúng bản chất. Vấn đề là chỉ cần 

quy định rõ giá vốn đó bao gồm những gì để tránh gây hiểu nhầm. 

 

Hoa hồng đại lý cho hãng tầu biển nƣớc ngoài 

 

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trƣởng phòng Ch nh sách Thuế VAT, Tổng Cục Thuế   

- Hoa hồng đại l  thu được từ bán gói cước vận tải thì không phải nộp thuế GTGT, c n các 

loại hoa hồng khác thì vẫn tính thuế GTGT, Tổng Cục Thuế đã hướng dẫn theo đúng tinh 

thần này. 

 

Bà Đặng Tuyết Hƣơng – Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Công ty Hapag-Lloyd Việt Nam 

- Tổng Cục Thuế có phân định hoa hồng đại l  từ gói bán cước và hoa hồng từ thu hộ. Tuy 

nhiên trong tiễn hoạt động của các DN đại l  tàu biển không tách riêng các loại hoa hồng 

như vậy. Do đó doanh nghiệp không thực hiện được. Kiến nghị là toàn bộ các chi phí đại l  

cho các hãng tầu nước ngoài là không phải kê khai và nộp thuế. 

- Sự khác nhau giữa không chịu thuế VAT và chịu thuế suất VAT 0% là gì?  

 

Ông Phạm Đ nh Thi – Phó Vụ trƣởng Vụ Ch nh sách Thuế, Bộ Tài ch nh 

- Đề nghị doanh nghiệp có văn bản giải trình gửi Vụ chính sách thuế Bộ Tài chính hoặc liên 

lạc trực tiếp với Vụ phó Vụ CST, Bộ Tài chính phụ trách VAT để trao đổi  rõ hơn về vấn đề 

này. 



- DN không thuộc diện chịu thuế VAT thì không được hoàn thuế VAT đầu vào, c n chịu thuế 

suất VAT 0% thì được hoàn thuế VAT đầu vào, như vậy có lợi hơn.  
 

Bà Nguyễn Phúc Thành – Cathay Pacific 

- Đề nghị cho biết thủ tục hoàn thuế VAT trong trường hợp chịu thuế suất VAT 0% 

 

Ông Phạm Đ nh Thi – Phó Vụ trƣởng Vụ Ch nh sách Thuế, Bộ Tài ch nh 

- Các trường hợp được hoàn thuế và thủ tục xin hoàn đã được quy định rõ trong Thông tư 

129. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng hệ thống kế toán nước ngoài thì phải có phê chuẩn 

của Bộ Tài chính.  

 

Thu nhập từ hoạt đ ng kinh doanh ở nƣớc ngoài 

 

Bà Đinh Quỳnh Vân – PWC Việt Nam  

- Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, đặc biệt là đối với dịch vụ các công ty Việt 

Nam cung cấp cho doanh nghiệp nước ngoài thì cũng phải chịu thuế nhà thầu như ở Việt 

Nam, nhưng hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về thủ tục để doanh nghiệp Việt Nam xin khấu 

trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài.   

 

Chu ển nhƣợng vốn 

 

Ông Phan Vũ Hoàng –Ernst & Young Việt Nam  

- Trong quá trình chuyển nhượng vốn, nếu trong hợp đồng có thêm điều kiện nếu trong 2 năm 

nếu có lãi thì phải trả thêm một khoản tiền nữa. Trong trường hợp đó, giá bán có phải tính 

luôn cả khoản có điều kiện đó hay không, hay là tới lúc nhận được khoản tiền đó thì mới 

tính để nộp thuế TNDN. Và khoản tiền đó có được khấu trừ để xin hoàn thuế hay không. 

 

Ông Đỗ Nhất Hoàng – Cục Trƣởng Cục Đầu tƣ Nƣớc ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tƣ 

- Khi sửa hai Nghị định, nên tách danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ra quy định trong một 

Nghị định hoặc Quyết định riêng của Chính phủ. 

- Ưu đãi: Căn cứ vào lĩnh vực và địa bàn để xác định ưu đãi, không phụ thuộc vào doanh 

nghiệp, vì vậy nguyên tắc là xác định ưu đãi theo dự án chứ không phải là ưu đãi theo doanh 

nghiệp. Như vậy nếu một doanh nghiệp có nhiều dự án nằm trong lĩnh vực ưu đãi, nằm trên 

địa bàn ưu đãi thì không thể xác định ưu đãi gắn với công ty được. Đề nghị BTC nghiên cứu 

phối hợp giải quyết vấn đề. Tới khi sửa Luật TNDN thì xin lưu   sửa ưu đãi theo dự án chứ 

không phải theo công ty, và chủ thể nộp vẫn là chủ của công ty.  

 

Phụ lục 1 - Danh sách đại biểu 

 

STT  Họ & Tên Chức danh Tổ chức/ Công t  

Bộ Tài ch nh/ Tổng Cục Thuế 

1 Ông Phạm Đình Thi Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài Chính 

2 Bà Dương Thị Ninh 
Trưởng ph ng Thuế Thu 

nhập 
Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài Chính 

8 Bà Nguyễn Thị Thu Hà 
Trưởng ph ng CS Thuế  

VAT  
Tổng Cục Thuế 

7 Bà Vũ Thịnh Hương Phó ph ng CS Tổng hợp  Tổng Cục Thuế 

6 Bà Lưu Thị Len Chuyên viên Phòng Thuế TNDN – Tổng Cục Thuế 

Bộ Kế hoạch Đầu tƣ 

1 Ông Đỗ Nhất Hoàng Cục trưởng Cục Đầu tư Nước ngoài 

3 Ông Hoàng Minh Phương Phó Vụ trưởng Vụ Pháp Chế  

2 Ông Phạm Tuấn Anh Chuyên Viên  Vụ pháp chế 

4 Ông  Vũ Quốc Huy Chuyên viên Vụ Quản l  khu Kinh tế 



6 Bà Lê Thị Nguyệt Ánh Phó phòng chính sách Cục Đầu tư Nước ngoài 

10 Ông Nguyễn Quang Vinh  Cục Phát triển Doanh nghiệp 

11 Bà Bùi Thị Yến Chuyên viên Ban quản l  các KCN & Chế xuất Hà Nội 

Cộng đồng Doanh nghiệp - Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 

1 Ông Phan Vũ Hoàng Giám đốc - Thuế & Tư  vấn Ernst & Young Vietnam  

2 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH TNI Việt Nam 

3 Bà Đỗ Thị Minh Thêu Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TNI Việt Nam 

4 Ông OGURA Masanori Tổng thư k  JBAV 

5 Bà Đỗ Hà Phương Thư k  JBAV 

6 Ông Nguyễn Minh Hoàng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Thắng 

7 Bà Đặng Tuyết Hương Giám đốc chi nhánh Hà Nội Công ty Hapag-Lloyd Việt Nam 

8 Bà Lê Bích Ngọc Trưởng ph ng KOTRA 

9 Bà Nguyễn Hoàng Anh  Standard Chartered Bank 

10 Bà Khuất Thị Liên Hương Chuyên viên Grant Thornton Việt Nam 

11 Bà Đinh Quỳnh Vân Phó Tổng Giám đốc PWC Việt Nam 

12 Bà Hoàng Thị Như Quỳnh 

 
Phó Giám đốc Piaggio Việt Nam 

13 Bà Nguyễn Phúc Thành Kế toán trưởng Cathay Pacific 

14 Bà Phạm Thị Thanh Phương Trưởng Ban Tín dụng Maybank 

15 Bà Lê Thị Kiều Nga Phó Tổng Giám đốc KPMG Việt Nam 

16 Bà Phạm Liên Anh Điều phối viên Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 
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Ý KIẾN ĐÓNG GÓP ĐỐI VỚI HƢỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU 

CỦA LUẬT KHOÁNG SẢN SỐ 60/2010/QH12  

Tháng 04 năm 2011 

 

 

Jennifer Cook Clark, J.D., LL.M 

Chuy n gia Tư vấn Pháp  uật Khoáng sản 

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 

 

Trên góc độ quốc tế, Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết thực hiện (dự thảo 2) (gọi tắt là “Dự 

thảo Nghị định”) Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 bao hàm một số quy định (khi đối chiếu với 

Luật Khoáng sản mới ban hành) có nguy cơ tiếp tục gây trở ngại cho việc thu hút đầu tư nước ngoài 

vào ngành khoáng sản của Việt Nam. Đây là vấn đề đáng quan tâm vì thực trạng phát triển của 

ngành khoáng sản Việt Nam hiện nay đang ở giai đoạn  phát triển thăm d  và khai thác chất lượng 

cao thì cần phải có chuyển giao công nghệ nhằm tăng cường cung cấp các số liệu, thông tin chất 

lượng cao về tiềm năng tài nguyên hiện có của Việt Nam, tăng thu ngân sách qua thuế, phí khai thác 

cũng như tiến hành khai thác ở những khu vực vùng sâu, vùng xa trong nước nơi có tiềm năng khai 

thác tương đối thấp. Rất khó có thể thực hiện được những mục tiêu này nếu chỉ dựa chủ yếu vào các 

doanh nghiệp trong nước hay khu vực vì những doanh nghiệp này c n thiếu những kỹ thuật và trang 

thiết bị thăm d , khai thác phức tạp.  

 

Ngoài ra, nếu lệ thuộc vào kỹ thuật, công nghệ thăm d , khai thác cũ thì cũng đồng nghĩa với chấp 

nhận những rủi ro dù nhận thức được thiệt hại về môi trường và đối với các cộng đồng sống xung 

quanh khu vực thăm d , khai thác. Đặc biệt hiện nay, khi hoạt động khai thác đang là một vấn đề 

c n nhiều tranh cãi trong nước, điều quan trọng nhất là làm sao thu hút được các doanh nghiệp có 

kỹ thuật, công nghệ hiện đại, có quy trình quốc tế tối ưu nhằm đem lại cho đất nước những lợi ích 

cao nhất từ hoạt động khoáng sản, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực từ khai thác nhằm tránh 

tạo tiếng xấu cho ngành khoáng sản Việt Nam.  

 

Tóm lại, đáng tiếc là dự thảo Nghị định lần này sẽ không thể bảo đảm để các công ty có chất lượng 

cao nhất (với khả năng cung cấp số liệu, thông tin địa chất, kỹ thuật thăm d , khai thác, lợi ích từ 

khai thác tốt nhất và giảm tối đa những tác động tiêu cực có thể có từ hoạt động khoáng sản) sẽ đầu 

tư vào ngành khoáng sản của Việt Nam.  

 

Cần lưu   rằng trong năm 2010, Nhóm Kinh tế Khai khoáng (MEG), trong báo cáo Xu hướng Thăm 

dò Khoáng sản Thế giới 2011 đã cho biết tổng ngân sách thăm d  khoáng sản trên toàn thế giới là 

11,2 tỉ Đô-la, dựa trên những thông tin thu được từ hơn 3.200 công ty khai thác, thăm d  trên thế 

giới. Nhiều công ty trong nhóm những công ty tốt nhất luôn tích cực tìm kiếm những mục tiêu thăm 

d  mới và Việt Nam có thể tham gia một phần vào ngân sách thăm d  của thế giới nếu có được một 

môi trường pháp l  cạnh tranh, hấp dẫn, tương đồng với các nền kinh tế thành công trong ngành 

khoáng sản. Nếu không, những công ty tốt nhất sẽ dùng ngân sách thăm d  của mình ở những quốc 

gia khác như tình hình hiện nay.  

 

Cụ thể, những vấn đề chính trong dự thảo Nghị định cũng tương tự như những vấn đề đã thảo luận 

trong những lần đóng góp   kiến trước về các dự thảo Luật Khoáng sản, nội dung tóm tắt như sau:    

 

1.    Tuy quy định về đấu giá được ban hành riêng ngoài dự thảo Nghị định (Điều 1) nhưng vẫn c n 

quá nhiều sự thiếu rõ ràng về việc làm thế nào các công ty nước ngoài có thể tiếp cận khu vực 



khoáng sản để tiến hành hoạt động thăm d , khai thác, cũng như phải tiến hành thông qua đấu giá 

hay cách khác. Vì vậy cần làm rõ điểm này trong dự thảo Nghị định.   

 

2.    Về các quy định hạn chế xuất khẩu trong Điều 2, tin tức về thương mại quốc tế trong một vài 

tuần qua đã công bố rộng rãi rằng Ban Giải quyết Tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới đã 

xác định các quy định hạn chế của Trung Quốc về xuất khẩu đối với một số hàng hóa (đã nêu trong 

các lần đóng góp   kiến trước về dự thảo Luật Khoáng sản) là sự vi phạm Hiệp định chung về Thuế 

quan và Mậu dịch và là một biện pháp bảo hộ bất hợp pháp. Tuy quyết định này chưa được công bố 

(dự kiến sẽ công bố vào cuối tháng 4/2011) và Trung Quốc vẫn c n cơ hội kháng cáo nhưng được 

biết Ban Giải quyết Tranh chấp nhận thấy không có cơ sở pháp l  nào trong Hiệp định GATT cho 

phép Trung Quốc hạn chế xuất khẩu các hàng hóa khoáng sản.
2
 Do đó, đề nghị sửa đổi Điều 2, dự 

thảo Nghị định theo hướng này đồng thời có thể sửa đổi các quy định hạn chế xuất khẩu tương ứng 

trong Luật Khoáng sản hoặc trực tiếp sửa đổi, bổ sung các điều khoản này trong dự thảo Nghị định. 

Nếu không thì cả hai văn bản này sẽ có nguy cơ vi phạm các cam kết WTO. 

 

3.   Đặc biệt, quy định về hoàn trả chi phí khảo sát cơ bản địa chất (Điều 3) sẽ gây rất nhiều khó 

khăn cho các công ty nước ngoài bất kể chi phí này được tính toán như thế nào (mặc dù tính toán 

chi phí đơn vị có thể được coi là cách tính thiếu phù hợp nhất).  

 

Khảo sát cơ bản địa chất, tuy có ích phần nào trong việc xác định các mục tiêu thăm d  chung 

nhưng sẽ không được sử dụng làm cơ sở để ra các quyết định thăm d  cụ thể và các công ty sẽ 

muốn được tự thực hiện toàn bộ công việc thăm d  theo mô hình thăm d  riêng của mình (trong đó, 

nhiều quy trình mang tính chất bản quyền cao). Phần lớn các công ty khoáng sản thành công trên 

thế giới đều nhận thấy cách làm tối ưu là thu hút được những công ty tốt nhất bằng cách cung cấp 

thông tin khảo sát địa chất miễn phí hay với một mức phí danh định (chẳng hạn, chi phí sao chép 

thông tin). Quy định hoàn trả chi phí cho công tác thăm d  một cách lặp đi lặp lại luôn bị coi là rất 

hạn chế trong ngành khai thác khoáng sản thế giới. Sẽ hết sức đáng tiếc nếu khiến cho hoạt động 

thăm d  bị cản trở bởi những lợi ích trước mắt từ một việc thường được coi là một chức năng của 

nhà nước. 

 

Tuy bản thân dự thảo Nghị định có lẽ không có mục đích ngăn cấm, nếu nhìn vào mức thuế tài 

nguyên, các mức thuế liên quan rất cao và các mức “phí cấp phép khai thác” mới (về thực chất đã 

tạo ra cơ chế thuế tài nguyên hai lần (xem phần thảo luận dưới đây), nhưng các nhà soạn thảo cần 

nhận thức rằng Việt Nam sẽ tự gạch tên mình khỏi danh sách của những công ty tốt nhất với những 

quy định như trong Điều 3.  

 

Ngoài ra, việc đưa vai tr  của Bộ Tài chính trong xác định các biện pháp tính toán chi phí sẽ thậm 

chí bị coi là càng hạn chế hơn vì khi đó vấn đề sẽ mang tính chính trị. 

 

4.   Về Điều 4 - Thăm d  khoáng sản sử dụng ngân sách nhà nước, nếu để nhà nước thực hiện công 

việc thăm d  thì sẽ không hiệu quả trong khi các công ty quốc tế có thể thực hiện việc này. Nếu 

công việc này cần được thực hiện để sau đó đem đấu giá khu vực khoáng sản thì các doanh nghiệp 

nước ngoài sẽ yêu cầu thực hiện lại mọi hoạt động thăm d  theo tiêu chuẩn của họ, nhất là đối với 

các dự án lớn. Hơn nữa, điều nhà nước cần làm là tranh thủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm 

của các doanh nghiệp khi thực hiện công tác thăm d  để có thể tận dụng được các số liệu, phân tích 

và kết quả thăm d  chất lượng cao. Nhà nước sẽ bỏ l  cơ hội này nếu muốn tự tiến hành, trừ khi 

không c n phương án nào khác.  

 

Một vấn đề phức tạp nữa là quy định một cơ quan không có chuyên môn liên quan như Bộ Kế 

hoạch Đầu tư làm cơ quan chủ trì ra quyết định về công tác thăm d  có sử dụng ngân sách nhà 

                                                 
2
 Chúng tôi có thể cung cấp các bản tin và   kiến chính thức mới đây (khi được công bố) nếu có yêu cầu. 



nước. Cơ chế này sẽ ngăn cản các công ty tốt nhất vì sẽ tạo cảm giác là nhà nước không hiểu rõ về 

các vấn đề địa chất, thăm d  và tình hình khai thác khoáng sản trên thế giới. Hơn nữa, doanh nghiệp 

sẽ không mặn mà với việc phải hoàn trả chi phí thăm d  cho nhà nước trong khi trong gần như tất 

cả các trường hợp, doanh nghiệp sẽ phải tự thực hiện công việc thăm d  tốn kém này. 

 

5.  Trong Điều 6(3)(b), phần lớn các doanh nghiệp sẽ không phản đối việc phải đáp ứng các yêu cầu 

báo cáo đột xuất “hợp l ” theo quy định hiện hành và đề xuất bổ sung phần này.  

 

6.  Chương II đưa ra khái niệm quy hoạch tổng thể khoáng sản đã được thảo luận trong các đợt 

đóng góp   kiến trước. Dự thảo Nghị định nhìn chung có xu hướng chưa xác định rõ rằng mục tiêu 

của ngành thăm d  địa chất và khai thác là tìm các trầm tích khoáng sản mới. Mức độ quy hoạch 

quy định trong cả Luật Khoáng sản và dự thảo Nghị định sẽ tiềm ẩn một rủi ro lớn là xóa mờ đi 

mục đích của hoạt động khảo sát cơ bản địa chất, thăm d  và khai thác, là phát hiện ra những thông 

tin mới không thể được cung cấp đầy đủ trong các quy hoạch có sẵn cứng nhắc. Các doanh nghiệp 

khoáng sản quốc tế sẽ hiểu (và đây là một thực tế) rằng hai khái niệm này (quy hoạch có sẵn và mục 

đích của nghiên cứu địa chất và thăm d ) là trái ngược nhau.  Thay vì bó buộc trong phạm vi các 

hoạt động giới hạn trong khuôn khổ quy hoạch có sẵn, nếu khuyến khích khảo sát và thăm d  ở 

những khu vực chưa được thăm d  sẽ có lợi hơn nhiều. Lấy ví dụ cụ thể, trong Điều 8(6), làm thế 

nào để quy hoạch được một khu vực đấu giá khoáng sản khi khu vực đó chưa được thăm d  đầy đủ?    

 

7.  Ở Điều 11, trao cho một tổ chức quyền ưu tiên đối với một khu vực đã hoặc chưa có quy hoạch 

đấu giá khoáng sản thực chất không phải là một ưu tiên.   

 

8.  Trong Điều 12 có dẫn chiếu đến Phụ lục 1 nhưng lại không kèm theo Phụ lục này để có thể đánh 

giá.       

 

9.  Điều 13 quy định điều kiện xác định khu vực không thuộc phạm vi đấu giá khoáng sản c n có 

phạm vi quá hẹp, đặc biệt nhiều điều kiện đã áp dụng cho những nhóm khoáng sản bị hạn chế khai 

thác nói chung. Có đủ diện tích đất đai phù hợp để tiến hành thăm d , khai thác là một yếu tố hết 

sức quan trọng. Dự thảo Nghị định cho thấy tiếp tục có những quy định hạn chế về vấn đề này.   

 

10.  Điều 14 cho phép lựa chọn tổ chức được cấp giấy phép thăm d  dựa trên những tiêu chí không 

phù hợp với tinh thần “người đến trước” hay “đến trước, ưu tiên trước” phổ biến trong ngành 

khoáng sản quốc tế, làm tăng đáng kể nguy cơ cấp phép thiếu công bằng hay không dựa trên giá trị. 

Ngoài ra, đây cũng được coi là một phương pháp mà những công ty trục lợi có thể lợi dụng để đầu 

cơ thông qua tham nhũng và khuyến khích các công ty không đủ khả năng chuẩn bị bộ hồ sơ hợp lệ 

sao chép hồ sơ của các công ty đủ tư cách khác. Ngoài ra c n có hai quy định về ưu đãi gây mâu 

thuẫn khác. Hơn nữa, trong một số trường hợp, chế biến sâu hay luyện kim có thể c n không kinh tế 

và những ưu tiên như thế này sẽ khuyến khích hoạt động khai thác kém hiệu quả hơn là áp dụng 

quy trình hiệu quả, mà hậu quả là khuyến khích sử dụng tài nguyên nói chung một cách không tối 

ưu. 

 

11.  “Quyền khai thác” bị hạn chế do quy định bổ sung về các điều kiện chuyển nhượng quyền thăm 

d , như trong Điều 16, gây cản trở đầu tư nước ngoài. 

 

12.  Quy định về “Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản” trong Phần II sẽ đặc biệt làm nảy 

sinh nhiều vấn đề khi các cơ quan thành viên của Hội đồng trữ lượng khoáng sản là các tổ chức 

chính trị chứ không phải tổ chức chuyên môn. Mặc dù đã thảo luận qua trong phần đóng góp   kiến 

cho dự thảo Luật Khoáng sản nhưng các quy định về thẩm định, phê duyệt trữ lượng và nguồn tài 

nguyên vẫn chưa được nhà nước điều chỉnh theo hướng đi của các nền kinh tế thành công trong lĩnh 

vực khoáng sản và nhìn chung được xem là một quy trình lạc hậu. Tuy có thể sử dụng để phát hiện 

trường hợp các công ty ít năng lực tìm cách khai khống trữ lượng hay đánh giá quá cao/quá thấp các 



trữ lượng hoặc nguồn tài nguyên nhằm mục đích đầu cơ hay tiết kiệm chi phí (như tránh chi phí cho 

các hạng mục chương trình lớn bằng cách khai báo thấp tiềm năng tài nguyên), nhưng vấn đề này sẽ 

được giải quyết hiệu quả hơn bằng cách rà soát các công ty ngay từ đầu, không cho phép họ thăm 

d  hay khai thác ngay từ đầu và ưu tiên những doanh nghiệp có chất lượng cao không có l  do gì để 

thực hiện những hành vi tiêu cực như trên. 

 

13.    y ban Nhân dân cấp tỉnh (thay vì những cơ quan có kinh nghiệm về khai thác khoáng sản hay 

có nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp) như nêu trong Điều 20 sẽ không thể xác định được 

các ước tính về trữ lượng và tài nguyên có chính xác hay không, từ đó dẫn tới hiện tượng tham 

nhũng trong cấp phép. 

 

14.  Điều 23 có cách hiểu sai về “quyền khai thác”. Quyền khai thác không giống với giấy phép 

khai thác. Đề nghị xem lại các   kiến đóng góp trước cho dự thảo Luật Khoáng sản. Thay vào đó, 

quyền khai thác là sự cho phép một công ty chuyển từ giai đoạn thăm d  ban đầu sang khai thác mà 

không bị ảnh hưởng bởi các quyết định tùy tiện trong luật cho phép các quan chức can thiệp vào 

quá trình nếu công ty đã đáp ứng đủ các yêu cầu về kỹ thuật và tài chính để tiến hành khai thác. Tuy 

đã có các quy định ưu tiên ở một số điểm trong Luật Khoáng sản và dự thảo Nghị định nhưng vẫn 

chưa có khái niệm “quyền khai thác” thực sự theo Luật Khoáng sản mới ban hành. Những quy định 

hạn chế về khả năng chuyển nhượng giấy phép thăm d  và khai thác được xem là những yếu tố cản 

trở “quyền khai thác” vì nếu một công ty đầu tư vào hoạt động khoáng sản nhưng không được bán 

hay chuyển nhượng giấy phép một cách thuận lợi thì sẽ không có “quyền khai thác” thực sự và 

thường cho thấy có quá nhiều rủi ro tiềm ẩn ngay trong quyết định đầu tư ban đầu. 

 

15.  Điều 25 quy định về thẩm định hồ sơ xin đóng cửa mỏ có xu hướng bỏ sót một nội dung chính 

là kế hoạch đóng cửa mỏ phải bảo đảm sự an toàn và ổn định dài hạn của công trình cũng như giảm 

thiểu tác động tiêu cực từ hoạt động khai thác trong dài hạn sau khi mỏ ngừng hoạt động và các 

cộng đồng lân cận đã phát triển tới một trình độ trong đó môi trường xung quanh đủ khả năng bảo 

đảm một mức độ phát triển bền vững nhất định cho dù khu vực mỏ đã đóng cửa hoạt động. 

 

16.  Các quy định về nội dung hồ sơ nên được đưa vào những quy chế cụ thể có thể sửa đổi dễ dàng 

hơn so với một số nội dung cần quy định trong Nghị định hướng dẫn. 

 

17.  Chương V – “Tài chính khoáng sản và đấu giá quyền khai thác khoáng sản” có Điều 34 về tính 

toán mức phí quyền khai thác khoáng sản. Do chưa có khái niệm “quyền khai thác” đúng nghĩa nên 

nếu dùng từ lệ phí quyền khai thác khoáng sản thì sẽ sai thuật ngữ. Nếu không thể bỏ hoàn toàn 

phần này thì cũng cần đổi lại tên gọi. Do quy định này nhìn chung dựa trên các yếu tố giá cả và trữ 

lượng nên về cơ bản là một cơ chế tính thuế khoáng sản hai lần. Hơn nữa, phần này quy định nhà 

nước định giá khoáng sản chứ không phải thị trường. Khái niệm định giá khoáng sản sẽ bị coi là vô 

lý theo quan điểm ngành khoáng sản thế giới. Đồng thời, các hệ số sử dụng không dựa trên một 

thực tế là con người có thể đánh giá hay tính toán. Do vậy, quy định trong phần này sẽ bị ngành 

khoáng sản quốc tế đánh giá là rất tiêu cực vì tạo ra cảm giác rằng nhà nước không hiểu cả những 

khái niệm cơ bản về kinh tế học khoáng sản hay thương mại khoáng sản quốc tế. Từ các quy định 

có thể hiểu rằng lệ phí quyền khai thác chỉ đơn thuần là một loại phí khác mà nhà nước muốn áp đặt 

đối với các công ty khai thác khoáng sản. Doanh nghiệp mong muốn giảm các loại phí, thuế áp 

dụng cho các công ty khoáng sản vì đây là một ngành hàm chứa nhiều rủi ro hơn nhiều so với các 

ngành khác. Nếu quy định thêm các loại phí, lệ phí mới thì gần như chắc chắn các công ty sẽ không 

đầu tư vào Việt Nam trừ phi có thể bằng cách nào đó đàm phán được một hợp đồng đầu tư cho phép 

loại trừ các loại phí không hợp l  trên. Và khi đó thì bản thân luật sẽ mất tác dụng và Việt Nam coi 

như quay trở lại vị trí xuất phát. Nếu được thì cần loại bỏ hẳn lệ phí quyền khai thác này vì sẽ làm 

nản lòng những công ty tốt nhất và đây cũng là một biểu hiện khiến ngành khoáng sản quốc tế cho 

là nhà nước không hiểu rõ về ngành khoáng sản.  

 



Toàn bộ các   kiến đóng góp trên c n cần được xem xét trên góc độ vấn đề là các dự án khai thác 

khoáng sản lớn, chất lượng cao hầu hết đều được thực hiện bằng nguồn tài chính quốc tế. Các tổ 

chức tài chính quốc tế có những tiêu chí riêng trong phê duyệt các dự án khoáng sản. Toàn bộ các   

kiến đóng góp và vấn đề nêu trên, nhất là vấn đề cuối cùng – “lệ phí quyền khai thác” sẽ có ảnh 

hưởng trực tiếp đến việc một công ty quốc tế chất lượng cao có huy động được đủ nguồn tài chính 

cũng như chi phí của nguồn vốn đó. Việc thiếu hiểu biết về mức độ ràng buộc hết sức thực tế của 

các cơ chế tài chính quốc tế đối với những quy định thể chế được áp dụng trong thực tiễn sẽ dẫn đến 

một cơ chế pháp l  ngăn cản d ng đầu tư cho các dự án quốc tế chất lượng cao. Điều đáng nói là dự 

thảo Nghị định lần này đang chứa đựng những quy định sẽ cản trở các doanh nghiệp quốc tế chất 

lượng cao trong huy động nguồn vốn cho các dự án lớn. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Góp ý Dự thảo Nghị định Hướng dẫn Luật Khoáng sản Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 05/2011 

 

 

GÓP Ý DỰ THẢO HƢỚNG DẪN LUẬT KHOÁNG SẢN 

Tháng 04 năm 2011 

 

Duane Morris LLC 

 

1. Báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản (Điều 6): Thời hạn lập và nộp báo cáo (05 ngày) cần 

được làm rõ là “05 ngày làm việc” và chỉ nên áp dụng thời hạn này với chế độ báo cáo định kỳ 

quy định tại Điều 6.3.a. Với chế độ báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, thời 

hạn chuẩn bị và nộp báo cáo nên được mở rộng thành 10 ngày làm việc. 

 

2. Tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản: cần có định nghĩa rõ 

ràng về “có trữ lượng lớn” (Điều 13.1). 

 

3. Các nguyên tắc/điều kiện áp dụng trong việc cấp giấy phép thăm d  khoáng sản (Điều 14): 

 

Không nên áp dụng điều kiện “có kinh nghiệm trong hoạt động khoáng sản ít nhất 5 năm” với 

các doanh nghiệp liên doanh và 100% vốn nước ngoài do các nhà đầu tư nước ngoài thành lập. 

 

Góp ý: các nhà đầu tư nước ngoài thường lựa chọn hình thức thành lập doanh nghiệp liên doanh 

hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, và các doanh nghiệp liên doanh/100% vốn đầu 

tư nước ngoài này sẽ thực hiện/đăng k  dự án thăm d  khoáng sản tại Việt Nam làm cơ sở để 

tiếp tục thực hiện các hoạt động/khai thác khoáng sản tại Việt Nam. Do vậy, chỉ nên áp dụng 

điều kiện “5 năm kinh nghiệm” với các nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp; không nên áp dụng 

điều kiện “5 năm kinh nghiệm” với các doanh nghiệp liên doanh/100% vốn đầu tư nước ngoài 

khi các doanh nghiệp này tiến hành đăng k  cấp giấy phép thăm d  khoáng sản. 

 

Ngoài ra, do việc theo đuổi các dự án hoạt động khoáng sản tại nước ngoài luôn gặp phải nhiều 

trở ngại và không chắc chắn, đồng thời để có thể dễ quản l  từng dự án của mình, các nhà đầu 

tư trong lĩnh vực khoáng sản thường lựa chọn phương thức thành lập các công ty chuyên biệt 

(Special Purpose Vehicle – “công ty SPV”) và sử dụng các công ty SPV như là “nhà đầu tư” 

thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực khoáng sản tại Việt Nam. Chính vì vậy, bản dự thảo 

cần quy định thêm các nguyên tắc làm cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền có thể “nhìn xuyên 

qua” các công ty SPV để đánh giá tiêu chí kinh nghiệm của nhà đầu tư. 

 

4. Giải quyết hồ sơ 

o Thời gian lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (Điều 16.3.c và 23.3.c): cần quy định rõ thời 

gian lấy ý kiến này được tính vào thời hạn giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm 

dò/khai thác khoáng sản; hoặc ít nhất nên có thời hạn cụ thể đối với tổng thời gian lấy ý kiến 

các cơ quan có liên quan. 

o Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Hồ sơ được coi như đã nhận 

theo văn bản tiếp nhận do cơ quan tiếp nhận hồ sơ cung cấp (theo Điều 26.3) và thời hạn 

giải quyết hồ sơ được tính từ thời điểm ra văn bản tiếp nhận. Tuy nhiên, trên thực tiễn, các 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ thường chỉ ra văn bản tiếp nhận và thụ lý hồ sơ trong trường hợp hồ 

sơ được nộp trực tiếp. Với các hồ sơ được gửi qua đường bưu điện, khi nào hồ sơ được coi 

là “đã nhận”? 

 

5. Yêu cầu/điều kiện có thể gây phiền hà cho việc chuyển nhượng quyền thăm d /khai thác 

khoáng sản: 

o Các điều kiện sau cần được cân nhắc loại bỏ: 



- Điều 16: yêu cầu việc “đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm (h) của Điều 42.2 

của Luật Khoáng sản (Điều 42.2 quy định về “nghĩa vụ khác” theo quy định của pháp 

luật); 

 

- Điều 23: yêu cầu việc đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm (k) của Điều 52.2 

của Luật Khoáng sản (Điều 52.2 quy định về “nghĩa vụ khác” theo quy định của pháp 

luật). 

 

Góp ý: các điều từ điểm (a) đến điểm (g) Điều 42.2 và từ điểm (a) đến điểm (i) của 

Điều 52.2 đã bao quát các nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện trong lĩnh vực khoáng sản. 

Quy định tại điểm (h) Điều 42.2 và điểm (k) Điều 52.2 dẫn chiếu tới các nghĩa vụ 

chung theo quy định của pháp luật mà [có thể] áp dụng tới bất kỳ nhà đầu tư nào, 

không chỉ giới hạn trong lĩnh vực khoáng sản. Các nhà đầu tư thực hiện việc chuyển 

nhượng vẫn phải gánh chịu các nghĩa vụ chung này theo quy định của pháp luật mà 

không phụ thuộc vào việc chuyển nhượng. Do vậy, nhà đầu tư thực hiện việc chuyển 

nhượng nên được giải phóng khỏi điều kiện nêu trên. 

 

o Điều kiện về việc “khu vực chuyển nhượng còn trữ lượng khoáng sản” cần được làm rõ hơn: 

cơ chế nào, và cơ quan nào sẽ xác định việc còn trữ lượng khoáng sản? (bằng việc so sánh 

giữa trữ lượng khoáng sản dự kiến với khối lượng khoáng sản thực tế đã khai thác; hay sẽ áp 

dụng các phương pháp xác định khác?) 

 

6. Chuẩn bị hồ sơ (Điều 27 và 29): 

o Đối với Giấy phép thăm d : cần yêu cầu Giấy chứng nhận đăng k  kinh doanh (ĐKKD) 

HOẶC Giấy chứng nhận đầu tư: Luật đầu tư cho phép Giấy chứng nhận đầu tư thay thế giấy 

chứng nhận đăng k  kinh doanh trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

được thành lập theo thủ tục cấp Giấy chứng nhận Đầu tư (gọi tắt là: Doanh nghiệp FDI). 

 

Các công ty được thành lập theo thủ tục cấp ĐKKD có cần chuẩn bị dự án đầu tư để thực 

hiện dự án thăm d  khoáng sản không? 

 

o Đối với giấy phép khai thác: 

- Có yêu cầu cả ĐKKD VÀ Giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, các doanh nghiệp 

FDI chỉ có Giấy chứng nhận đầu tư và không có giấy ĐKKD, do vậy quy định yêu 

cầu cả hai giấy tờ này nên được đơn giản hóa chỉ yêu cầu giấy ĐKKD hoặc Giấy 

chứng nhận đầu tư. 

 

- Văn bản xác nhận nộp báo cáo kết quả thăm d  khoáng sản vào Lưu trữ Địa chất và 

mẫu vật, địa chất, khoáng sản vào Bảo tang Địa chất: có quy định hướng dẫn và thời 

hạn thực hiện với thủ tục này không? 

 

7. Một vài lỗi: 

o Điều 64.b (bản tiếng Việt): lỗi: mười lăm ngày hay 30 ngày (chúng tôi cho rằng 15 ngày?) 

o Điều 16.3 và 23.3: lỗi dẫn chiếu về điểm a Điều 16.4 và Điều 23.4. 

 
 
 
 
 

 



Bình  uận Dự thảo Nghị định về Khoáng sản                                                  Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 05/2011 

 

Ý KIẾN CỦA VILAF GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH HƢỚNG DẪN LUẬT LUẬT 

KHOÁNG SẢN VÀ NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

Ngày 28 tháng 4 năm 2011 

 

VILAF Hồng Đức 

 

A/ Dự thảo Nghị định về Khoáng sản 

Điều 5 – Khoáng sản Độc hại 

Điều 5 đưa ra định nghĩa về “khoáng sản độc hại” và danh mục các khoáng sản độc hại. Có hai vấn 

đề trong nội dung này: 

(i)  Khi quy định về khoáng sản độc hại, ban soạn thảo đã tham chiếu đến định nghĩa về chất 

độc hại theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và theo quy định của các văn bản luật khác hay 

chưa? Danh mục các khoáng sản độc hại dường như chưa đầy đủ; 

 

(ii) Mục đích của việc định nghĩa “khoáng sản độc hại” trong Dự thảo Nghị định này là gì? 

Ngoại trừ định nghĩa này, nội dung Dự thảo Nghị định không đề cập đến thuật ngữ “khoáng 

sản độc hại,” ví dự khai thác hoặc quản l  các hoạt động khoáng sản liên quan đến “khoáng 

sản độc hại.” 

 

Điều 6 – Báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản 

Điều 6.1 của Dự thảo Nghị định quy định: “Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản có 

trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản cho cơ quan quản  ý nhà nước về khoáng sản và 

chịu trách nhiệm về t nh ch nh xác, trung thực của số  iệu thông tin báo cáo.” Các nhà đầu tư muốn 

có được cam kết từ các cơ quan quản l  nhà nước về cơ chế bảo mật đối với kết quả hoạt động 

khoáng sản được báo cáo và các biện pháp khắc phục trong trường hợp thông tin bị tiết lộ.  

 

Điều 6 này và các quy định khác tại Dự thảo Nghị định không quy định về quyền, thủ tục và lệ phí 

đối với các nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng thông tin sẵn có về trữ lượng khoáng sản từ Cơ quan Nhà 

nước nhằm tiết kiệm chi phí cho họ trong việc thăm d  khoáng sản ở các khu vực cụ thể.  

 

Điều 8 – Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ƣơng 

Điều 8.6 của Dự thảo Nghị định quy định: “Việc khoanh vùng khu vực đấu giá, khu vực không đấu 

giá quyền hoạt động khoáng sản phải tuân theo quy định này để cấp phép hoạt động khoáng sản 

theo quy định.” 

 

Quy định này đặt ra vấn đề là hoạt động khoáng sản có thể không được xem xét cấp phép trong 

trường hợp: (i) quy hoạch khoáng sản chưa được hoàn tất tại một địa bàn ực cụ thể; hoặc (ii) mặc dù 

quy hoạch khoáng sản đã hoàn tất nhưng việc khoanh vùng khu vực đấu giá, khu vực không đấu giá 

tại địa bàn đó chưa được cơ quan quản l  nhà nước thực hiện. Các nhà đầu tư muốn biết khi nào 

quy hoạch khoáng sản và việc khoanh vùng khu vực đấu giá quyền hoạt động khoáng sản được 

hoàn tất trên phạm vi cả nước.  

 

Điều 11 – Quyền l i của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tƣ điều tra cơ bản địa chất về khoáng 

sản 

Điều 11 của Dự thảo Nghị định quy định rằng tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa 

chất về khoáng sản tại khu vực nhất định sẽ được ưu tiên thăm d  khoáng sản nếu khu vực đó được 

cơ quan quản l  nhà nước xác định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Quy định 

này đặt ra hai vấn đề: 

 



(a) Tại giai đoạn tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, nhà đầu tư luôn có 

mong muốn rằng họ sẽ được cấp quyền ưu tiên thăm d  khoáng sản tại khu vực mà họ đầu 

tư điều tra địa chất. Nếu khu vực đó lại được xác định (tại thời điểm đó hoặc sau này) là khu 

vực có đấu giá quyền khai thác khoáng sản, quy định tại Điều 11 sẽ không khuyến khích 

được khu vực tư nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trong các khu 

vực này. 

 

(b) Điều 14 quy định rằng nếu bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào muốn xin cấp phép thăm d  

khoáng sản trong khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, tổ chức hoặc cá nhân 

đó phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về khoáng sản. Quy định này có thể không khuyến 

khích các tổ chức và cá nhân dự định tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 

nếu các tổ chức và cá nhân đó có dưới 5 năm kinh nghiệm về khoáng sản (vì họ kỳ vọng là 

đầu tư điều tra cơ bản địa chất sẽ giúp họ có cơ hội có quyền ưu tiên cấp giấy phép thăm d  

khoáng sản).  

 

Điều 16 – Điều kiện, nội dung, chuyển nhƣ ng quyền thăm dò khoáng sản 

Điều 16.3(c) quy định: thời gian cần thiết để cơ quan cấp phép lấy   kiến các cơ quan có liên quan 

để cấp giấy phép thăm d  khoáng sản sẽ không được tính vào thời gian cấp phép là 45 ngày. Với 

quy định như vậy, và với thực tế là thời gian các cơ quan cấp phép lấy được   kiến từ các cơ quan 

có liên quan thường kéo dài, Ban soạn thảo cần quy định rõ cả thời gian các cơ quan có liên quan 

phải cho   kiến.  

 

Chƣơng IV – Quy định về thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản 

 Chương này không nêu cách xử l  trường hợp các nhà đầu tư được cấp phép hoạt động 

khoáng sản nhưng không tiến hành các hoạt động khoáng sản hoặc chỉ tiến hành các hoạt 

động khai khoáng tại một phần của khu vực được cấp phép.  

 

 Chương này chưa quy định cụ thể liệu các nhà đầu tư phải ký thỏa thuận thuê đất đối với 

toàn bộ diện tích đất theo diện tích khu vực thực hiện hoạt động khai khoáng quy định trong 

Giấy phép Khai thác khoáng sản hay chỉ cần thuê đất cho một phần xây mỏ và nhà máy chế 

biến. Giá thuê đất của từng khu vực cấp giấy phép khai thác khoáng sản được quy định cụ 

thể ra sao.  

 

 Vấn đề liên quan đến Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIE) là: một mặt họ phải xin 

cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư từ UBND Tỉnh, một mặt lại phải xin cấp phép khai thác 

khoáng sản tại Bộ TNMT. Điều này làm cho thực tiễn xin cấp phép của FIE trở nên phức 

tạp, thiếu nhất quán và tốn nhiều thời gian. Dự thảo Nghị định nên thống nhất hai quy trình 

đó tại cùng một cấp, chẳng hạn như tại UBND cấp tỉnh. 

 

Điều 34 – Công thức tính mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

 G (giá khoáng sản thương phẩm): làm thế nào để xác định hoặc có được giá này? 

 

 Q: Điều gì sẽ xảy ra nếu trữ lượng khoáng sản được dự đoán lớn hơn rất nhiều so với thực tế 

sau này khai thác được hoặc nhiều hơn so với khả năng con người có thể khai thác? 

 K: Chưa tính đến hệ số các công nghệ tiên tiến hoặc các biện pháp khai thác khoáng sản 

thân thiện với môi trường cần khuyến khích các nhà đầu tư áp dụng. 

 

Các vấn đề khác 

Ƣu tiên dành cho các nhà đầu tƣ thực hiện các hoạt động khai thác khoáng sản 

 Bản Dự thảo Nghị định chưa chỉ ra được liệu nhà đầu tư có giấy phép thăm d  có được ưu 

tiên khai thác khoáng sản và xin cấp phép khai thác khoáng sản tại một khu vực nhất định 



hay không, cụ thể là tại khu vực đấu giá và khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản. 

 

 Dự thảo Nghị định cũng chưa xứ l  trường hợp: liệu nhà đầu tư hiện hữu đang khai thác một 

loại khoáng sản cụ thể tại một khu vực cụ thể sẽ có quyền ưu tiên được thăm d  và khai thác 

các loại khoáng sản khác tại khu vực đó hay không. 

 

 Không có quy định nào đề cập đến quyền ưu tiên của các đơn vị và cá nhân trong việc gia 

hạn các Giấy phép Thăm d  và Khai thác khoáng sản hiện hữu của họ. 

 

Phê duyệt thiết kế mỏ khoáng sản và giấy phép xây dựng mỏ  

Dự thảo Nghị định chưa nêu nghĩa vụ và quy trình các công ty khai thác khoáng sản trình duyệt 

thiết kế mỏ. 

 

Theo các quy định cũ, Bộ Công Thương sẽ chịu trách nhiệm phê duyệt thiết kế mỏ khoáng sản, tuy 

nhiên Bộ Xây dựng có thể sẽ phê duyệt thiết kế nhà máy chế biến khoáng sản. Điều này sẽ phức tạp 

cho những nhà đầu tư vừa khai thác khoáng sản vừa xây dựng nhà máy chế biến khoáng sản khi 

cùng một lúc phải làm việc với cả hai cơ quan này. Dự thảo Nghị định nên quy định rõ rằng Bộ 

Công Thương sẽ là đầu mối cho các nhà đầu tư xin phê duyệt cả thiết kế mỏ, cả thiết kế nhà máy 

khai thác khoáng sản và các phê duyệt này sẽ thay thế cho Giấy phép xây dựng.  

 

Yêu cầu về quỹ khôi phục môi trƣờng và ngân hàng đƣ c cấp phép nắm giữ nguồn quỹ này 

Nghị định cần quy định rõ có phải lập quỹ khôi phục môi trường không? Mức đóng góp vào quỹ là 

bao nhiêu? Cơ chế cho việc sử dụng nguồn quỹ này trong tương lai như thế nào để phục vụ mục 

đích khôi phục môi trường? 

 

Điều kiện và thủ tục góp vốn đầu tƣ dƣới hình thức giá trị của Giấy phép Khai thác Khoáng  

sản 

Không có quy định nào về việc góp vốn vào một liên doanh dưới hình thức giá trị của Giấy phép 

Khai thác khoáng sản.  

 

Cơ quan có thẩm quyền có quyền thực hiện việc thanh tra không định kỳ hay không 

Nghị định chưa quy định quyền hạn, l  do, phạm vi, thủ tục và lịch biểu tiến hành các cuộc thanh 

tra không định kỳ của cơ quan có thẩm quyền thanh tra. 

 

Lỗi in ấn trong Dự thảo Nghị định 

Chẳng hạn như, dẫn chiếu tới Điều 2.2 trong Điều 4.3 là dẫn chiếu sai. Không có Điều 2.2 và Điều 

2 không đề cập tới vấn đề nêu trong Điều 4.  

 

B/ Dự thảo Nghị định Quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

1. Tiền đặt cọc để tham gia đấu giá có khung tương đối rộng, từ 1% đến 5%. Đề nghị quy định 

rõ hơn, chẳng hạn 2% hoặc 3%. 

 

2. Chưa có quy định rõ về quyền và thủ tục cho các nhà đầu tư nước ngoài chưa có công ty 

thành lập công ty ở Việt Nam tham gia đấu giá, và nếu họ có quyền tham gia thì phương 

thức thanh toán và thu hồi tiền đặt cọc sẽ như thế nào, đặc biệt là trong việc mở tài khoản và 

chuyển đổi ngoại tệ khi tham gia đấu giá. 

 

3. Nghị định không đề cập đến tình huống khi người thắng đấu giá bỏ dự án sau khi thắng 

trong cuộc đấu giá, ví dụ liệu việc đấu giá có được tổ chức lại hay nhà đầu tư tiếp theo trong 

danh sách thắng đấu giá sẽ được nhận dự án. 

 



4. Đề nghị xem xét lại công thức cho giá khởi điểm liên quan đến các yếu tố G, Q và K như đã 

nêu trong phần nhận xét Dự thảo Nghị định về Khai thác khoáng sản.  

 

5. Đối với công thức cho giá khởi điểm, đề nghị sử dụng thống nhất một thuật ngữ đã được 

dùng cho công thức này tại Dự thảo Nghị định Khoáng sản đễ dễ theo dõi nội dung 2 Nghị 

định này. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ý kiến đóng góp Dự thảo hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 05/2011 

 

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH HƢỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT KHOÁNG 

SẢN 2010 

Tháng 04 năm 2011 

 

Công ty Meritus Minerals 

 

Tín hiệu cải thiện bắt đầu xuất hiện từ khi Luật Khoáng sản 1996 được ban hành nhưng do một số 

yếu kém của những cơ quan được giao nhiệm vụ thực thi luật mà các lợi ích mà luật có thể đem lại 

nếu được thực thi tốt đã không thực hiện được. Những sửa đổi, bổ sung sau này đều gây bất lợi cho 

nhà đầu tư tư nhân. 

 

Khoảng từ năm 2004, tình hình đã trở nên xấu đi do có nhiều quy định áp đặt về tài chính đối với 

nhà đầu tư, dẫn đến sự phá sản hoàn toàn của các phương án tài chính của doanh nghiệp trong 

ngành. 

 

Tuy nhà nước luôn khẳng định rằng Việt Nam mong muốn tìm kiếm và hoan nghênh đầu tư tư 

nhân, kể cả đầu tư nước ngoài và trong nước, vào ngành khoáng sản nhưng những hành động thực 

tế lại không thể hiện được tinh thần đó. Thêm vào đó, thực tế c n cho thấy chưa có sự nhận thức 

đầy đủ về mô hình hoạt động của các nhà đầu tư tư nhân, nhất là những nhà đầu tư nước ngoài có 

kinh nghiệm và năng lực, cũng như những tiêu chí của họ khi ra quyết định đầu tư. 

 

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

Quy định của nghị định dường như nhằm hướng tới những tổ chức cần tham chiếu đến nhiều loại 

quy hoạch. Chắc chắn sẽ phải có nhiều cuộc họp, và giả định rằng những cuộc họp này diễn ra hiệu 

quả và đạt được quyết định cuối cùng thì đây cũng sẽ là một quy trình rất mất thời gian và phiền 

phức đối với nhà đầu tư. Nếu khi sắp đạt được một quyết định mà quy hoạch thay đổi thì quy trình 

này sẽ bị kéo dài không biết đến lúc nào. 

 

Trong luật mới hay Dự thảo Nghị định đều không nêu khái niệm quyền khai thác khoáng sản. Có 

thể quyền khai thác bao gồm cả giấy phép khai thác và giấy phép thăm d  nhưng trong quy định 

không nêu rõ, dù cả hai thuật ngữ này đều được sử dụng nhiều lần trong Luật và Dự thảo Nghị định. 

   

Sẽ là hoàn toàn hợp l  nếu quy định nhà nước tổ chức đấu giá quyền khai thác tài nguyên nếu nhà 

nước đã đầu tư thăm d  tài nguyên hay xác định tài nguyên thông qua đánh giá và tổng hợp kết quả 

đã có của các tổ chức khác thực hiện thăm d  nhưng đã rời bỏ khu vực khoáng sản. Nhà đầu tư sẽ 

đ i hỏi được cung cấp số liệu chính xác và được tự đánh giá số liệu đó, nhất là các kết quả xét 

nghiệm và các tính toán về tài nguyên/trữ lượng trước khi tham gia đấu giá. 

 

Không thể tổ chức đấu giá đối với những khu vực chưa được khẳng định là có tài nguyên, nói cách 

khác là khu vực thăm d , đặc biệt là khi cơ quan tổ chức đấu giá muốn định giá đối với trữ lượng tài 

nguyên. 

 

Có thể nói Nghị định này đã đánh đồng quy định về giấy phép khai thác và giấy phép thăm d , và 

như vậy là thiếu thực tế. 

 

Đối với dự án thăm dò 
Làm thế nào xác định được Go khi chủng loại, phẩm cấp hay số lượng khoáng sản c n chưa được 

xác định? Làm thế nào xác định Q khi không có tài nguyên. 

 



Làm thế nào để xác định K1 khi chưa có nghiên cứu tiền khả thi và chưa lựa chọn phương pháp khai 

thác. 

 

Liệu ai là người sẽ đưa ra mức chào K2 hợp l  khi chưa một yếu tố nào ở trên được xác định. Vì 

vậy, quy trình này sẽ không thể thực hiện được đối với khu vực thăm d . 

 

Trong thời gian ở Việt Nam, tôi đã tham gia một số dự án sửa đổi, bổ sung luật ngay từ thời điểm 

ban hành Luật 1996. Tôi chỉ có thể kết luận rằng Chính phủ và các cơ quan quản l  nhà nước về 

khung pháp l  và cơ chế tài chính trong ngành khoáng sản hoặc là chưa hiểu hết nhà đầu tư tư nhân, 

đặc biệt là những nhà đầu tư nước ngoài có mức độ hoạt động tinh vi và có năng lực kỹ thuật, cần 

những gì để ra quyết định đầu tư, hoặc là không muốn có sự tham gia, đóng góp của những nhà đầu 

tư này.  

 

Xin được phép nhắc lại là những nhà đầu tư nước ngoài có năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm sẽ cần 

những yếu tố sau để ra quyết định đầu tư tại một quốc gia mới: 

 

i. Có cơ chế trao quyền hoạt động khoáng sản và quy trình chuyển giao rõ ràng giữa quyền khảo 

sát (hoặc thăm d  mức độ thấp), thăm d  và khai thác, trong đó để được cấp quyền khảo sát 

thì cần đáp ứng được những quy định về môi trường, xã hội cần thiết. 

 

ii.  Có thể dễ dàng và nhanh chóng xác định khu vực cần thăm d ; cũng như có thể dễ dàng xác 

định được trữ lượng khoáng sản ở những khu vực cấm hay tạm thời cấm khai thác và/hoặc 

thăm d . 

 

iii. Có quy trình cấp phép rõ ràng được điều tiết bởi các cán bộ có đủ năng lực và minh bạch, tốt 

nhất là nên nằm dưới sự chủ trì của một cơ quan. 

 

iv. Có cơ chế tài chính ổn định và thực tế. Không đặt ra những quy định áp đặt về thuế khóa, tăng 

thuế tài nguyên hay các loại phí, thuế khác đối với dự án khi tiềm năng của dự án đã được 

thấy rõ. 

 

v. Sau khi đã thực hiện đầu tư với rủi ro cao, tổ chức thực hiện thăm d  thành công sẽ không bị 

tước mất cơ hội được khai thác trữ lượng khoáng sản đã xác định được, do bị nhà nước tiếp 

quản và đem đấu giá cho tổ chức khác bỏ thầu cao nhất. 

 

vi. Trong nước có cơ chế pháp lý hoàn chỉnh, bảo vệ quyền của nhà đầu tư; 

 

vii. Trong quyền thăm d  và khai thác quy định những điều khoản, điều kiện hợp l  kèm theo để 

làm cơ sở thực hiện những công đoạn tiếp theo; 

 

viii. Không có sự can thiệp bất hợp lý vào các dự án thăm d  và khai thác khoáng sản và nhà đầu 

tư được quyền xác định sử dụng phương pháp gì và khi nào, cũng như thay đổi những phương 

pháp đó nếu cần mà không phải chịu sự can thiệp vô lý hay các thủ tục cấp phép bổ sung 

khác. 

 

ix. Thủ tục được đơn giản hóa tối đa và bảo đảm hiệu quả, sự am hiểu trong những vấn đề cần xử 

lý. 

 

Nếu áp dụng quy định như trong Dự thảo mới này thì không một yêu cầu nào ở trên sẽ được đáp 

ứng ở Việt Nam. Đây sẽ là điều đáng tiếc vì Việt Nam có tiềm năng tốt để thu hút đầu tư vào một số 

loại khoáng sản. Và nếu không có những điều kiện trên thì việc thu hút đầu tư để phát hiện và khai 

thác những loại khoáng sản này hoàn toàn không thể trở thành hiện thực. 



 

LUẬT KHOÁNG SẢN 2010 

Đã có một bước cải thiện. Đó là quy định trao quyền thăm d  với thời hạn tối đa 4 năm và được gia 

hạn thêm 4 năm. 

 

Nhưng cải thiện này bị xóa nhòa bởi tất cả những quy định khác trong luật.  

 

Trên thực tế, việc xác định khu vực cần thăm d , sau đó tìm cách xác định xem nhà đầu tư được 

tiếp cận khu vực đó như thế nào hầu như sẽ làm nản lòng phần lớn các nhà đầu tư mới. Về thăm d  

các khoáng sản kim loại thường, kim loại qu , than, ai là cơ quan cấp phép thực sự? Theo quy định 

trong luật, dường như cơ quan này không chỉ là duy nhất Bộ TNMT mà còn cả chính quyền cấp tỉnh 

và thậm chí là cả những đơn vị hành chính cấp dưới khác. 

 

Khái niệm cho phép các tổ chức hợp đồng với nhà nước để thực hiện thăm d  và sau đó mới được 

nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thăm d  là một khái niệm lạ lẫm. Liệu đây có phải là một cách khuyến 

khích thực hiện hoạt động thăm d  mức độ thấp đồng thời từ chối tự động trao quyền xin cấp phép 

thăm d  nếu một số mục tiêu đáng kể nào đó đã đạt được? 

    

Sẽ không nhà đầu tư nào chấp nhận cơ chế này nếu sau khi đã đầu tư vốn mạo hiểm và tìm được 

một dự án khoáng sản khả thi để xin giấy phép thăm d , để rồi thành quả của họ bị đem đấu giá và 

trao cho người khác, c n đơn vị thực hiện thăm d  thành công chỉ được bồi hoàn chi phí thăm d . 

 

Ngoài những quy định rõ ràng gây cản trở đầu tư trên, c n có thêm rất nhiều thủ tục hành chính 

khác trong cơ chế thực hiện luật mới. Nhìn vào thực tế trước đây, tôi không thấy có thể có một ai vì 

bất kỳ l  do gì lại mong đợi rằng bộ luật mới, phức tạp hơn và cũng thiếu rõ ràng hơn này sẽ được 

thực thi một cách hiệu quả hơn. 

 

Đấy là c n chưa nói đến vấn đề khai thác. Để qua được giai đoạn thăm d  cũng đã mất quá nhiều 

thời gian đến mức có khi luật đã thay đổi mà nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành giai đoạn này. 

 

Nếu đề xuất chí ít rút gọn luật và làm sao để luật dễ tuân thủ hơn thì tại sao chúng ta không chuyển 

những vấn đề liên quan đến khai thác quy mô nhỏ, nhất là khai thác những khoáng sản như cát, sỏi, 

đá, đất sét xây dựng, v.v. sang một luật riêng và đối chiếu với luật này nếu cần? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Góp ý Dự thảo Nghị định Đấu giá quyền khai thác khoáng sản      Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 05/2011 
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Jennifer Cook Clark, J.D., LL.M 

Chuy n gia Tư vấn Pháp  uật Khoáng sản 

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 

 

Dự thảo Nghị định Quy định Đấu giá Quyền Khai thác Khoáng sản (dưới đây gọi tắt là "Dự thảo 

Quy định Đấu giá") theo Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 đã được xem xét dưới góc độ mức 

tương đồng với các thông lệ quốc tế ở các nền kinh tế có nền khai khoáng phát triển.   Sau khi xem 

xét có thể kết luận là nhìn chung Dự thảo Quy định Đấu giá vẫn chưa tương đồng với một số khía 

cạnh quan trọng trong thông lệ quốc tế.  Trước hết, vẫn cần xem xét nghiêm túc liệu có nên sử dụng 

đấu giá đối với quyền khai khoáng hay không.  Tuy vậy, các nhận xét trước kia về lí do khiến việc 

đấu giá quyền khai khoáng vẫn chưa phát triển hiệu quả được các nguồn khoáng sản và do đó chưa 

được áp dụng ở các nền kinh tế có ngành khai khoáng phát triển nhất sẽ không được đề cập lại.  

Không may, Dự thảo Quy định chưa giải quyết hoặc cải thiện được các nguyên nhân khiến việc đấu 

giá quyền khai khoáng chưa được sử dụng thường xuyên ở môi trường quốc tế.   

 

Có lẽ vấn đề nghiêm trọng nhất với Dự thảo Quy định Đấu giá là việc đấu giá liên quan tới sự tương 

quan giữa trữ lượng dự tính (do chính phủ đề ra) với khối lượng đấu giá và "khối lượng thắng đấu 

giá" (đề cập dưới đây).   Có hai loại hình đấu giá được đề cập - một là ở nơi việc thăm d  chưa được 

tiến hành và hai là ở đã được tiến hành.  Với trường hợp chưa triển khai thăm d , giá ban đầu được 

xác định ra sao vì không ai biết trước về khoáng sản cũng như về trữ lượng.   Thậm chí ngay trong 

trường hợp đã có thăm d  thì hầu hết các công ty quốc tế cũng không chấp nhận điều này trừ phi 

mức giá chào quá thấp và trữ lượng quá dồi dào đến mức hầu như không có rủi ro trong việc hoàn 

vốn và thu lãi.    

 

Việc ước tính trữ lượng được các nhà địa chất và kinh tế học khoáng sản nhất trí trên bình diện quốc 

tế là một trong những việc khó và nhạy cảm nhất của địa kinh tế học   Với bất kỳ loại khoáng sản 

chủ yếu nào, việc này đ i hỏi phải có mô hình máy tính địa chất và thống kê địa chất hàng đầu (mà 

liên tục được nâng cấp để xử l  thông tin và dữ liệu mới có được.)  Hầu như không có một công ty 

quốc tế nào sẽ chấp thuận một ước tính trữ lượng nào (dưới bất kỳ dạng nào trừ loại khoáng sản bề 

mặt đơn giản nhất) do chính phủ đưa ra hoặc sau một quá trình tính toán mà không sử dụng các 

chuẩn riêng của công ty đó.   Lịch sử đã nhiều lần cho ngành khai khoáng quốc tế thấy (ví dụ, vụ bê 

bối Busang ở Inđônêxia) là việc thăm d , dữ liệu, kết quả và phân tích của người khác nếu tốt thì là 

không đáng tin cậy, c n tệ hơn thì chỉ là giả mạo và gian dối.  Ở đây không có một sự bảo đảm nào 

về cách ước tính trữ lượng cũng như độ chính xác của nó.   Trên thực tế, những cách thức rất khác 

nhau trong việc ước tính trữ lượng (một phần dựa vào giá nguyên liệu mà lại thường xuyên thay 

đổi) và cách mà chính phủ ở đây đề xuất ước tính trữ lượng (và sau đó là giá đấu giá) gần như đảm 

bảo chắc chắn là ước tính trữ lượng sẽ được coi là không chính xác.   Về sâu xa, quy trình xây dựng 

giá đấu giá ban đầu và ước tính trữ lượng không tương đồng với thông lệ quốc tế đối với khoáng 

sản sẽ là trở ngại đối với luồng vốn đầu tư từ các công ty quốc tế và cần được cân nhắc.    

 

Thứ hai, Dự thảo Quy định Đấu giá c n chung chung và thiếu sự bảo đảm trên thực tế và về mặt 

hành chính cơ bản đối với tính công bằng để có thể hấp dẫn các công ty tầm c  thế giới.  Ví dụ, các 

quy định đấu giá quốc tế về dầu và khí mà đã được áp dụng rộng rãi (xem nhận xét ở trên) thường 

rất chi tiết và thiết kế để đảm bảo việc đấu giá là công bằng cho tất cả các công ty tham gia.  Do đó, 

hầu hết các công ty sẽ coi các quy định về đấu giá trên là một biện pháp nữa để tìm kiếm lợi nhuận 

của một chính phủ c n chưa hiểu nhiều về lĩnh vực này trên tầm quốc tế hơn là một nỗ lực mang 



tính thực tế để thu hút các công ty hàng đầu thế giới tham gia khai khoáng và mang lại cho đất nước 

này một loạt các cơ hội phát triển và sự bảo đảm về môi trường mà chỉ có các công ty đó mới có hy 

vọng mang lại được.   

 

Như đã nêu ở trên, những lo ngại trên c n xuất phát từ thực tế rằng các dự án khai khoáng lớn với 

chất lượng cao đều được thực hiện với sự gọi vốn từ thị trường quốc tế.  Các vần đề như việc xây 

dựng giá đấu giá ban đầu, các thời hạn cấp phép tùy tiện áp đặt lên các đơn đấu giá và yêu cầu các 

bên đấu giá phải dựa vào kết quả thăm d  của các đơn vị khác (hoặc không có luôn) trong Dự thảo 

Quy định Đấu giá là rủi ro quá cao đối với giới ngân hàng quốc tế và là trở ngại đối với các công ty 

có uy tín trên thị trường quốc tế khi đấu giá.    

 

Các vấn đề cụ thể khác mà c n chưa rõ bao gồm:   

 

1.  Trong khoản 2(1), việc một công ty đấu giá đủ điều kiện sẽ được ủy ban đấu giá "chọn" 

thay vì thắng vì đáp ứng tốt nhất các điều kiện đấu giá là mâu thuẫn.   Xem thêm ở điều 10(2).   Các 

yêu cầu thẩm định tiền đăng k  là rất không rõ ràng.  Liệu các công ty đấu giá có phải nộp thông tin 

bảo mật hoặc quan trọng về việc đấu giá của họ trước khi diễn ra đấu giá - xem điều 15 và 16?  Đây 

có thể sẽ là rắc rối lớn.  Ở các quốc gia bao cấp khác, các công ty đã nộp thông tin quan trọng của 

mình thường bị các ứng viên khác sao chép lại (VD, Lào, các quốc gia cộng h a ở Trung Á.)  Trong 

Dự thảo Quy định Đấu giá không có gì đảm bảo giải quyết lo ngại này. 

 

2.  Ở điều 2(3), khi nào thì giá được điều chỉnh?  Trước khi đấu giá?  Mức chỉnh thế nào và 

trên cơ sở gì? 

 

3.  Ở điều 3(1), có quy định nào về "đấu giá tài sản" và nó liên quan thế nào tới đấu giá 

quyền khai khoáng?   

4.  Ở điều 3(2), liệu có phải việc ghi chi tiết "việc tiết lộ, tính vô tư, công bằng và việc bảo 

vệ quyền và lợi ích chính đáng của bên đấu giá" sẽ được đảm bảo thực hiện, là mục đích của các 

quy định này? 

 

5.  Ở điều 3(3), liệu những người đó có nên là "đại diện được xác nhận?"  

 

6.  Ở điều 4, vui l ng xem những nhận xét ở trên về việc sử dụng các ước tính trữ lượng của 

chính phủ làm căn cứ tính giá đấu giá ban đầu. Việc tính tỉ lệ phần trăm trong văn bản đi kèm được 

thực hiện như thế nào hoặc vì sao hoặc liệu đó chỉ là con số tùy tiện vẫn c n chưa rõ.  

 

7.  Ở điều 5, mục đích của việc đặt cọc dựa trên phần trăm số tiền đấu giá ban đầu là gì? Vì 

sao việc áp dụng một mức phí cố định (danh nghĩa) để đảm bảo sự nghiêm túc và thiện chí của bên 

đấu giá là chưa đủ?  Nếu không, lần nào cũng sẽ phải thiết lập một mức giá riêng.   

 

8.  Ở điều 6, các điều kiện để hoàn phí là quá khắt khe.  

 

9.  Ở điều 7, các yêu cầu về thời gian không có   nghĩa. Việc thắng đấu giá chẳng lẽ lại 

không dẫn đến việc cấp phép thăm d ? Nếu không thì việc gì phải có việc tiền thẩm định năng lực 

các bên đấu giá? Cũng vậy, tại sao thời gian xin cấp phép khai khoáng chỉ là 6 tháng? Giả sử, một 

công ty phải thực hiện rất nhiều việc sau khi thắng đấu giá để thăm d  thêm, nghiên cứu khả thi và 

huy động vốn. Đối với một dự án khai khoáng lớn thì một năm là quá ngắn. Điều khoản này cũng 

đặt ra một câu hỏi quan trọng về việc làm sao có thể đưa ra mức giá ban đầu cho một khu vực mà 

chưa từng được thăm d  và vì thế không có thông tin về trữ lượng?   

 



10.  Tại điều 9, những người không được tham gia tối thiểu phải là tất cả các thành viên trực 

tiếp trong gia đình hoặc gia đình vợ/chồng. Ngoài ra, Vinacomin, các cơ quan nhà nước và quân đội 

thì sẽ theo quy định nào? 

 

11.   Ở điều 11, có vẻ không phải tất cả các thành viên của UB Đấu giá đều là chuyên gia về 

khai khoáng.  Điều đáng lo ngại là nếu có quá nhiều người không chuyên về khai khoáng trong UB 

thì UB này sẽ dễ bị chính trị hóa và thao túng.     

 

12.  Có vẻ như chưa có một thủ tục cho phép người ta có thể yêu cầu xem lại tính công bằng 

của quy trình này.  Chỉ có 1 đề cập duy nhất ở điều 12(2) - sự giám sát chưa đầy đủ để UB có thể 

điều tra các khiếu nại đối với các hoạt động của chính UB. 

 

13.  Liệu Kế hoạch Phân vùng Khai khoáng đề cập ở điều 13 sẽ là một văn bản công khai 

mà ai quan tâm cũng có thể tiếp cận?  Nếu không, khi việc đấu giá không được thông báo rộng rãi 

và thông tin về việc tham gia lúc nào, ra sao không dễ tiếp cận thì việc hút đầu tư sẽ khó khăn.    

 

14.  Những thông tin cho các đối tượng ở điều 14 có thể tiếp cận là quá chung chung.  

 

15.  Tại điều 13 và 14, thiếu thông tin về cách và nơi mà các bên tham gia đấu giá và cá 

nhân có thể tiếp cận thông tin về đấu giá. Nhìn chung, các quy định cần có các điều khoản về 

khoảng thời gian và địa điểm mà thông tin về cuộc đấu giá sẽ được công bố trước. Khoảng thời gian 

30 ngày trong điều 14 là không đủ để đấu giá những khu vực có tiềm năng trữ lượng lớn, đặc biệt 

khi mà một công ty phải đăng k  trước 7 ngày. Thêm vào đó, lịch trình trong điều 22 có vẻ không 

nhất quán với con số 30 ngày nói trên, lộn xộn. Quy định trong điều 16(3) rằng thông báo đó sẽ cho 

biết về thời gian và địa điểm của cuộc đấu giá có vẻ diễn ra sau sự kiện. Thông tin này cần được 

công bố trước khi nhận đơn đăng k . Thông báo và giấy mời khác nhau thế nào? Những đơn vị 

không đăng k  có được mời không?  

 

16.  Tại điều 17, việc hạn chế thông tin là để làm gì? Không c n thông tin gì là chưa được 

nộp cho UB Đấu giá (về tài chính, khả năng kỹ thuật, v.v...) chỉ c n vấn đề liệu mức phí đấu giá có 

thể được điều chỉnh không? Ở điều 17(3)(d), các quy định được xây dựng với mục đích là để gây 

khó cho việc hối lộ và thông đồng. Với những nhận xét ở trên về các khiếm khuyết trong các tiêu 

chí tiền đăng k  và lựa chọn, có vẻ khó mà ngăn chặn được việc thông đồng và các vấn nạn khác.  

Các quy định này chưa đủ chi tiết và rõ ràng, c n thiếu sự bảo đảm cho thông tin mật, các tác động 

chính trị chưa được ngăn ngừa và cũng chưa có các biện pháp hành chính độc lập cho giai đoạn sau 

đấu giá để tránh các vấn đề mà đấu giá thường gặp phải.  

 

17.  Ở điều 18, các tài liệu đấu giá liệu có được lưu lại? Việc nhận đơn đấu giá diễn ra thế 

nào?  Các bên tham gia đấu giá có bao nhiêu thời gian để nộp hồ sơ dự Thủ tục "bỏ phiếu" cần được 

ghi chi tiết hơn.  

 

18.  Tại điều 19, báo cáo đấu giá được công bố khi nào, ở đâu? Liệu có một thủ tục hành 

chính để các bên đấu giá nếu cho rằng việc đấu giá đang không diễn ra như quy định có thể phản 

đối?  Ở điều 19(2) những loại giấy phép đó liên quan thế nào tới giấy phép hoạt động? Các loại giấy 

phép khác (nước, điện, v.v...) để hoạt động thì sao? Đơn vị đấu thầu tự lo cũng như một phần của 

khoản phí đã thanh toán? 

 

19.  Tại điều 20, việc thắng đấu giá chính xác sẽ mang lại cái gì? Ngôn từ ở đây mơ hồ và 

các thuật ngữ khác nhau được sử dụng tại các điều khoản khác nhau. Công thức đưa ra không giống 

bất kỳ công thức nào được biết đến trước đây trong lĩnh vực này và cực kỳ có vấn đề. Các bên tham 

gia làm sao có thể biết được hoặc hiểu được các biến số đó. Ví dụ, các con số của một phương thức 

khai khoáng được đánh giá thế nào nếu bên tham gia không thể tự thăm d  và thử nghiệm phân tích 



cho dự án  Làm sao có thể tính được cho một khu vực mà chưa được thăm d ? Các con số đó liên 

quan thế nào tới con số thắng đấu giá - con số đương nhiên chỉ hướng tới giá trị cao hơn để có thể 

thắng? Con số đấu giá có bù trừ G không? Các con số đó liên quan thế nào tới tiền thuê mỏ và thuế?  

Các con số đó có thể được tách bạch khỏi tiền thuê mỏ hay thuế không?  

 

Như đã đề cập, có rất nhiều vấn đề trong Dự thảo Quy định Đấu giá này. Không may, kết luận thực 

tiễn duy nhất mà một nhà quan sát độc lập có thể rút ra sau khi xem xét là dự thảo này chưa cân 

nhắc nghiêm túc tác động của nó lên khả năng hút đầu tư quốc tế vì có quá nhiều dấu hỏi, quá nhiều 

điều khoản mơ hồ và quá nhiều mức phí và khoản tiền được áp đặt mà không hề tham khảo gì đến 

tác động lên mức Thuế suất Hiệu quả (ETR) (đã được bàn trong các tài liệu nhận xét trước) của các 

đối tác mong muốn tham gia khai khoáng ở Việt Nam.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Góp ý Dự thảo Nghị định về Đấu giá Quyền Khai thác                                   Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 05/2011 

 

 

GÓP Ý DỰ THẢO QUY ĐỊNH ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

Tháng 04 năm 2011 

 

Duane Morris LLC 

 

1. Đối tượng không được tham gia đấu giá: phạm vi hạn chế cần được mở rộng để bao quát cả các 

công ty/tổ chức có liên quan mà các đối tượng quy định tại Điều 9 tham gia. 

 

2. Lựa chọn tổ chức, cá nhân tham dự: Điều 36 của Luật Khoáng sản chỉ quy định về cách thức 

chung để lựa chọn nhà đầu tư thăm d  khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản. Không có quy định chi tiết nào của Điều 36 giúp xác định việc đánh giá, lựa chọn 

tổ chức/cá nhân tham dự phiên đấu giá, do vậy Điều 36 nên được loại bỏ khỏi mục b Điều 16.2 

của dự thảo. 

 

Góp ý: theo dự thảo, các nhà đầu tư nước ngoài chưa thành lập doanh nghiệp liên doanh/doanh 

nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sẽ không đạt yêu cầu được lựa chọn để tham 

dự phiên đấu giá. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư nước ngoài trước tiên phải thành 

lập doanh nghiệp liên doanh/100% vốn đầu tư nước ngoài và dùng doanh nghiệp mới thành lập 

này để đăng k  tham dự phiên đấu giá. Ngoài việc phải thực hiện các thủ tục thành lập tốn nhiều 

thời gian và chi phí, nếu không giành chiến thắng, các nhà đầu tư nước ngoài phải gánh chịu cả 

rủi ro về việc doanh nghiệp mới thành lập này trở nên vô ích và phải ngay lập tức thực hiện các 

thủ tục giải thể cũng tốn nhiều thời gian và chi phí. 

 

Các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản bao gồm cả các khu vực đã thăm d  và chưa 

thăm d ; và Luật Khoáng sản cho phép nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện việc thăm d  

khoáng sản mà không cần thành lập pháp nhân tại Việt Nam (chỉ thông qua văn ph ng đại diện 

hoặc chi nhánh tại Việt Nam. Do đó, ít nhất nên cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được trực 

tiếp tham gia đấu giá tại các khu vực chưa thăm d  khoáng sản. 

 

3. Thời hạn thông báo việc đấu giá: 

o Điều 14 quy định việc đấu giá phải được thông báo 30 ngày trước ngày tổ chức phiên đấu 

giá. Điều 21.1 yêu cầu việc thông báo phải được thực hiện không ít hơn 10 ngày trước khi 

phát hành hoặc nhận hồ sơ mời đấu giá. 

o Các thời hạn khác: 

- Thời hạn hết hạn nộp hồ sơ không quá 90 ngày kể từ ngày thông báo (Điều 21.2); 

- Thời hạn đánh giá, lựa chọn hồ sơ tham gia đấu giá không quá 30 ngày kể từ ngày hết 

hạn nộp hồ sơ (Điều 21.3); 

- Tổ chức/cá nhân được lựa chọn tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước không ít hơn 

07 ngày trước khi tổ chức phiên đấu giá (Điều 5.5); 

- Phiên đấu giá phải được tổ chức trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày kết thúc 

việc đánh giá, lựa chọn hồ sơ (Điều 21.4) 

 

Góp ý: không hề có quy định về thời gian tối thiểu cho việc nhận (nộp) hồ sơ hay thời gian đánh 

giá/lựa chọn hồ sơ (tổ chức/cá nhân tham gia). Do đó, theo bản dự thảo hiện nay các nhà đầu tư 

chỉ có dưới 30 ngày để chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng k  tham gia đấu giá. Bên cạnh đó, với việc 

yêu cầu phải nộp tiền đặt trước không chậm hơn 07 ngày trước ngày tổ chức phiên đấu giá, trên 

thực tế thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ tối đa chỉ có thể là 23 ngày. 

 



Trên thực tiễn, các nhà đầu tư nước ngoài không thể thành lập doanh nghiệp liên doanh/100% 

vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực khoáng sản chỉ vòng 23 ngày. Do vậy, các quy định về 

thời hạn, cũng như các điều kiện áp dụng với việc lựa chọn tổ chức tham gia đấu giá phải được 

xem xét lại để đảm bảo nhà đầu tư nước ngoài có nhiều quyền hơn trong việc tham gia đấu giá. 

 

4. Thủ tục đấu giá: Hội đồng Đấu giá sẽ quyết định bước giá, tuy nhiên bước giá không phù hợp 

với hình thức đấu giá theo dự thảo này: 

 

Dự thảo vạch ra quy trình đấu giá theo hình thức “Đấu giá kín và lựa chọn giá cao nhất” trong 

đó mỗi v ng đấu giá gồm 2 bước: (i) người tham gia quyết định và tiến hành đặt giá (kín) (dựa 

trên giá khởi điểm); và (ii) Hội đồng Đấu giá thu thập các phiếu đặt giá, kiểm tra và thông báo 

các giá đã đặt và mức giá cao nhất. Trong trường hợp có từ 2 mức giá cao nhất bằng nhau, vòng 

đấu giá tiếp theo sẽ được tổ chức với giá khởi điểm mới là mức giá cao nhất của vòng liền 

trước. Trong trường hợp sau 3 vòng liên tiếp vẫn có nhiều mức giá cao nhất bằng nhau, phiên 

đấu giá sẽ được quyết định bằng hình thức bốc thăm (giữa những người trả giá cao nhất). 

 

Góp ý: Nếu bước giá được áp dụng và khu vực đấu giá là khu vực thu hút nhiều nhà đầu tư, sẽ 

có khả năng lớn là các nhà đầu tư đều trả mức giá cao nhất trong phạm vi bước giá cho phép. 

Do số v ng đấu giá nhiều nhất chỉ có thể là 3 v ng, sau 3 v ng phiên đấu giá rất có thể sẽ bị 

“chuyển” sang hình thức bốc băm và hình thức này có thể dẫn bị lạm dụng trong một vài trường 

hợp nhất định. 

 

Do đó, mô hình đấu giá không nên áp dụng bước giá. 

 

5. Chuẩn bị hồ sơ đăng k  tham gia đấu giá: 

o Nên bao gồm ĐKKD HOẶC Giấy chứng nhận đầu tư – để ghi nhận một cách rõ ràng quyền 

của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tham gia đấu giá; 

o Hồ sơ về năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư: nguyên tắc “nhìn xuyên qua” cần được áp 

dụng để đánh giá năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư nước ngoài/người tham gia đấu giá 

(xem các góp ý về dự thảo hướng dẫn thực hiện Luật Khoáng sản). 

 

6. Giấy tờ của người tham dự phiên đấu giá: nên yêu cầu giấy chứng minh nhân dân HOẶC hộ 

chiếu (do các nhà đầu tư nước ngoài/có vốn đầu tư nước ngoài thường lựa chọn cử người đại 

diện là người nước ngoài). 

 

7. Không triển khai dự án: Trong trường hợp người trúng đấu giá không tuân thủ các nghĩa vụ quy 

định tại Điều 7.2, dẫn tới việc dự án thăm d /khai thác khoáng sản không được triển khai trên 

khu vực đã đấu giá, liệu có cơ chế nào để rút lại quyền khai thác khoáng sản đã cấp và đưa khu 

vực đó ra đấu giá lại? 

 

Góp  : trong trường hợp người trúng đấu giá không tuân thủ các nghĩa vụ tại Điều 7.2 trong 

vòng 12 tháng, quyền khai thác đã cấp phải được rút lại và khu vực đó phải được tổ chức đấu 

giá lại. 

 
 
 
 
 
 
 



Góp ý Dự thảo Nghị định Đấu giá quyền khai thác                                          Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 05/2011 

 

GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG 

SẢN  “Nghị định đấu giá”) 

Tháng 04 năm 2011 

 

Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn 

1. Chúng tôi hiểu rằng Nhà nước có chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư điều 

tra cơ bản địa chất về khoáng sản và đầu tư khai thác khoáng sản gắn với chế biến, sử dụng 

khoáng sản để làm ra sản phẩm có giá trị và hiệu quả kinh tế - xã hội. Điều đó đã được thể hiện 

rất rõ ràng tại Mục 4, Mục 6 Điều 3 Luật Khoáng sản 2010 và Mục 3, Mục 4 Điều 14 Nghị định 

thi hành. Tuy nhiên, chúng tôi chưa tìm thấy bất kỳ quy định tương tự nào trong Nghị định đấu 

giá. Chúng tôi cho rằng để hiện thực hóa chủ trương khuyến khích của Nhà nước đối với các 

chủ đầu tư cùng tham gia điều tra cơ bản với Nhà nước và chế biến sâu, các nội dung nêu trên 

cũng rất cần phải được cụ thể hoá thành các tiêu chí trong Nghị định đấu giá về đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản. 

2. Khoản 1 Điều 20 Nghị định đấu giá có quy định về hệ số Q - Trữ lượng khoáng sản “đã được 

phê duyệt trong khu vực khai thác”. Tuy nhiên, Khoản 1(b) (hiện đang đánh số nhầm là 1(c)) 

Nghị định đấu giá cũng đưa ra quy định về trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở 

khu vực “chưa thăm d  khoáng sản”. Như vậy, đề đảm bảo xác định được chính xác hệ số Q, 

Ban soạn thảo nên cân nhắc bổ sung căn cứ áp dụng cho trường hợp tại Điều 7 nêu trên. 

3. Cũng theo Khoản 1 Điều 20 Nghị định đấu giá thì hệ số Q có thể được xác định tuỳ theo 

phương thức thanh toán tiền trúng đấu giá (một lần hoặc nhiều lần). Theo chúng tôi, nếu cộng 

gộp với các nghĩa vụ tài chính khác phải trả cho Nhà nước thì số tiền mà nhà đầu tư phải bỏ ra 

trước khi được thực hiện quyền khai thác khoáng sản là rất lớn. Do vậy, chúng tôi kiến nghị Ban 

soạn thảo chỉ nên áp dụng phương pháp nộp tiền đấu giá làm nhiều lần trong nhiều năm, điều 

này một mặt tạo điều kiện cho nhà đầu tư như đã nêu phía trên, mặt khác cũng giúp tránh được 

các rắc rối có thể phát sinh trong quá trình thực hiện quá trình đấu giá (trong trường hợp vừa có 

nhà đầu tư cam kết thanh toán một lần, vừa có nhà đầu tư cam kết thanh toán nhiều lần …). 

4. Ngoài các nội dung nêu trên, chúng tôi cho rằng Nghị định đấu giá cũng nên bổ sung quy định 

chuyển tiếp cho phép các dự án đã nộp hồ sơ xin cấp phép khai thác vào thời điểm hiện nay 

nhưng vì l  do nào đó chưa được cấp phép vào thời điểm có hiệu lực của Nghị định đấu giá và 

quy định hạn chế các địa phương đưa ra các tiêu chí riêng, khác với quy định của Luật Khoáng 

sản 2010 và Nghị định đấu giá tạo thêm khó khăn cho nhà đầu tư trong việc tiếp cận dự án và 

triển khai đầu tư (như quy định về nộp tiền hỗ trợ hạ tầng …). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuộc họp về Khoáng sản                 Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 05/2011 

 

TÓM TẮT CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH HƢỚNG DẪN  

LUẬT KHOÁNG SẢN VÀ NGHỊ ĐỊNH ĐẤU GIÁ  

QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN  

 

Thời gian: 9:00 ~ 11:30, Thứ Năm, 28/04/2011 

Địa điểm: Văn phòng Bộ Kế hoạch Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, TP Hà Nội  

Thành phần: Xem Phụ  ục 1 – Danh sách đại biểu 

 

CHƢƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 

 Tóm tắt nội dung chính và lịch trình ban hành Nghị định (NĐ) thi hành Luật Khoáng sản (LKS) 

và Nghị định Đấu giá quyền Khai thác Khoáng sản. 

 Ý kiến đóng góp của nhóm Công tác Khoáng sản và các doanh nghiệp 

 Phần trả lời và kết luận  

 

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH VÀ LỊCH TRÌNH BAN HÀNH NĐ THI HÀNH LUÂT 

KHOÁNG SẢN VÀ NĐ ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

 

Ông Lại Hồng Thanh – Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài Nguyên và Môi trƣờng  BTNMT) 

- LKS sẽ có hiệu lực vào ngày 01/07/2011, vì vậy theo dự kiến hai NĐ này sẽ phải trình Chính 

phủ trong tháng 5 để xem xét ban hành cùng thời điểm có hiệu lực của LKS.  

 

 Dự thảo Nghị định hƣớng dẫn thi hành LKS 

- Quy định chi tiết 17 Điều trong LKS và cụ thể hóa một số nội dung khác trong Luật như: 

khoáng sản độc hại, bảo vệ khu vực chưa khai thác, đóng cửa mỏ v..v  

 

- Thẩm qu  n lập  trình  phê du ệt qu  hoạch khoáng sản 
o Có 4 loại quy hoạch khoáng sản: Quy hoạch về điều tra cơ bản địa chất khoáng sản, quy 

hoạch các loại khoáng sản chung cả nước, quy hoạch khai thác và sử dụng khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng cả nước, và quy hoạch khai thác và sử dụng khoáng sản khác của cả nước.  

o BTNMT lập quy hoạch điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản và quy hoạch thăm d  và khai 
thác khoáng sản chung cả nước.  

o Bộ Công thương và Bộ Xây dựng chỉ lập quy hoạch khai thác và sử dụng đối với các loại 
khoáng sản khác và khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên cơ sở quy hoạch chung cả nước 

do BTNMT lập. Đây là điểm mới trong Dự thảo. 

o Quy hoạch thăm d  và khai thác sử dụng khoáng sản của tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương phải căn cứ vào quy hoạch khoáng sản chung của cả nước do BTNMT lập. 

 

- Đấu giá qu  n khai thác khoáng sản: Theo luật KS mới mọi khu vực khoáng sản (kể cả có hay 

chưa có kết quả thăm d ) đều đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trừ khu vực mà Thủ 

tướng Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác định là khu vực không 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

 

- Ti n cấp qu  n khai thác khoáng sản: Đây là thay đổi lớn. Doanh nghiệp được giao quyền 

khai thác khoáng sản qua hình thức đấu giá hoặc không đấu giá đều phải nộp tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản. 

 

Phương pháp tính và mức thu căn cứ trên các tiêu chí giá, trữ lượng, chất lượng, phương pháp 

khai thác và điều kiện hạ tầng kỹ thuật của khu vực mỏ được cấp phép khai thác. Các tiêu chí 

này được phản ánh qua các hệ số: 



o K1- hệ số phương pháp khai thác: Khai thác lộ thiên có hệ số thu hồi trung bình khoảng 

10%; khai thác hầm l  có hệ số thu hồi khoảng 40%. Vì vậy dự thảo đề xuất K1 đối với khai 

thác lộ thiên là không thấp hơn 0.9, và K1 đối với khai thác hầm l  là không thấp hơn 0.6.  

o K2- Tỷ lệ phần trăm trữ lượng nhà nước thu trên số lượng khoáng sản khai thác được. 

o K3- Điều kiện hạ tầng kỹ thuật. Dự thảo đề xuất 4 mức theo hướng hệ số K3 càng giảm khi 

đầu tư ở khu vực có điều kiện càng khó khăn để khuyến khích doanh nghiệp. 

 

- Phƣơng thức thu ti n cấp qu  n khai thác khoáng sản: Hiện có 2 quan điểm: thu một lần 

trước khi cấp giấy cấp quyền khai thác hoặc thu nhiều lần. Phương án thu nhiều lần lại có hai 

quan điểm: thu nhiều nhất trong phạm vi 3 lần hoặc thu theo sản lượng khai thác hàng năm. Đề 

nghị nhóm Khoáng sản cho   kiến đóng góp.  

 

 Dự thảo Nghị định Đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

- Nội dung chính: Xác định giá khởi điểm khi đấu giá, phương pháp tính tiền trúng đấu giá và 

thời điểm thu tiền trúng đấu giá.  

 

- Xác định giá khởi điểm: Trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm 

d , chưa có đánh giá về quy mô trữ lượng, chất lượng thì khó xác định được giá khởi điểm. Tuy 

nhiên, nguyên tắc ở đây là đảm bảo giá khởi điểm ít nhất bằng tiền cấp quyền khai thác theo 

phương pháp tính trong Dự thảo Nghị định hướng dẫn LKS. Mặt khác, khi tính giá khởi điểm 

không thể tính giá trị bằng tiền, đặc biệt đối với trường hợp khu vực chưa có kết quả thăm d . 

Vì vậy Dự thảo đề xuất phương pháp tính là giá trị phần trăm trữ lượng khoáng sản (5% - 10%) 

doanh nghiệp cam kết trả cho Nhà nước. Theo nguyên tắc đó, khi đấu giá nếu doanh nghiệp nào 

cam kết trả cho nhà nước số phần trăm trữ lượng cao nhất thì doanh nghiệp đó trúng đấu giá.  

 

- Thời điểm thu ti n trúng đấu giá:  

o Trường hợp đấu giá quyền khai thác ở khu vực đã có kết quả thăm dò: Dự thảo đề xuất sau 

khi trúng đấu giá, nhà đầu tư sẽ lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác và nộp tiền trúng đấu 

giá (một lần hoặc nhiều lần theo sản lượng khai thác) như trong Nghị định hướng dẫn.  

o Trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa có kết quả thăm dò: Doanh 

nghiệp trúng đấu giá sẽ được cấp giấy phép thăm d , tại thời điểm đó doanh nghiệp chưa 

phải nộp tiền trúng đấu giá ngoài khoản tiền đặt trước khi đăng k  tham gia đấu giá. Nếu 

doanh nghiệp trúng đấu giá cam kết phần trăm trữ lượng cao mà khi tiến hành thăm d  

xong, kết quả trữ lượng lại không đủ như cam kết và doanh nghiệp không tiến hành khai 

thác thì họ sẽ không phải nộp thêm gì, đồng thời tiền đặt trước khi đăng k  tham gia đấu giá 

sẽ được Nhà nước hoàn trả, ngoài phí và lệ phí theo quy định. Nếu sau khi thăm d  mà mỏ 

đó có thể đưa vào khai thác được thì lúc đó Nhà nước mới thu tiền đấu giá. Lưu  : Hệ số K2 

trong Điều 34 Dự thảo Nghị định hướng dẫn LKS là do Nhà nước ấn định khi cấp phép cho 

doanh nghiệp c n K2 trong Dự thảo Nghị định đấu giá là hệ số mà doanh nghiệp tự nguyện 

cam kết nộp cho Nhà nước.  

 

Ông Phạm Ngọc Sơn – Vụ trƣởng Vụ Pháp Chế Bộ TNMT  
- Điểm mới trong các quy định là Nhà nước sẽ thu tiền khi cấp quyền khai thác khoáng sản. Vấn 

đề là tính tiền thu bằng phương pháp nào để đảm bảo công bằng, Nhà nước có tăng thu và quản 

l  được. 

- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được thu đối với cả doanh nghiệp đã được cấp phép (thu 

đối với trữ lượng c n lại) và doanh nghiệp được cấp mới.  

- Tiền trúng đấu giá sẽ được tính căn cứ trên giá trị phần trăm trữ lượng khoáng sản mà doanh 

nghiệp cam kết trả cho Nhà nước.     

 

Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 

Ông Nguyễn Xuân Tƣờng – Giám đốc Công ty Vàng Phƣớc Sơn 



- Nhận xét chung: hai Dự thảo có nhiều quy định mới tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 

hoạt động khoáng sản, đáp ứng yêu cầu và giải quyết những tồn tại trước đây. 

 

Dự thảo Nghị định hƣớng dẫn Luật Khoáng sản 

 Khái niệm quyền khai thác khoáng sản cần được làm rõ. Nội dung quyền đó gồm những gì, ví 

dụ: nhà đầu tư được sử dụng bất kỳ phương thức khai thác nào, có thể khai thác hoặc không 

khai thác, khai thác nhiều hoặc khai thác ít mà không bị bất kỳ ràng buộc, chi phối nào từ phía 

Nhà nước.  

- Khoản 2 Điều 14 quy định điều kiện có kinh nghiệm trong hoạt động khoáng sản hiệu quả ít 

nhất là 5 năm. Đây chỉ nên là điều kiện ưu tiên chứ không nên là nguyên tắc lựa chọn. 

- Công thức tính tiền cấp quyền khai thác:  

o Điều 27 LKS quy định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định dựa vào giá, trữ 
lượng, chất lượng, loại hoặc nhóm khoáng sản và điều kiện khai thác. Như vậy trong các hệ 

số nêu trong công thức, thiếu hệ số về chất lượng khoáng sản. Nên thêm hệ số K4: 0,1 tới 1 

thể hiện chất lượng khoáng sản.   

o Các tỷ lệ và hệ số trong công thức tính quá cao. Mức phí cấp quyền khai thác cao cộng với 
thuế tài nguyên sẽ gây bất lợi cho doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. 

o Trữ lượng đưa vào tính toán chưa chắc đã là sản lượng khai thác được trong thực tế. Vì vậy, 
căn cứ vào đó để tính tiền thu là chưa hẳn chính xác. Hơn nữa doanh nghiệp phải nộp số tiền 

lớn với tỷ lệ 3% - 5% tổng giá trị mỏ, nếu số tiền đó phải trả trước cho những gì chưa khai 

thác được thì sẽ là nghĩa vụ tài chính quá lớn. 

- Quyền khai thác khoáng sản của doanh nghiệp sẽ được bảo vệ như thế nào?  

 

Dự thảo Nghị định đấu giá qu  n khai thác khoáng sản 

- Trong trường hợp khu vực đấu giá chưa được thăm d : Nếu doanh nghiệp đưa ra tỷ lệ trong đấu 

giá mà không tính tới sản lượng h a vốn sẽ rất khó phát triển lành mạnh công nghiệp khoáng 

sản. Cần thảo luận kỹ hơn.  

 

Ông Nguyễn Hồng Hải – Công ty Duane Morris 

Dự thảo Nghị định hƣớng dẫn LKS 

- Điều 14: Khi đầu tư ở Việt Nam, các nhà đầu tư thường thành lập liên doanh hoặc công ty 100% 

vốn nước ngoài; nếu áp dụng điều kiện tổ chức có ít nhất 5 năm kinh nghiệm hoạt động khoáng 

sản hiệu quả thì sẽ loại trừ những doanh nghiệp có vốn nước ngoài đó. Vì vậy điều kiện này chỉ 

nên áp dụng đối với bản thân nhà đầu tư thành lập nên doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu 

tư nước ngoài không trực tiếp thành lập công ty tại Việt Nam mà họ sẽ thành lập các chi nhánh 

chuyên biệt (SPV) ở nước ngoài để đầu tư sang Việt Nam. Đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc 

thêm vấn đề này.  

- Theo Dự thảo, thời gian lấy   kiến cơ quan liên quan không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ. 

Như vậy các nhà đầu tư sẽ khó biết được sau bao nhiêu lâu hồ sơ được giải quyết. 

- Hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện: Nếu gửi qua đường bưu điện, cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ có ra văn bản tiếp nhận hồ sơ không và việc quản l  và theo dõi văn bản tiếp nhận 

hồ sơ này như thế nào? Làm thế biết được thời điểm nào hồ sơ được tiếp nhận và thời điểm nào 

bắt đầu tính thời hạn giải quyết hồ sơ?     

 

Dự thảo Nghị định đấu giá qu  n khai thác 

 Khoản 2 Điều 16 dẫn chiếu tới Điều 36 của LKS, nhưng trong Điều 36 LKS không chỉ rõ điều 

kiện cần đáp ứng của doanh nghiệp đăng k  tham gia đấu giá. Vì vậy các điều kiện đó cần được 

quy định rõ trong Nghị định; nếu không quy định này sẽ được diễn giải theo hướng nhà đầu tư 

nước ngoài phải thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam khi muốn tham gia đấu giá; Trường hợp 

không trúng đấu giá, nhà đầu tư phải tốn thêm tiền và thời gian để giải thể doanh nghiệp này.  

 



LKS cho phép nhà đầu tư nước ngoài nếu mở chi nhánh hoặc văn ph ng đại diện tại Việt Nam 

thì được tiến hành thăm d  khoáng sản, mà theo Dự thảo Nghị định thì hiện nay, sự tham gia 

của nhà đầu tư nước ngoài bị hạn chế bởi họ phải thành lập pháp nhân trước mới được tham gia 

đấu giá. Điều này dường như mâu thuẫn với LKS.  

 

 Thủ tục đấu giá: Nếu bước giá được áp dụng và khu vực đấu giá là khu vực thu hút nhiều nhà 

đầu tư, sẽ có khả năng lớn là các nhà đầu tư đều trả mức giá cao nhất trong phạm vi bước giá 

cho phép. Hơn nữa, dự thảo lại quy định nếu sau 3 v ng liên tiếp mà mức giá cao nhất vẫn bằng 

nhau thì phiên đấu giá sẽ chuyển sang hình thức bốc thăm. Hình thức bốc thăm không đảm bảo 

được tiêu chí rõ ràng minh bạch bằng phương thức đấu giá. BST nên cân nhắc lại quy định về 

bước giá hoặc quy định rõ hơn   nghĩa áp dụng của bước giá. 

 

 Dự án không triển khai: Có cơ chế nào cho phép rút lại quyền đã cấp cho người trúng đấu giá và 

tổ chức buổi đấu giá khác nếu người trúng đấu giá không triển khai thực hiện dự án. Vì LKS chỉ 

quy định rút lại giấy phép thăm d  và giấy phép khai thác. Nếu nhà đầu tư mới chỉ thắng đấu giá 

mà không triển khai thì họ có bị rút các quyền nhận được từ việc thắng đấu giá không. 

 

Ông Đặng Dƣơng Anh – Luật sƣ Điều hành Công ty Vilaf  

Dự thảo Nghị định hƣớng dẫn LKS  

- Danh mục khoáng sản độc hại trong Dự thảo c n sơ sài, chưa có sự tham chiếu với định nghĩa 

về các chất, vật liệu độc hại theo Tiêu chuẩn Việt Nam và quy định pháp luật khác.  

- Cần có cơ chế bảo mật đối với kết quả hoạt động khoáng sản được báo cáo và các biện pháp 

khắc phục trong trường hợp thông tin bị tiết lộ. Chưa có quy định về quyền, thủ tục và lệ phí đối 

với các nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng thông tin sẵn có về trữ lượng khoáng sản từ Cơ quan Nhà 

nước nhằm tiết kiệm chi phí thăm d  khoáng sản ở các khu vực cụ thể. 

- Điều 8.6 có đề cập tới quy hoạch khoáng sản và khoanh vùng khu vực đấu giá. Vậy khi nào thì 

quy hoạch khoáng sản và việc khoanh vùng khu vực đấu giá quyền hoạt động khoáng sản được 

hoàn tất trên phạm vi cả nước? 

- Tại giai đoạn điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, nhà đầu tư luôn muốn họ sẽ được cấp 

quyền ưu tiên thăm d  khoáng sản tại khu vực mà họ đầu tư điều tra địa chất. Nếu khu vực đó 

lại được xác định (tại thời điểm đó hoặc sau này) là khu vực có đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản, thì quy định tại Điều 11 này sẽ không khuyến khích được khu vực tư nhân tham gia đầu tư 

điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. 

- Điều 16.3(c) quy định thời gian lấy   kiến các cơ quan có liên quan để cấp giấy phép thăm d  

khoáng sản không được tính vào thời gian cấp phép là 45 ngày. Với quy định như vậy, và với 

thực tế là thời gian cơ quan cấp phép lấy được   kiến từ các cơ quan có liên quan thường kéo 

dài, Ban soạn thảo cần quy định rõ cả thời gian các cơ quan có liên quan phải cho   kiến.  

- Chương IV – Quy định về thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản 

o Chưa có cách xử l  trường hợp nhà đầu tư được cấp phép hoạt động khoáng sản nhưng 

không tiến hành các hoạt động khoáng sản hoặc chỉ tiến hành các hoạt động khai khoáng tại 

một phần của khu vực được cấp phép.  

o Chưa quy định cụ thể liệu nhà đầu tư có phải ký thỏa thuận thuê đất đối với toàn bộ diện tích 

đất theo diện tích khu vực thực hiện hoạt động khai khoáng quy định trong Giấy phép Khai 

thác khoáng sản hay chỉ cần thuê đất cho phần xây mỏ và nhà máy chế biến. Giá thuê đất 

của từng khu vực cấp giấy phép khai thác khoáng sản được quy định cụ thể ra sao.  

o Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIE) một mặt phải xin cấp Giấy Chứng nhận Đầu 

tư từ UBND Tỉnh, một mặt phải xin cấp phép khai thác khoáng sản tại Bộ TNMT. Điều này 

làm cho việc xin cấp phép của FIE trở nên phức tạp, thiếu nhất quán và tốn nhiều thời gian. 

Dự thảo Nghị định nên thống nhất hai quy trình đó tại cùng một cấp. 

 

- Điều 34 – Công thức tính mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

o G (giá khoáng sản thương phẩm): làm thế nào để xác định hoặc có được giá này? 



o Q: Điều gì sẽ xảy ra nếu trữ lượng khoáng sản được dự đoán lớn hơn rất nhiều so với thực tế 

sau này khai thác được hoặc nhiều hơn so với khả năng con người có thể khai thác? 

o K: Chưa tính đến hệ số các công nghệ tiên tiến hoặc các biện pháp khai thác khoáng sản 

thân thiện với môi trường cần khuyến khích các nhà đầu tư áp dụng. 

 

- Ưu tiên dành cho các nhà đầu tư thực hiện các hoạt động khai thác khoáng sản 

o Chưa chỉ ra liệu nhà đầu tư có giấy phép thăm d  có được ưu tiên khai thác khoáng sản và 

xin cấp phép khai thác khoáng sản tại một khu vực nhất định hay không, cụ thể là tại khu 

vực đấu giá và khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

o Chưa xử l  trường hợp liệu nhà đầu tư hiện hữu đang khai thác một loại khoáng sản cụ thể 

tại một khu vực cụ thể sẽ có quyền ưu tiên được thăm d  và khai thác các loại khoáng sản 

khác tại khu vực đó hay không. 

o Không có quy định nào đề cập đến quyền ưu tiên của các doanh nghiệp trong việc gia hạn 

các Giấy phép Thăm d  và Khai thác khoáng sản hiện có của họ. 

- Phê duyệt thiết kế mỏ khoáng sản và giấy phép xây dựng mỏ: Dự thảo chưa nêu nghĩa vụ và 

quy trình các doanh nghiệp phải chuẩn bị để duyệt thiết kế mỏ. Dự thảo nên quy định rõ Bộ 

Công Thương sẽ là đầu mối cho các nhà đầu tư xin phê duyệt thiết kế mỏ, thiết kế nhà máy khai 

thác khoáng sản và các phê duyệt này sẽ thay thế cho Giấy phép xây dựng.  

- Nghị định cần quy định rõ có phải lập quỹ khôi phục môi trường không? Mức đóng góp vào quỹ 

là bao nhiêu? Cơ chế cho việc sử dụng nguồn quỹ này trong tương lai như thế nào để phục vụ 

mục đích khôi phục môi trường? 

- Không có quy định nào về việc góp vốn vào một liên doanh dưới hình thức giá trị của Giấy 

phép Khai thác khoáng sản.  

- Nghị định chưa quy định quyền hạn, l  do, phạm vi, thủ tục và lịch biểu tiến hành các cuộc 

thanh tra không định kỳ của cơ quan có thẩm quyền thanh tra. 

 

Dự thảo Nghị định đấu giá qu  n khai thác 

- Tiền đặt cọc để tham gia đấu giá có khung tương đối rộng, từ 1% đến 5%. Đề nghị quy định rõ 

hơn, 2% hoặc 3%. 

 

Trả lời của Ông Phạm Ngọc Sơn – Vụ trƣởng Vụ Pháp Chế, Bộ TNMT 

Dự thảo Nghị định hƣớng dẫn LKS 

- Nghị định sẽ không nhắc lại những quy định mà Luật đã quy định rõ và khi đọc Nghị định nên 

tham khảo cùng với LKS. 

- Công thức tính tiền cấp quyền khai thác là để áp dụng cho cơ quan nhà nước tính toán khi quyết 

định cấp quyền khai thác. Đây không phải là một loại thuế tài nguyên. 

- Ghi nhận   kiến về yêu cầu 5 năm kinh nghiệm hoạt động khoáng sản: Sẽ xem xét quy định nhà 

đầu tư (chủ doanh nghiệp) phải đấp ứng điều kiện gì thay vì áp dụng cho tổ chức. 

- Thời hạn gửi hồ sơ: Nghị định không quy định vì điều này sẽ quy định sau ở thông tư.  

- Ưu tiên trong điều tra cơ bản: Luật chỉ quy định người bỏ vốn được ưu tiên sử dụng tài liệu, nếu 

muốn quy định thêm là rất khó.  

- Thiết kế mỏ, quỹ môi trường, góp vốn bằng giấy phép: Luật KS không bao trùm tất cả các lĩnh 

vực mà phải dẫn chiếu đến các luật chuyên ngành khác. Ví dụ vấn đề k  quỹ đã được quy định 

trong Luật Môi trường, quyết định của Thủ tướng, thiết kế mỏ được quy định trong Luật Xây 

dựng.   

 

Dự thảo Nghị định đấu giá qu  n khai thác          

- Không nên nhầm lẫn giữa đấu giá quyền và đấu giá mỏ khoáng sản. Do vậy, khi trúng đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản, nhà đầu tư có quyền khai thác khoáng sản nhưng vẫn phải tuân 

theo các quy định của Luật.  

- Các tỷ lệ và hệ số trong công thức tính tiền cấp quyền khai thác: đúng là cao, BST sẽ nghiên 

cứu lại để đảm bảo Nhà nước tăng thu và quản l  được.  



 

THẢO LUẬN TỰ DO 

Ông Vũ Tú Thành – US – ASEAN Council  

- Đề nghị BST phối hợp với VBF thống nhất một lịch trình trao đổi thông tin giữa BST và cộng 

đồng doanh nghiệp, để các bên có thể tiếp tục đóng góp   kiến vào Dự thảo đã được chỉnh sửa 

và tiếp thu. 

 

Ông Phạm Ngọc Nam – Phó Giám đốc Pháp chế - Tập đoàn Đầu tƣ Sài Gòn 

- Điều 3.2b: Thông tin khoáng sản thuộc sở hữu của tổ chức cá nhân được trao đổi trên cơ sở đàm 

phán, nếu không đàm phán được thì sẽ được quyết định theo đơn giá của Nhà nước. Đây là vấn 

đề thương mại nên để hai bên tự thỏa thuận, không nên căn cứ vào đơn giá Nhà nước vì đơn giá 

đó sẽ không được cập nhật bằng giá thị trường.   

 

Bà Trần Đông Anh – Cục Quản lý Đấu thầu Bộ Kế hoạch Đầu tƣ 

Dự thảo Nghị định đấu giá qu  n khai thác 
- Điều 5 - tiền đặt trước: có thể bằng tiền mặt hoặc hình thức bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Điều 

6 quy định về trường hợp hoàn trả và không hoàn trả tiền đặt trước doanh nghiệp tham gia đấu 

giá. Đối với hình thức bảo lãnh của tổ chức tín dụng thì cách thức hoàn trả tiền đặt trước này sẽ 

như thế nào?  

- Cần quy định thời hạn, mẫu bảo lãnh dự đấu giá của ngân hàng nếu không mỗi ngân hàng sẽ 

phát hành một mẫu bảo lãnh khác nhau, dẫn tới ràng buộc trách nhiệm không cụ thể. Trách 

nhiệm của ngân hàng bảo lãnh khi doanh nghiệp tham gia đấu giá vi phạm các quy định về đấu 

giá và không được hoàn trả tiền đặt trước là như thế nào; thời hạn bảo lãnh là bao lâu?     

- Hồ sơ mời tham gia đấu giá: Sau khi thông báo phiên đấu giá, cơ quan tổ chức phiên đấu giá có 

phát hành hồ sơ mời đấu giá cho các doanh nghiệp tham gia đấu giá không? Điều 14.2 quy định 

thông tin của phiên đấu giá, những thông tin này sau đó có tiếp tục được đề cập ở hồ sơ mời 

tham gia đấu giá không. Điều 16 quy định hồ sơ đăng k  tham gia đấu giá phải đạt yêu cầu để 

được tham gia đấu giá nhưng không có quy định tiêu chí để đánh giá hồ sơ có đủ tiêu chuẩn hay 

không? 

- Điều 15.3: Quy định trách nhiệm BTNMT trong việc ban hành mẫu hồ sơ đăng k  tham gia đấu 

giá. Tránh tình trạng phải chờ Thông tư mới có mẫu đăng k , nên ban hành mẫu hồ sơ đăng k  

tham gia đấu giá bằng hình thức phụ lục đính kèm với Nghị định này. 

- Quyền khiếu nại của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá: Nên quy định thêm quyền khiếu nại cho 

doanh nghiệp khi đăng k  tham gia đấu giá nhưng cơ quan tiếp nhận hồ sơ đánh giá doanh 

nghiệp đó không đủ tiêu chuẩn tham gia đấu giá. Nên quy định trách nhiệm và thời hạn giải 

quyết khiếu nại.  

- Không nên dùng thuật ngữ “Không được ít hơn”, “Không quá” nên thay bằng khái niệm “tối 

thiểu” và “tối đa”. 

 

Ông Nguyễn Huy Hoàng – Giám đốc pháp chế - Công ty Khoáng sản Quy Nhơn 

- Quyền của người điều tra: Khuyến khích các tổ chức, cá nhân bỏ vốn để tiến hành điều tra 

khoáng sản mà chỉ ghi nhận quyền sử dụng thông tin thì quá ít, nên cụ thể hóa thành tiêu chí để 

có ưu tiên trong quá trình lựa chọn cấp quyền khai thác.   

- Khuyến khích doanh nghiệp tiến hành điều tra và doanh nghiệp cam kết chế biến sâu. Nghị định 

đã quy định nhưng trong công thức lựa chọn đơn vị thắng thầu lại không có tiêu chí nào để cụ 

thể hóa ưu tiên này. Cần hệ số K khác thể hiện sự ưu tiên này. 

- Cấp quyền thăm d : Chỉ dựa vào trữ lượng dự kiến, chưa thăm d . Căn cứ nào để tính Q từ đầu 

khi chưa có kết quả thăm d .  

- Trả tiền phí khai thác một lần hay hàng năm: Nếu trả một lần vào thời điểm cấp quyền khai thác 

thì quá lớn. Kể từ khi được cấp quyền khai thác sau phiên đấu giá cho tới khi nhà đầu tư nhận 

được giấy phép khai thác là một khoảng thời gian dài, chi phí đầu tư có thể bị tăng nhiều. Đề 

nghị cho nộp nhiều lần, số lần thế nào do BST quyết định. Trong Dự thảo hiện nay có hai 



phương án: một lần hoặc hàng năm. Nhưng nếu quy định nộp hàng năm thì sẽ dễ nhầm khoản 

tiền phải nộp này với thuế tài nguyên vì được tính trên sản lượng hàng năm.  

- Dự thảo chưa đề cập việc xử l  các dự án đã thăm d  hoặc đang lập hồ sơ xin giấy phép khai 

thác thì có phải tham gia đấu thầu nữa không? Nếu không thì phải xử l  thế nào? Có được cấp 

giấy phép khai thác không? 

- Đã ghi nhận quyền khai thác, sẽ phát sinh thị trường chuyển nhượng lại các quyền này, hiện DT 

không quy định về việc có cho phép chuyển nhượng quyền này không, quy trình, thủ tục thế 

nào?  

- Nên có quy định về việc cấm các địa phương quy định thêm yêu cầu nhà đầu tư phải thực hiện 

thêm nghĩa vụ tài chính trước khi được địa phương giới thiệu tham gia các phiên đấu giá.  

 

Trả lời của Ông Lại Hồng Thanh – Phó chánh văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

- Đấu giá tại khu vực chưa có kết quả thăm d : Đề xuất giá khởi điểm tính trên phần trăm trữ 

lượng doanh nghiệp cam kết, không phải trên cơ sở trữ lượng. Nhà nước sẽ thu tiền trúng đấu 

giá khi người trúng đấu giá đã thăm d , có trữ lượng được phê duyệt, có dự án đầu tư và có giấy 

phép khoáng sản thì lúc đó mới có Q để tính.  

- Xử l  chuyển tiếp đối với dự án đang thăm d : Đã được quy định trong Điều 13 Dự thảo Đấu 

giá, vấn đề cần nghiên cứu thêm là hồ sơ xin giấy phép thăm d , hồ sơ xin giấy phép khai thác 

nộp đúng quy định của Luật và đang trong quá trình giải quyết, nhưng trước thời điểm Luật có 

hiệu lực thì có đưa vào đấu giá không. 

- Lộ trình trình Chính phủ thông qua Nghị định: Dự thảo này đã được gửi cho các Bộ, địa phương 

và đăng tải trên websites để lấy   kiến. BST hiện nay sẽ phải tiếp thu   kiến và rà soát những 

nội dung tiếp thu và không tiếp thu, giải trình trong tờ trình Chính phủ. Trong tháng 5 phải trình 

Chính phủ cả hai Nghị định. Ngoài ra BST phải hoàn thành báo cáo đánh giá tác động của hai 

Nghị định này này và lấy   kiến của Cục kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn ph ng Chính 

phủ. Hoàn thiện xong phải chuyển sang Bộ Tư pháp để thẩm định. Vì vậy, các   kiến đóng góp 

sau cuộc họp này cần được gửi trực tiếp về BST chứ không thể tổ chức thêm cuộc gặp nữa. 

Chúng tôi sẽ chuyển Dự thảo mới lên website để các doanh nghiệp tiếp tục đóng góp.   

 

Phụ lục 1 – Danh sách đại biểu tham dự cu c họp 

 
TT   Họ và t n Chức vụ Tổ chức 

 
Ban Soạn thảo – Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

1 Ông Phạm Ngọc  Sơn Vụ trưởng Vụ Pháp chế 
 

2 Ông Lại Hồng Thanh Phó Chánh Văn ph ng Bộ Bộ Tài Nguyên Môi trường 
 

3  Ông Lê Ái  Thụ  Trưởng ph ng Pháp chế Cục Địa chất Khoáng sản   
 

4 Ông Đào Chí Biền Chuyên viên Cục Địa chất Khoáng sản 
 

Bộ Kế hoạch Đầu tƣ 

1 Ông Nguyễn  Nội Phó Cục Trưởng Cục Đầu tư Nước ngoài 
 

2 Bà  Lê Thủy Trung Phó Vụ trưởng Vụ KTCN Bộ Kế hoạch Đầu tư 
 

3 Ông  Quách Ngọc Tuấn Chuyên viên Vụ Pháp chế Bộ Kế hoạch Đầu tư 
 

4 Bà Nguyễn Hồng  Vân Chuyên viên Vụ Pháp chế Bộ Kế hoạch Đầu tư 
 

5 Bà Đỗ Hồng Bích Chuyên viên Vụ TCTT Bộ Kế hoạch Đầu tư 
 

6 Bà Nguyễn Diệu Trinh 
Chuyên viên Vụ KHGDTN 

& MT 
Bộ Kế hoạch Đầu tư 

 

7 Ông Vũ Xuân  Thuyên 
Phó Ph ng Tổng hợp & 

Chính sách 
Cục Phát triển Doanh nghiệp 

 

8 Bà Trần Đông Anh Chuyên viên Cục quản l  Đấu thầu 
 

9 Bà Lê Nguyệt  Ánh 
Phó Trưởng ph ng Chính 

sách 
Cục Đầu tư Nước ngoài 

 

Nhóm Công tác Khoáng sản VBF 

1 Ông Daizo Koda Giám đốc Công ty Caterpillar Asia 
 

2 Ông Bill Howell Giám đốc Công ty Triple Plate Junction 
 

3 Ông James Hamilton Phó Chủ tịch 
Công ty Olympus Pacific 

Minerals  

4 Ông Nguyễn Xuân  Tường Phó Chủ tịch Công ty Vàng Phước Sơn 
 



5 Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh Phó Chủ tịch Công ty Vàng Bồng Miêu 
 

6 Ông Nguyễn Huy  Hoàng Giám đốc Pháp chế Công ty Khoáng sản Quy Nhơn 
 

7 Bà Lê Bích Liên 
Giám đốc Pháp l  và Tuân 

thủ 

Công ty TNHH Mỏ Nickel Bản 

Phúc  

8 Ông Dominic Heaton Tổng giám đốc Masan Resources 
 

9 Ông Alexandre  Legendre  Phó Chủ tịch Cancham 
 

10 Bà Nguyễn Quỳnh Hoa Chuyên viên cao cấp Austrade 
 

11 Ông Vũ Tú Thành Trưởng đại diện 
Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - 

ASEAN  

12 Ông Nguyễn Hồng Hải Luật sư Công ty Duane Morris 
 

13 Ông Đặng Dương Anh Luật sư Vilaf Hồng Đức 
 

14 Ông Mark  H Runge Giám đốc Công ty tư vấn ACC  
 

15 Ông Phạm Ngọc  Nam Phó Giám đốc Pháp chế Tập đoàn Đầu tư Sài G n 
 

16 Bà Phạm Liên Anh Điều phối viên 
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt 

Nam  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Du lịch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nhóm Công tác Du  ịch                                                                                     Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 05/2011 

 

NGÀNH DU LỊCH, LỮ HÀNH VIỆT NAM 
 

Người trình bày 

Baron Ah Moo 

Trưởng Nhóm Công tác Du  ịch 

 

Kính thưa Bộ trưởng! Kính thưa các vị khách qu , các đồng nghiệp! Thay mặt Nhóm công tác Du 

lịch, tôi xin phép được trình bày các nội dung liên quan đến ngành du lịch, lữ hành Việt Nam. 

 

Ngành du lịch, lữ hành Việt Nam đã nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng với số lượt khách du lịch 

nước ngoài tăng 34% trong năm 2010 so với năm trước. Xu hướng này vẫn tiếp diễn trong năm 

2011, với số lượt khách quốc tế đạt gần 2 triệu người tính đến tháng Tư, tức tăng 10,5% so với cùng 

kỳ năm trước. Số lượt khách nước ngoài tăng chủ yếu nhờ tình hình kinh tế thế giới ổn định, dẫn 

đến du lịch đường dài tăng trở lại. 

 

Trong bối cảnh lượng khách du lịch nước ngoài tăng, ngành du lịch, lữ hành tiếp tục có đóng góp 

lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2010, kinh doanh 

khách sạn, du lịch, nhà hàng đạt doanh thu 187.710 tỉ đồng (9,4 tỉ USD), chiếm khoảng 9,5% tổng 

sản phẩm quốc dân của cả năm. Ngoài ra, ngành du lịch, lữ hành c n là một nguồn đáng kể tạo công 

ăn việc làm và, theo như đánh giá của Hội đồng Du lịch, Lữ hành Thế giới, dự tính sẽ trực tiếp tạo 

ra 1,4 triệu chỗ làm trong năm 2011 và gián tiếp tạo ra 3,8 triệu chỗ làm khác. 

 

Những bước tiến tích cực trên là đáng ghi nhận nhưng Nhóm Công tác Du lịch vẫn phải khẳng định 

rằng ngành du lịch Việt Nam chưa phát huy tối đa tiềm năng sẵn có, đồng thời mức cung ph ng 

khách sạn tăng trên những thị trường chính sẽ là một trở ngại cho nhà đầu tư và doanh nghiệp trong 

trung hạn. Theo Savills Việt Nam, sẽ có khoảng 2.500 ph ng khách sạn mới được bổ sung thêm vào 

thị trường trong năm 2011 tại TPHCM, Hà Nội, Nha Trang và Đà Nẵng, đồng thời sẽ có thêm 3.700 

ph ng khách sạn nữa được dự báo sẽ đưa vào sử dụng tại những thị trường quan trọng trên trong 

năm 2012. Điều này có nghĩa là mức cung sẽ tăng ở mọi hạng mức thêm 15% ở TPHCM, 32% ở Hà 

Nội, 18% ở Nha Trang và đặc biệt 70% ở Đà Nẵng.  

 

Vì vậy, chúng tôi cho rằng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) và Tổng cục Du lịch 

(TCDL) cần tiếp tục hỗ trợ ngành tăng trưởng và nhân đây xin tập trung đưa ra 3 điểm đề xuất 

chính sau đây trong báo cáo giữa kỳ.  

  

1. Hội đồng Tƣ vấn Du lịch: Chúng tôi đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét phê 

duyệt việc thành lập Hội đồng Tư vấn Du lịch theo đề xuất từ Tháng 4/2010. Với hình thức 

hợp tác nhà nước-tư nhân, Hội đồng Tư vấn Du lịch sẽ có thành phần bao gồm các lãnh đạo 

ngành, quan chức chính phủ, tạo điều kiện để Bộ VHTTDL và TCDL huy động nguồn tài 

lực, nhân lực và kỹ thuật từ khu vực tư nhân.   

 

2. Tiếp thị điểm đến: Trên cơ sở những hoạt động gần đây nhằm tái khởi động chiến dịch du 

lịch quốc gia Việt Nam, chúng tôi đề nghị Bộ VHTTDL và TCDL phối hợp với một ban 

ngành có uy tín và ủy ban gồm những đơn vị, cá nhân đầu ngành để xây dựng một chiến 

dịch tiếp thị điểm đến tổng thể.  

 

3. Chƣơng tr nh Thị thực: Chúng tôi giữ nguyên quan điểm rằng các quy định về thị thực của 

Việt Nam hiện đang gây cản trở cho sự tăng trưởng của ngành du lịch và đề nghị đẩy nhanh 

việc triển khai “cơ chế cấp visa tại điểm đến” thực sự. 
 



HỘI ĐỒNG TƢ VẤN DU LỊCH 

Vào tháng 4/2010, Nhóm công tác Du lịch đã đề xuất thành lập Hội Đồng Tư vấn Du lịch 

(HĐTVDL) theo hình thức hợp tác  nhà nước-tư nhân, với vai tr  là ban cố vấn của BVHTTDL và 

TCDL, có chức năng làm cầu nối trao đổi thông tin một cách đồng bộ giữa các cơ quan nhà nước và 

khu vực tư nhân. Nhiệm vụ trọng tâm của HĐTVDLlà nâng cao lợi thế cạnh tranh của Việt Nam là 

điểm đến du lịch và MICE (Hội thảo, Sự kiện, Hội nghị, Triển lãm) nhờ tạo điều kiện để các lãnh 

đạo chính phủ và lãnh đạo ngành huy động nguồn tài lực, nhân lực, kỹ thuật vì lợi ích của ngành du 

lịch, lữ hành nói chung.  

 

Thông qua khung cơ chế hợp tác nhà nước-tư nhân, các lãnh đạo ngành và chính phủ sẽ huy động 

được nguồn lực từ mọi thành phần liên quan, từ đó nâng cao được lợi thế cạnh tranh của Việt Nam 

trong vai tr  là một điểm đến du lịch. Để bảo đảm quyền lợi của mình từ ngành du lịch, lữ hành, tất 

cả các thành phần liên quan đều có sự ràng buộc lẫn nhau và phải có định hướng chung để nâng cao 

năng lực thu hút khách du lịch quốc tế và hoạt động MICE của Việt Nam, tạo ra các sản phẩm, dịch 

vụ chuyên biệt, cải thiện cơ sở hạ tầng và thực sự nâng cao hình ảnh điểm đến của Việt Nam.   

 

Ngoài ra, nhiệm vụ của HĐTVDL là đóng góp và ủng hộ các chủ trương, chính sách thuộc chức 

năng của TCDL và Bộ VHTTDL. Ban tư vấn độc lập này sẽ tạo điều kiện để Bộ VHTTDL và 

TCDL tận dụng được năng lực của các đại diện ngành, huy động được nguồn tài lực, nhân lực và 

bảo đảm gắn liền quản l  nhà nước với chiến lược, mục tiêu của ngành du lịch nói chung.  

 

Ngoài khả năng hỗ trợ sâu rộng trong ngành, sáng kiến thành lập HĐTVDL c n được sự ủng hộ của 

những tổ chức đa phương như Liên minh Châu Âu và là một phần trong Chương trình Nâng cao 

Năng lực Du lịch Bảo đảm Trách nhiệm Môi trường và Xã hội của EU (ESRT). ESRT là một 

chương trình trị giá 11 triệu Euro có mục tiêu nâng cao năng lực của Bộ VHTTDL và TCDL liên 

quan đến công tác xây dựng chính sách, quy hoạch và quản l  du lịch có trách nhiệm. Chương trình 

ESRT được bắt đầu từ 6 tháng đầu năm 2011 với nội dung ưu tiên là thành lập HĐTVDL, coi đây là 

một diễn đàn quốc gia để mọi thành phần trong ngành du lịch được tham gia vào quá trình đối thoại 

chính sách và các sáng kiến liên quan đến ngành du lịch Việt Nam.  

 

Chúng tôi được biết Bộ đã nhận được đề nghị của TCDL về việc thành lập HĐTVDL và đề nghị Bộ 

sớm có quyết định phê duyệt. Chúng tôi tin tưởng rằng nếu có một tổ chức như HĐTVDL thì sẽ 

thúc đẩy được tăng trưởng và bảo đảm sự bền vững dài hạn của ngành du lịch, đồng thời sẽ hỗ trợ 

Bộ VHTTDL và các cơ quan liên quan trong công tác quản l  nhà nước.  

 

TIẾP THỊ ĐIỂM ĐẾN 

Nhóm CTDL luôn kêu gọi áp dụng đường lối phù hợp, nhất quán và có bài bản trong việc nâng cao 

hình ảnh điểm đến du lịch của Việt Nam. Tháng 1/2011, Nhóm CTDL đã thực hiện một khảo sát 

tiếp thị điểm đến, nhằm mục đích thu thập thông tin từ các thành phần liên quan trong ngành về 

việc xác định chiến lược của ngành du lịch Việt Nam. Bộ câu hỏi mẫu bao gồm các câu hỏi từ xác 

định những lợi điểm đặc trưng của Việt Nam và những đối thủ cạnh tranh chính đến đánh giá hiệu 

quả của các kênh tiếp thị và chiến dịch tiếp thị hiện nay.  

 

Toàn bộ kết quả điều tra cũng là một phần cho báo cáo này và những kết quả chính tỏ ra có tính 

thuyết phục cao. Trước hết, kết quả điều tra cho thấy đa số những người được hỏi đều chưa hài lòng 

với những sáng kiến tiếp thị hiện nay của nhà nước. Hơn nữa, kết quả điều tra c n củng cố thêm 

luận điểm của Nhóm CTDL rằng để một chiến dịch tiếp thị điểm đến đạt hiệu quả thì cần chú trọng 

vào việc xác định tốt các thị trường mục tiêu và công tác nghiên cứu chứ không thể chỉ dựa vào 

biểu trưng và khẩu hiệu.  

 

Chúng tôi đã trình bày quan điểm này trong hội nghị diễn đàn lần trước và nhân đây xin nhấn mạnh 

một lần nữa rằng để xây dựng được một chiến dịch tiếp thị điểm đến toàn diện thì cần phải có quy 



trình bài bản. Sau đây là nội dung tóm tắt những đề xuất của chúng tôi với TCDL, kèm theo trình 

tự, thủ tục chi tiết để xây dựng chiến lược tiếp thị quốc gia của ngành du lịch.   

 

Bƣớc 1: Phân t ch thực trạng  
• Đánh giá thực trạng thương hiệu điểm đến 

• Tổ chức phỏng vấn các đối tượng trong và ngoài ngành 

• Tổ chức nghiên cứu thông qua thảo luận nhóm với 7-10 thị trường nguồn 

• Tìm hiểu cảm nhận của du khách về Việt Nam với tư cách là một điểm đến du lịch 

• Xác định các yếu tố thúc đẩy quyết định lựa chọn và ưu tiên – vì sao chọn Việt Nam? 

• Xác định các giá trị cốt lõi và những lợi thế chính. 

 

Bƣớc 2: Chiến lƣ c xây dựng Thƣơng hiệu, uy tín  
• Những cảm nhận của người tiêu dùng và các thành phần liên quan thu thập được từ Bước 1 sẽ 
được sử dụng để xác định chiến lược xây dựng thương hiệu  

• Định hình uy tín và triển vọng của thương hiệu 

• Xây dựng tuyên bố khẳng định vị thế dựa trên thương hiệu cụ thể 
• Xác định các yếu tố sáng tạo cụ thể: biểu trưng, khẩu hiệu, hướng dẫn về thương hiệu v.v.     
• Xây dựng khung tiêu chuẩn xác định thị trường nguồn chủ yếu (7-10 thị trường mục tiêu).  

 

Bƣớc 3: Truyền thông & Tiếp thị  
• Sử dụng khung tiêu chuẩn xây dựng được tại Bước 2 để lập chiến lược tiếp thị đầy đủ  

• Thiết kế lại các phương thức truyền thông cơ bản của TCDL (trang web, catalô, quảng cáo 
v.v.) cho phù hợp với chiến lược thương hiệu mới 

• Xây dựng chiến dịch truyền thông kết hợp bao gồm các hình thức quảng cáo, sự kiện, PR và 
du lịch FAM (tìm hiểu, làm quen, tiếp thị) nhắm đến 7-10 thị trường nguồn  

• Phát động chiến dịch. 
 

Bƣớc 4: Đánh giá tác động  đánh giá liên tục, có kiểm điểm hàng năm và giữa năm) 
• Sau khi đã phát động chiến dịch thì cần đánh giá hiệu quả của thương hiệu trên thị trường 

• Xây dựng một loạt các chỉ tiêu đánh giá để xác định hiệu quả của chiến dịch, tập trung vào các 

thị trường nguồn đã xác định 

• Xác định mục tiêu và các chỉ tiêu kết quả; không ngừng phát triển, bảo đảm phù hợp với chiến 
lược xây dựng thương hiệu/uy tín chính.  

 

Xem xét lại cu c thi sáng tạo Biểu trƣng/Khẩu hiệu 

Vào tháng 12/2010, một đại diện của Nhóm CTDL đã được mời tham gia vào thành phần ban giám 

khảo lựa chọn biểu trưng/khẩu hiệu mới cho giai đoạn 2011-2015. Nhân đây, chúng tôi cũng hoan 

nghênh nỗ lực của chính phủ trong việc tạo điều kiện cho nhóm tham gia vào hoạt động này. Cuộc 

thi tổ chức công khai với sự tài trợ của TCDL này đã thu hút trên 400 bài dự thi từ gần 200 đơn vị. 

Tuy nhiên, đã có một số   kiến phê bình đáng kể nhắm vào những ứng viên chung khảo được chọn 

sau khi công bố danh sách hồi đầu năm nay.  

 

Mức độ phê bình công khai cao nói trên cho thấy tầm quan trọng của ngành du lịch ở Việt Nam 

cũng như việc xác định thương hiệu của một quốc gia phức tạp như thế nào. Chúng tôi hiểu rằng 

việc xây dựng một chiến dịch tiếp thị quốc gia toàn diện là một công việc đầy thử thách và càng khó 

khăn hơn khi ngân sách có hạn. Nhưng chúng tôi cho rằng TCDL và Bộ VHTTDL sẽ đạt được hiệu 

quả tốt nhất nếu ngừng sử dụng phương thức tổ chức thi công khai này và thay vào đó tìm những 

đơn vị chuyên nghiệp có kinh nghiệm về xây dựng thương hiệu, có uy tín quốc tế và am hiểu thị 

trường du lịch Việt Nam.   

 



Chúng tôi được biết đã có một đơn vị thể hiện xuất sắc tại cuộc thi sáng tạo biểu trưng/khẩu hiệu 

trên và rất mong Bộ VHTTDL và TCDL cho phép đơn vị này hay một đơn vị khác có năng lực 

tương tự tham gia vào quá trình phát động một chiến dịch tiếp thị điểm đến mới.  

 

Ngoài ra, chúng tôi cũng đề nghị TCDL và Bộ VHTTDL xem xét việc thành lập một tổ chức như 

HĐTVDL, hay một ủy ban tương tự có sự tham gia của những đơn vị, cá nhân đầu ngành, để lập 

chiến lược xây dựng thương hiệu cho ngành du lịch, lữ hành Việt Nam. Nếu huy động được sự 

tham gia của những đơn vị, cá nhân đầu ngành ngay từ những giai đoạn đầu của quá trình thì TCDL 

sẽ bảo đảm được việc thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu sẽ thành công hơn nhiều, đồng 

thời cũng sẽ bảo đảm để chiến dịch phù hợp với các mục tiêu của ngành.  

 

CHƢƠNG TRÌNH THỊ THỰC 

Giảm thiểu những hạn chế trong cấp thị thực đối với du khách quốc tế luôn là một nội dung chính 

trong những vấn đề quan tâm của Nhóm công tác Du lịch. Đây không phải là vấn đề mới và cũng 

không hề kém phần quan trọng dù được đề cập đến cuối cùng. Chúng tôi ghi nhận những tiến bộ đã 

đạt được trong lĩnh vực này nhưng cũng nhận thấy cần có nhiều cố gắng hơn nữa.   

 

Trong hội nghị Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam lần trước, Nhóm công tác Du lịch đã đóng góp   

kiến về một tuyên bố trên báo chí rằng Ngân hàng Thế giới sẽ tài trợ cho sáng kiến thị thực điện tử 

ở Việt Nam. Nhân đây, chúng tôi cũng xin được biết thêm thông tin cập nhật về chương trình này, 

đồng thời xin khuyến nghị chính phủ và các bộ, ngành liên quan hỗ trợ tối đa chương trình. 

 

Trong cuộc điều tra đề cập ở phần trên của Nhóm công tác Du lịch, chúng tôi đã trưng cầu   kiến 

của các thành phần liên quan trong ngành về quy định thị thực của Việt Nam và có tới 98% số 

người trả lời cho biết cơ chế hiện nay đang là một cản trở đối với du khách.  

 

Chúng tôi cho rằng những quy định về cấp thị thực hiện hành của Việt Nam đang cản trở khả năng 

thu hút du khách nước ngoài, nhất là thu hút du khách quay trở lại. Cần biết rằng trong những năm 

từ giữa đến cuối thập niên 1980, Thái Lan đã thu hút được 5-6 triệu lượt khách nước ngoài mỗi 

năm. Sau 30 năm, số lượt khác quốc tế đến Thái Lan hiện nay đã lên tới gần 15 triệu lượt người mỗi 

năm, bất chấp tình hình chính trị bất ổn tại nước này. Thành công của Thái Lan trong việc thu hút 

khách quốc tế, trong đó có nhiều du khách quay trở lại ngay từ Châu Á và các thị trường ở xa khác, 

là kết quả của chính sách nhập cảnh mở cửa. Theo   kiến của chúng tôi, Việt Nam cũng có thể đạt 

được thành công tương tự nếu áp dụng một cơ chế “cấp visa tại cảng đến” thực sự.  

 

KẾT LUẬN 

Thay cho lời kết, chúng tôi xin được trình bày một ví dụ gần đây về cơ hội đã bị bỏ l  do Việt Nam 

thiếu các điều kiện cơ sở hạ tầng du lịch. Trong năm nay, hãng Universal Studios đã tiến hành khảo 

sát về việc sản xuất và quay phim tập thứ 4 của một trong những loạt phim thành công nhất của 

hãng này là bộ phim Bourne Identity, trong đó có diễn xuất của tài tử Matt Damon. Những cuộc 

đàm phán kéo dài với một số bộ, ngành có mặt ở đây vẫn c n đang tiếp tục nhưng do những khó 

khăn mà Universal đã gặp phải trong việc xin giấy phép liên quan đến lĩnh vực văn hóa, những trở 

ngại về hậu cần và sự thiếu thiện cảm đối với dự án mà hãng đã quyết định chuyển địa điểm làm 

phim sang một nước Đông Nam Á khác. Điều đáng nói là bộ phim này vẫn có nội dung bối cảnh ở 

Việt Nam và có ngân sách dự trù là 150 triệu USD.  

 

Vì vậy, chúng tôi đề xuất Tổng cục Du lịch và các Ph ng ban khác nên được Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch trao quyền quyết định trong những trường hợp đặc biệt hoặc trường hợp nhạy cảm về 

mặt thời gian mà có thể mang lại những lợi ích, ví dụ như trong trường hợp của hãng Universal, là 

những lợi ích thiết thực nhất của ngành du lịch, của Chính phủ cũng như người dân Việt Nam. 

 

Xin cảm ơn qu  vị đã chú   lắng nghe và sau đây xin được thảo luận về những vấn đề chính đã nêu. 



ĐIỀU TRA VỀ TIẾP THỊ ĐIỂM ĐẾN 

Vào tháng 1/2011, Công ty Grant Thornton Việt Nam đã thực hiện một cuộc điều tra theo yêu cầu 

của Nhóm công tác Du lịch (Nhóm CTDL), Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Mục đích của cuộc 

điều tra này là nhằm thu thập những   kiến, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong ngành về các 

chiến lược tiếp thị và xây dựng thương hiệu của ngành du lịch Việt Nam.  

 

Mục tiêu cuối cùng của cuộc điều tra là thu thập thông tin từ các tổ chức, cá nhân trong ngành về 

việc xác định chiến lược của ngành du lịch Việt Nam. Bộ câu hỏi mẫu bao gồm những câu hỏi từ 

xác định những lợi điểm đặc trưng của Việt Nam và những đối thủ cạnh tranh chính đến đánh giá 

hiệu quả của các kênh tiếp thị và chiến dịch tiếp thị hiện nay. 

 

Phƣơng pháp 
Phiếu điều tra được phân phát đến các đơn vị thành viên của Nhóm CTDL, đại diện cho một loạt 

các tổ chức, cá nhân trong ngành. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn Ban Du lịch, Ph ng Thương mại Châu 

Âu đã giúp đ  tham khảo   kiến của các đơn vị thành viên. Cuộc điều tra được thực hiện trực tuyến 

dựa trên cơ sở vật chất do Grant Thorton Việt Nam cung cấp, đồng thời hãng này cũng đảm nhiệm 

việc thu thập và phân tích kết quả trả lời. Tổng cộng có 64 người tham gia điều tra, đại diện cho một 

loạt những đơn vị trong ngành.   

 

 
Số người tham gia điều tra phân theo nhóm  

 
Nguồn: Nhóm công tác Du lịch DĐDNVN; Grant Thorton Việt Nam 

 

Xuất xứ đơn vị của đối tượng 
Đối với doanh nghiệp của bạn, đâu là những thị 
trường mục tiêu chính theo khu vực địa lý? 

  

 

Nguồn: Nhóm công tác Du lịch DĐDNVN; Grant Thorton Việt Nam 

KD khách sạn = 18 

KD lữ hành = 10 

Cố vấn = 10 

Tổ chức marketing = 5 

Nhà đầu tư = 4 

Đại l  du lịch = 3 

KD lữ hành (bán buôn) = 2 

Hãng hàng không = 2 

Cơ quan nhà nước = 2 

Công ty tàu/thuyền = 1 

Tổ chức phi chính phủ = 1 

Đơn vị khác = 6 

Trong nước       Ngoài nước 
ASEAN Châu Âu Trong nước  nước Châu  Bắc Mỹ  Ôtxtrâylia 

   Á khác 



 

Theo quan điểm của ngành du lịch, đâu là những lợi điểm đặc trưng của Việt Nam để thu hút được du khách 
nước ngoài? 

 
Nguồn: Nhóm công tác Du lịch DĐDNVN; Grant Thorton Việt Nam 

 

Theo bạn, quốc gia nào là đối thủ cạnh tranh trực tiếp lớn nhất của Việt Nam về số lượng khách du lịch 
trong khu vực? 

 
Nguồn: Nhóm công tác Du lịch DĐDNVN; Grant Thorton Việt Nam 

 
 

Hầu như tất cả những nước kể trên đều không có quy định nào về thị thực hay có thủ tục cấp thị thực 
tại cảng đến thuận tiện. Theo bạn, những quy định hiện hành của Việt Nam về cấp thị thực đối với nhiều 
nước Châu Âu, cũng như Ôxtrâylia và Mỹ chẳng hạn, có phải là một trở ngại đối với du khách không?  

 
Nguồn: Nhóm công tác Du lịch DĐDNVN; Grant Thorton Việt Nam 

 

Thắng cảnh          Di tích văn hóa          Dịch vụ chất       Sản phẩm đa  Giải trí & mua  

thiên nhiên            lượng cao         dạng        sắm 

Thái Lan  Trung Quốc   Malaysia   Inđônêxia  Campuchia       Lào        Singapo       Myanma 

Không phải trở ngại 

 

 

Có, nhưng không thể thay đổi quy chế 

 

 

Có, phải cấp thị thức tại cảng đến mà 

không cần làm thủ tục trước 

 

Có, Việt Nam có quy định cấp thị thực 

tự do hơn đối với những thị trường du 

lịch chính 



Tổng cục Du lịch Việt Nam đang chuẩn bị giới thiệu một thương hiệu mới cho ngành du lịch Việt Nam. 
Những yếu tố sau đây có tầm quan trọng đến mức nào nếu muốn chiến lược tiếp thị đạt hiệu quả cạnh 
tranh? 

 

Nguồn: Nhóm công tác Du lịch DĐDNVN; Grant Thorton Việt Nam 

 
Những kênh tiếp thị sau đây có hiệu quả đến mức nào trong các chiến dịch tiếp thị điểm đến du lịch? 

 
Nguồn: Nhóm công tác Du lịch DĐDNVN; Grant Thorton Việt Nam 

 
Cho biết mức độ hài lòng của bạn đối với những chương trình tiếp thị quốc tế hiện đang được chính phủ 
Việt Nam triển khai. 

 
Nguồn: Nhóm công tác Du lịch DĐDNVN; Grant Thorton Việt Nam 

 

 
 

Đã xác định rõ thị trường mục tiêu 

 

Nghiên cứu về những ưu tiên của du khách 

 

Đóng góp của các thành phần liên quan trong 

ngành 

 

Biểu trưng 

 

Khẩu hiệu 

 

Kiến thức và sự đa dạng sản p hẩm 

 

Gói công cụ marketing hấp dẫn 

 

Ngân sách marketing 

 

Khác biệt với phương thức của các nước châu Á 

khác 

Rất quan trọng Quan trọng BT Ít quan trọng Không quan trọng 

Rất hiệu quả Hiệu quả BT Ít hiệu quả Không hiệu quả 

Quảng cáo TV trên các kênh quốc tế 

 

Quảng cáo trên tạp chí quốc tế 

 

Triển lãm thương mại quốc tế 

 

Đợt tiếp thị trọng điểm ở nước ngoài 

 

Sự kiện FAM tại Việt Nam 

 

Các kênh tiếp thị trực tuyến 

 

Các mạng lưới truyền thông xã hội 

Rất hài l ng            Hài l ng      Bình thường       Không hài l ng        Rất không hài         Tôi không biết 

                      lòng      người ta đang làm gì

  



Báo cáo chung về Du  ịch                                            Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 05/2011 

 

BÁO CÁO CHUNG CỦA PHÕNG THƢƠNG MẠI CHÂU ÂU  

VÀ NHÓM CÔNG TÁC DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM  

VỀ NGÀNH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH 

 

Trình bày 

Eurocham & Nhóm Công tác Du  ịch DĐDNNVN 

 

I. Khái quát Vấn đề 

Ngành du lịch hiện đóng góp gần 5% GDP cả nước, tạo việc làm cho khoảng 10% lực lượng lao 

động trong khu vực dịch vụ, và vì vậy là một trong những ngành tạo công ăn việc làm chủ yếu của 

Việt Nam. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vừa qua, ngành du lịch, lữ hành Việt Nam đã hồi 

phục mạnh mẽ trong năm 2010, với số lượng lượt khách du lịch đến Việt Nam tăng hơn 30%. 

Lượng khách du lịch nước ngoài tăng một phần là nhờ sự phục hồi của ngành du lịch toàn cầu 

nhưng cũng là kết quả của sự tích cực cố gắng của chính phủ thông qua những chiến dịch quảng bá 

về du lịch, cũng như các chương trình quảng cáo trên truyền hình phát trên các kênh CNN, BBC, 

truyền hình trung ương Trung Quốc và nhiều kênh khác, và cả những chương trình cắt giảm chi phí 

khách sạn và vé máy bay do chính phủ chỉ đạo. Hoàng thành Hà Nội đã được UNESCO công nhận 

là một trong bảy Di sản Thế giới, và một số khách sạn lớn và điểm thu hút du lịch mới như công 

trình Cáp treo Bà Nà đã mở cửa đón khách.  

 

Nhưng những kết quả trên không cho phép chúng ta tự mãn mà phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để 

nâng cao chất lượng ngành du lịch Việt Nam bằng cách chú trọng vào phương châm du lịch có trách 

nhiệm với môi trường và xã hội, trân trọng nền văn hóa của Việt Nam và bảo đảm những hành vi 

ứng xử đạo đức của mọi thành phần tham gia vào ngành du lịch. Trong năm 2011, Liên minh châu 

Âu sẽ khởi động một dự án lớn trị giá 11 triệu Euro nhằm hợp tác với Tổng cục Du lịch Việt Nam 

quảng bá về dịch vụ du lịch thông qua đối thoại giữa nhà nước và tư nhân, tăng cường quy hoạch du 

lịch và phát triển sản phẩm du lịch khu vực. Quy chế Tiêu chuẩn kỹ năng hành nghề du lịch Việt 

Nam sẽ mở rộng phạm vi và áp dụng trên toàn quốc. Các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ du lịch 

thuộc EuroCham đã cam kết tham gia vào hoạt động của chính phủ trong dự án này nhằm biến Việt 

Nam trở thành một trong những điểm đến du lịch tốt nhất ở Đông Nam Á. Sau đây chúng tôi xin có 

một số đề xuất như sau. 

 

II. Quảng bá h nh ảnh Việt Nam để trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn 
Trong khu vực ASEAN, Việt Nam phải cạnh tranh với những điểm đến du lịch hấp dẫn không kém 

khác như Thái Lan, Malaysia, Inđônêxia, Philipin và Campuchia. Cảm nhận về Việt Nam với tư 

cách là một điểm đến du lịch đã được cải thiện trong năm qua nhưng chủ yếu vẫn là nhờ kinh tế 

phục hồi và những hạn chế của những điểm đến ASEAN khác, nhất là vấn đề an ninh ở Thái Lan. 

Trong ngành vẫn tồn tại những vấn đề mang tính cơ cấu, đặc biệt là yếu kém về dịch vụ và chăm 

sóc khách hàng. Tuy nhiên, những điểm đến khác đã và đang đầu tư vào hoạt động tiếp thị điểm 

đến, cũng như đồng loạt đăng quảng cáo trên các kênh truyền hình quốc tế. Chúng tôi rất hoan 

nghênh nhà nước đã tổ chức cuộc thi sáng tác khẩu hiệu, thông điệp mới với mục tiêu quảng bá cho 

ngành du lịch và lựa chọn công ty Cowan Design và thông điệp “Việt Nam – sự khác biệt Phương 

Đông”, nhưng chúng tôi vẫn lo ngại rằng cho dù đã công bố những thông tin trên nhưng TCDL vẫn 

chưa chọn được một khẩu hiệu chính thức. Quyết định này được đưa ra dựa trên   kiến đóng góp từ 

các cơ quan nhà nước liên quan và công chúng. Tuy vậy, khẩu hiệu này có lẽ chỉ nhắm đến du 

khách nước ngoài, có nghĩa là cần tham khảo cả các   kiến phản hồi từ các chuyên gia nước ngoài 

chứ không chỉ các chuyên gia trong nước. 

 

Chúng tôi cho rằng một trong những cách hiệu quả nhất để giải quyết yếu tố cảm nhận tiêu cực về 

Việt Nam trong tư cách điểm đến du lịch là cần tiếp tục chiến dịch quảng bá với sự phối hợp của 



nhiều bên trên tầm quốc gia và quốc tế, trong đó có sử dụng khẩu hiệu, thông điệp “Việt Nam – sự 

khác biệt Phương Đông”. Chiến dịch quảng bá này cần tiếp tục nêu bật nét hấp dẫn của Việt Nam từ 

những di sản văn hóa phong phú, vẻ đẹp tự nhiên quyến rũ như những bờ biển trải dài và con người 

thân thiện. Tuy tới nay một số thành công về mặt này đã đạt được ở tầm quốc gia và một phần ở 

tầm quốc tế nhưng chúng tôi xin lưu   một lần nữa rằng chỉ cần đầu tư thêm với quy mô nhỏ cũng 

sẽ đem lại hiệu quả rất lớn nhờ sự giới thiệu của du khách và cảm nhận tốt về Việt Nam. Chẳng 

hạn, cải thiện chất lượng du lịch bằng những biện pháp như tăng cường chiếu các đoạn phim về 

hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp của Việt Nam, nêu bật nét đặc trưng văn hóa và con người trên mọi 

chuyến bay quốc tế đến Việt Nam, hoặc xây dựng một đoạn phim chào đón du khách chiếu tại khu 

vực nhập cảnh, trong đó có hướng dẫn về thủ tục nhập cảnh, hải quan, đi lại. 

 

Chúng tôi cũng xin lưu   rằng ngành du lịch sẽ thành công khi được coi là một ưu tiên so với những 

lĩnh vực đầu tư khác như đầu tư vào xây dựng nhà ở và hiện đại hóa nông nghiệp. Bảo tồn di tích 

thường không được coi là một ưu tiên trong phát triển đô thị cho dù ở những khu đô thị mới vẫn 

c n nhiều đất đai chưa sử dụng. Du khách chỉ ở lại Việt Nam trong một thời gian tương đối ngắn. 

Tỉ lệ du khách trở lại c n thấp vì ở những điểm du lịch chính c n có quá ít dịch vụ giải trí hay tham 

quan. Việc cung cấp thông tin về các địa điểm du lịch thường chỉ thông qua Internet và nhiều khi rất 

khó tìm.   

 

Cần lưu   rằng trong những năm giữa thập kỷ 1980, Thái Lan đã thu hút được 5-6 triệu du khách 

nước ngoài mỗi năm và cho tới nay đã đạt đến con số gần 15 triệu du khách cho dù mới đây hình 

ảnh của nước này có bị ảnh hưởng đôi chút. Nhìn chung đến năm 2030, Việt Nam sẽ có thể vượt 

qua con số 15 triệu của Thái Lan nếu dành nhiều đầu tư hơn nữa cho phát triển du lịch. Cũng cần 

lưu   rằng một tỉ lệ lớn du khách nước ngoài đến Thái Lan là những du khách thường xuyên trở lại 

trong các kỳ nghỉ cùng gia đình hay để chơi golf, kể cả từ châu Á và các địa điểm ở xa khác.  

 

Đ  xuất 
Chúng tôi đề nghị chọn khẩu hiệu “Việt Nam – sự khác biệt Phương Đông” cả trên thị trường trong 

nước và quốc tế để cạnh với các nước láng giềng ASEAN, là những nước đang có những chiến dịch 

thành công. Nếu TCDL muốn thu thập thêm   kiến đóng góp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng 

thì cần hỏi   kiến của các chuyên gia và những bên liên quan ở nước ngoài chứ không chỉ trong 

nước.  

- Chúng tôi cho rằng ngoài những chiến dịch hiện đang triển khai, một chiến dịch “nụ cười” 

tại các điểm nhập cảnh sẽ là một giải pháp khác để tạo ấn tượng ban đầu tốt và tránh việc 

nhiều du khách cảm thấy không thực sự được chào đón ở Việt Nam. Với một đất nước đầy 

những con người nhiệt tình và mến khách, các nhân viên nhập cảnh cần luôn thể hiện một 

thái độ tích cực và hiếu khách. 

- Chúng tôi cũng đề nghị chính phủ tăng thêm ngân sách cho các chiến dịch quảng bá du lịch 

đồng thời hợp tác chặt chẽ với những tổ chức du lịch/lữ hành tư nhân nước ngoài để ngân 

sách đó được sử dụng hiệu quả nhất.  

- Chúng tôi đề nghị Việt Nam khuyến khích phát triển du lịch có trách nhiệm với môi trường 

và xã hội. Đồng thời, chúng tôi cũng cho rằng những chương trình quảng bá du lịch chất 

lượng cao và giá trị như trên nên được áp dụng cho toàn ngành, từ đó tạo thêm thu nhập, 

việc làm cho lao động trong nước tham gia vào ngành dịch vụ du lịch. 

- Chúng tôi cũng đề nghị cải thiện chất lượng quy hoạch du lịch và các sản phẩm du lịch. Đặc 

biệt, nếu áp dụng được một mô hình khu vực về du lịch, vượt qua địa giới tỉnh, thành và 

chung sức phát triển sản phẩm thì sẽ khuyến khích du khách lưu lại lâu hơn cũng như quay 

trở lại thường xuyên hơn để tham quan những nơi khác trên đất nước. 

- Đối thoại giữa nhà nước và tư nhân trong vấn đề quy hoạch và tạo điểm thu hút du khách 

mới là yếu tố quan trọng để thực hiện thành công chiến lược du lịch địa phương/vùng.  Cần 

chú trọng phát triển thêm những điểm thu hút du khách mới như các điểm văn hóa, công 

trình thể thao hay phát triển thêm hình thức du lịch mạo hiểm. Thông tin về những điểm thu 



hút du khách ở địa phương và trong vùng cần được phổ biến trên Internet để dễ dàng khoanh 

vùng và sử dụng như một công cụ quảng bá. 

 

III. Mở rộng phạm vi miễn trừ thị thực và cải tiến cơ chế “Cấp thị thực tại cảng đến”  

Hiện nay, chỉ những người có hộ chiếu ASEAN mới được miễn thị thực trong v ng 30 ngày trở 

xuống và chỉ những người có hộ chiếu của Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Nhật, Hàn 

Quốc và Nga là được phép nhập cảnh và lưu lại Việt Nam trong v ng 15 ngày không cần thị thực. 

Như vậy, hầu hết mọi du khách đều phải xin cấp thị thực. Nhưng thủ tục xin cấp thị thực vào Việt 

Nam thường là một trở ngại đối với nhiều du khách. Nhiều khi các sứ quán/lãnh sự quán không 

cung cấp đủ thông tin cũng như quá trình xử l  thủ tục c n nhiều khó khăn và tốn thời gian. Chúng 

tôi được biết có những sứ quán phải mất tới hàng tuần mới trả lời email của những người xin hướng 

dẫn thông tin. Nói chung, các quy định về thị thực vẫn là một trở ngại lớn, đặc biệt là đối với những 

du khách đột xuất. Do c n tồn tại cơ chế cấp thị thực quan liêu, nặng hình thức và thời hạn giải 

quyết không chắc chắn nên du khách không thể đột xuất đến du lịch tại Việt Nam mà thay vào đó 

quay sang đi nghỉ cuối tuần tại Phuket, Bali, Bocaray, Macao và Singapo. 

 

Chúng tôi cho rằng hiện vẫn c n một số sự hiểu lầm nghiêm trọng về mục tiêu thực sự cần đạt 

được. Những người gặp trở ngại này là du khách ngắn ngày đột xuất muốn tìm nơi nghỉ ngơi cuối 

tuần, thư giãn một vài ngày hay đi chơi golf. Đây là những điều khó thực hiện nếu phải xin thị thực. 

Đây chính là một thực tế đối với những người nước ngoài sống và làm việc ở những nơi như Hồng 

Kông, Singapo, Thái Lan và Malaysia, chủ yếu là những du khách thuộc dạng cao cấp, có mức chi 

tiêu cao. Tuy trường hợp tối ưu là không phải nộp lệ phí thị thực nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng có 

một số l  do tài chính của việc thu lệ phí cấp thị thực. Như vậy, ta có thể xem xét cơ chế tương tự 

như ở Campuchia, trong đó thị thực được cấp tại điểm đến và thu lệ phí ngay tại sân bay.  

 

Chúng tôi xin nói thêm rằng cơ chế “Cấp thị thực tại cảng đến” hiện hay của Việt Nam có thể được 

đơn giản hóa một cách dễ dàng. Trên thực tế, “thị thực tại cảng đến” chỉ được cấp nếu đã nộp đầy 

đủ một số giấy tờ nhất định trước khi khách đến, và như vậy đây là một khái niệm bị dùng sai tên 

gọi. Hiện nay, chỉ có Myanmar và Việt Nam là những nước vẫn áp dụng cơ chế cấp cấp thị thực 

„được phê duyệt từ trước‟ tại cảng đến. Myanmar mới đây đã áp dụng cơ chế miễn thị thực nhập 

cảnh thực sự cho những người đến Myanmar du lịch nếu bay trên máy bay của hãng hàng không 

quốc tế Myanmar từ Xiêm Riệp đến Quảng Châu. Ở Việt Nam, trình tự giải quyết thủ tục cấp cấp 

thị thực tại cảng đến có thể mất từ vài giờ đến một vài ngày và thường phải có sự can thiệp của một 

bên thứ ba vì thường không có hướng dẫn, giải thích đầy đủ về cơ chế. Cũng xin lưu ý rằng khi 

khách xuống máy bay thì tại khu vực “Cấp thị thực tại cảng đến” cũng không có thông tin chỉ dẫn 

cụ thể nào về mẫu biểu, chính sách, mức lệ phí. Nhân viên cũng ít khi nói tiếng Anh, khách không 

được giải thích về thủ tục cũng như không có hệ thống xếp số nào tại đây.  

 

Đ  xuất 

- Trước hết, chúng tôi xin được đề xuất thiết lập một cơ chế “cấp thị thực tại cảng đến” thực 

sự, như ở Campuchia hay Lào, trong đó du khách không phải nộp trước giấy tờ. Cơ chế cấp 

thị thực tại cảng đến này sẽ cho phép những người có hộ chiếu đủ điều kiện được vào Việt 

Nam trong thời gian tối thiểu mƣời bốn  14) ngày mà không cần phải có bất kỳ loại giấy tờ 

nào ngoài hộ chiếu. Các thủ tục và chính sách về “cấp thị thực tại cảng đến” cần minh bạch 

và thống nhất, có hướng dẫn quy trình, biểu phí cụ thể và được áp dụng đồng đều ở các sân 

bay. Chúng tôi cho rằng nếu có được một cơ chế “cấp thị thực tại cảng đến” cải tiến như vậy 

thì sẽ thu hút thêm được khách thương nhân nước ngoài đến du lịch đột xuất từ khu vực và 

giảm gánh nặng hậu cần cho những đơn vị tổ chức du lịch trọn gói và hãng du lịch lữ hành.   

 

- Thứ hai, chúng tôi đề nghị mở rộng phạm vi miễn thị thực cho những nước có tiềm năng 

đem lại nguồn thu đáng kể từ du lịch như các nước EU, Mỹ, Canađa, Ôtxtrâylia, Hồng Kông 



và Đài Loan. Quy định miễn thị thực cho những nước này nên áp dụng cho thời gian tối đa 

ba mƣơi  30) ngày.  

 

IV. Đào tạo nhân sự / Cấp ph p cho cơ sở dịch vụ du lịch / hãng nƣớc ngoài 

Chúng tôi xin lưu   rằng ngành du lịch Việt Nam hiện vẫn đang thiếu nhân sự được đào tạo bài bản. 

Du khách thường phản ánh được phục vụ bởi những nhân viên ít am tường ngành dịch vụ, dẫn đến 

việc để lại ấn tượng xấu về Việt nam cho nhiều du khách. Hướng dẫn viên du lịch thường ít hiểu 

biết về văn hóa, lịch sử của Việt Nam, không giỏi tiếng Anh hay các ngoại ngữ khác. Những hướng 

dẫn viên do thiếu trình độ nên được trả lương thấp và phải tìm kiếm thêm thu nhập từ những nguồn 

khác liên quan đến du lịch. Tài xế taxi ở sân bay và nhiều nơi khác thường thả sức bắt chẹt những 

du khách lần đầu mới tới c n ít kinh nghiệm. Tình trạng này có ảnh hưởng vô cùng tiêu cực đến 

hình ảnh của Việt Nam, đồng thời c n khiến du khách ít quay trở lại, trong khi đây là lực lượng 

chính giúp ngành du lịch tăng trưởng. Thêm vào đó, những hãng du lịch tốt nhất của thế giới lại 

không được phép mở văn ph ng đại diện tại Việt Nam trong khi có thể giúp nâng cao lượng khách 

du lịch vào Việt Nam. 

 

Đ  xuất  

-  Chúng tôi đề nghị chỉ cấp giấy phép dịch vụ du lịch cho những người được đào tạo bài bản, 

có trình độ/bằng cấp chính quy trong ngành dịch vụ. Chúng tôi cho rằng việc tạo dựng được 

hình ảnh đẹp về Việt Nam, từ đó góp phần nâng cao lượng khách du lịch nước ngoài c n 

quan trọng hơn là cố gắng “bảo hộ” cho một số doanh nghiệp trong nước. Qua kinh nghiệm 

của mình về ngành khách sạn, chúng tôi thấy những hãng nước ngoài được điều hành tốt đã 

góp phần nâng cao tiêu chuẩn ngành cũng như tiêu chuẩn của những khách sạn và cơ sở du 

lịch tại địa phương. 

- Chúng tôi đề nghị rà soát và sửa đổi các chương trình đào tạo hướng dẫn viên chính quy 

trong các cơ sở/khóa đào tạo về du lịch. Đặc biệt, có thể đưa một số chuyên gia nước ngoài 

vào giảng dạy những nội dung như thế nào là nhu cầu, cảm nhận thực sự của du khách nước 

ngoài về tiêu chuẩn dịch vụ tốt.  

- Đồng thời cũng cần xóa bỏ quy định cấm người nước ngoài làm dịch vụ tổ chức du lịch trọn 

gói trong ngành du lịch để nâng cao chất lượng chung của các dịch vụ du lịch ở Việt Nam. 

Đặc biệt, Thông tư hướng dẫn thực thiện Nghị định 92 về văn ph ng đại diện của tổ chức 

dịch vụ du lịch nước ngoài vẫn chưa được đưa vào áp dụng dù đã ban hành được hai (2) 

năm trong khi những quy định này có thể góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển cũng 

như nâng cao doanh thu và tiêu chuẩn ngành. 

 

V  Tăng cƣờng bảo tồn di t ch văn hóa 
Nhiều công ty Châu Âu là thành viên của chúng tôi và du khách Châu Âu đã bày tỏ sự lo ngại về 

tình trạng hủy hoại các di tích văn hóa ở những thành phố lớn của Việt Nam. Trên thực tế, một số 

thành phố lớn đang có tốc độ xây dựng nhanh, quy mô lớn ở những địa điểm có di tích văn hóa cần 

bảo tồn (hay những điểm cần bảo tồn). Đặc biệt, Quận 1, TP Hồ Chí Minh đang mất đi nhiều di tích 

mang đậm nét “quyến rũ” và “hoành tráng” vốn có. Đơn cử như t a nhà Tháp Vincom mới được 

xây dựng đã hủy hoại những chứng tích của nền kiến trúc thuộc địa thời Pháp, trong khi một t a 

nhà mới vẫn đang được tiếp tục xây dựng. Cho đến nay, chưa có nhiều nhà đầu tư từ chối những dự 

án mới lợi nhuận cao nếu những dự án đó làm mất đi hình ảnh đẹp vốn có của các thành phố Việt 

Nam. Trên thực tế, nhiều nội dung đang được các cơ quan chức năng về du lịch quảng bá trong các 

chiến dịch của mình đã bị làm lu mờ bởi những dự án xây dựng lớn. Và TP Hồ Chí Minh không chỉ 

là trường hợp duy nhất. Những công trình cao ốc đầu tiên hiện đang được xây dựng ở Huế và Đà 

Nẵng. Có lẽ chỉ có những Di sản Thế giới của UNESCO như Phố cổ Hội An và Cố đô Huế là chưa 

bị ảnh hưởng bởi những sự hủy hoại này.   

 

 

 



Đ  xuất 

- Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam xem xét xây dựng và thực thi các 

hướng dẫn về bảo tồn di tích văn hóa của Việt Nam. Đặc biệt, cần tuân thủ chặt chẽ các quy 

định về di tích văn hóa tại những công trình xây dựng cao tầng. Cần có chiến lược tổng thể 

về những di tích cần bảo tồn trên toàn quốc. Cần đặc biệt chú trọng Khu phố cổ Hà Nội, một 

địa điểm đặc trưng của Châu Á.  

- Chúng tôi đề nghị ban hành quy định rõ ràng đối với các dự án khách sạn/dịch vụ du lịch, cả 

về vấn đề di tích văn hóa và tiêu chuẩn môi trường. Đặc biệt, cần áp dụng bắt buộc quy định 

về xử l  nước thải, cũng như bảo đảm để các quy chế về xây dựng phải được tôn trọng, 

tránh tình trạng “xử l  cho tồn tại”. Cần có chiến lược tổng thể.  

 

VI. Cảnh sát phụ trách điểm du lịch 

Nạn trộm cắp tiếp tục hoành hành ở ngoài đường phố và ngay cả trong khách sạn. Tình trạng quấy 

nhiễu du khách vẫn phổ biến. Việc khai báo trộm cắp, tội phạm và những hành vi vi phạm khác 

thường gặp trở ngại vì bất đồng ngôn ngữ cũng như thủ tục phiền hà. Vì vậy hầu hết các vụ trộm 

cắp thường không được người bị nạn khai báo nên chưa thấy rõ được tình hình thực tế. 

 

Đ  xuất 
Chúng tôi đề nghị lực lượng Cảnh sát phụ trách điểm du lịch năng động và thường xuyên có mặt 

hơn, cũng như cần mặc cảnh phục thường xuyên hơn để dễ nhận biết. Lực lượng cảnh sát phụ trách 

điểm du lịch cần có mặt ở mọi điểm du lịch chính ở Việt Nam, đồng thời thường xuyên tổ chức tuần 

tra, ít nhất ở khu vực trung tâm thành phố và những nơi đông du khách. Cảnh sát viên phụ trách 

điểm du lịch cần nói được tiếng Anh cơ bản và có thái độ h a nhã, lịch sự. Ít nhất cần có đồn Cảnh 

sát phụ trách điểm du lịch VÀ ĐƯỜNG DÂY NÓNG ở trung tâm thành phố, hoạt động thường trực 

24/24 để du khách khai báo về tội phạm và hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn. 
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BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ NHÓM CÁC NHÀ TÀI TRỢ 

Hà Nội, 07/12/2010 
 
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam họp ngày 02/12/2010 tại Hà Nội thảo luận về các giải pháp xây 
dựng sức cạnh tranh và phát triển kinh tế dài hạn nhằm giúp Việt Nam tiếp tục củng cố vị trí là 
điểm đến của đầu tư thế giới.  
 
Các đại biểu chúc mừng Việt Nam đã gia nhập nhóm nước có mức thu nhập trung bình, và bày tỏ 
mong muốn Đại hội Đảng sắp tới sẽ đưa ra những quyết sách phù hợp và cần thiết cho chiến lược 
phát triển chính trị, kinh tế và xã hội của Việt nam trong thập kỷ tới. 
 
Cộng đồng doanh nghiệp nhấn mạnh nhu cầu tập trung vào chuyển đổi từ nền sản xuất có giá trị 

gia tăng thấp sang các ngành sản xuất có độ phức tạp và giá trị gia tăng cao hơn để kinh tế Việt 

nam có thể cạnh tranh về dài hạn.  Doanh nghiệp đồng thời cũng kêu gọi phải chú trọng hơn vào 

chất lượng đầu tư; nguồn lực và ưu tiên  cần dành cho các dự án có giá trị gia tăng cao và tiêu 

hao ít tài nguyên và năng lượng.  Một vấn đề quan trọng khác là cần nâng cao tính minh bạch và 

rõ ràng trong quá trình ra quyết định và thực thi quyết định của chính phủ.  Quá trình ra quyết 

định kéo dài về thời gian cũng như việc thiếu rõ ràng trong khung thể chế và pháp lý sẽ ngăn cản 

các nhà đầu tư hoạt động tại Việt nam.  

 

Doanh nghiệp nhận thấy tiến trình cải cách doanh nghiệp nhà nước trong thời gian gần đây đã bị 
chậm lại và mong muốn có những bằng chứng rõ hơn nữa về quyết tâm cải cách của Chính phủ 
trong lĩnh vực này. Một sân chơi bình đẳng với doanh nghiệp của các thành phần kinh tế khác, 
thực hành quản trị công ty tốt, và áp dụng cơ chế giám sát chặt chẽ hơn là những vấn đề mấu 
chốt đối với cải cách doanh nghiệp nhà nước nhằm cải thiện việc phân bổ nguồn lực, nhất là vào 
giai đoạn hiện nay, khi đất nước cần nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc sử dụng vốn.  
 
Doanh nghiệp cũng hối thúc Chính phủ cần rõ ràng và nhất quán hơn trong việc bình ổn kinh tế và 
thi hành chính sách tiền tệ nhằm duy trì lòng tin của nhà đầu tư đối với đồng bản tệ và chính sách 
kinh tế vĩ mô.  
 
Dưới đây là những chủ đề chính được thảo luận chi tiết tại Diễn đàn: 
 

Ngân hàng 
Trong năm 2010, Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc xây dựng khung pháp lý cho 
ngành ngân hàng thông qua việc ban hành Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Các Tổ chức Tín 
dụng. Bước quan trọng tiếp theo là xây dựng các văn bản hướng dẫn thực thi luật. Những hướng 
dẫn này cần phải rõ ràng, phù hợp với các thông lệ quốc tế tốt nhất và tạo điều kiện cho sáng tạo 
phát triển, đồng thời giảm bớt tệ quan liêu cũng như dỡ bỏ các rào cản hành chính – đặc biệt 
trong lĩnh vực cấp phép. 
 
Đại diện các ngân hàng cũng thúc giục Chính phủ xử lý các vấn đề kém hiệu quả của thị trường 
ngoại hối nhằm khôi phục lòng tin vào đồng tiền Việt nam và tăng tính thanh khoản cho thị trường 

mailto:vbf@ifc.org
http://www.vbf.org.vn/


ngoại hối. Thị trường trái phiếu chính phủ cũng cần phải cải thiện, đặc biệt là quá trình phát hành 
trái phiếu cần được thực hiện minh bạch hơn cho phép thị trường có đầy đủ thông tin để có thể 
định giá trái phiếu phù hợp.  
 
Để tạo điều kiện cho hoạt động cho vay tiêu dùng, cần thiết lập các quy định hướng dẫn rõ ràng 
và bãi bỏ các hạn chế phát triển ngành Tài chính Tiêu dùng. Cần xây dựng khung pháp lý cho 
phép các ngân hàng thương mại cung cấp các sản phẩm quản lý tài sản cho khách hàng cũng như 
tiếp tục phát triển hạ tầng và hệ thống báo cáo của các văn phòng thông tin tín dụng. 
 
Thị trƣờng vốn 
Chính phủ đã có những bước đi đúng đắn trong việc đẩy mạnh việc xây dựng hành lang pháp lý 
của hoạt động chứng khoán, nâng cao chất lượng công bố thông tin cũng như tăng cường vai trò 
kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh chứng khoán. Những điều này sẽ tạo nền tảng tốt cho sự 
phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. 
 
Nhằm đẩy nhanh tiến trình khôi phục tính hấp dẫn của thị trường Việt Nam, cần thực hiện các giải 
pháp như mở rộng quy mô và nâng cao tính thanh khoản của thị trường trái phiếu thông qua việc 
xây dựng trái phiếu chuẩn, mở cửa thị trường cho các hoạt động kinh doanh mới đa dạng và các 
cho phép thành lập các hình thức tổ chức đầu tư mới. Việc tăng cường trao đổi thông tin giữa 
Chính phủ và doanh nghiệp về chính sách tài khóa và tiền tệ cũng sẽ có tác động tích cực đến 
hoạt động của thị trường. Ngoài ra, việc xây dựng một hệ thống các quy định về thuế riêng, đồng 
bộ cho hoạt động chứng khoán là thực sự cần thiết, xét trong bối cảnh phát triển nhanh chóng và 
đa dạng của các hoạt động chứng khoán. 
 
Thị trường cũng sẽ hưởng lợi từ việc tăng tốc chương trình cổ phần hóa thông qua việc xác định 
một lộ trình mới với các tiêu chí rõ ràng và thời gian biểu cụ thể. Việc điều chỉnh cơ chế định giá 
cổ phần trong các cuộc phát hành lần đầu ra công chúng của các doanh nghiệp nhà nước cần gắn 
với điều kiện thị trường hơn nữa.  
 
Sản xuất & Phân phối 
Trong khi ghi nhận yêu cầu và mong muốn kiềm chế lạm phát của Chính phủ, các doanh nghiệp 
lưu ý rằng quy định mới về kiểm soát giá cả đã tạo thêm gánh nặng hành chính đáng kể cho 
doanh nghiệp.  Để nâng cao hiệu quả và nguồn cung hàng hóa, chính phủ nên xem xét các biện 
pháp tự do hóa chuỗi cung ứng. 
 
Về dự thảo bộ luật lao động mới, bên cạnh việc duy trì sự bảo vệ đối với người lao động, luật cũng 
cần linh hoạt hơn trong việc xử lý các vấn đề liên quan tới cán bộ quản lý trong doanh nghiệp, là 
những người hiểu biết luật pháp và có thể tự bảo vệ được mình. Hơn nữa, luật cần cân nhắc kỹ 
lưỡng trước khi đưa thêm các yêu cầu làm tăng chi phí của doanh nghiệp đặc biệt tại thời điểm 
vừa ra khỏi khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay. 

 
Doanh nghiệp hoan nghênh việc cải thiện các quy định triển khai các dự án Cơ chế Phát triển Sạch 
(CDM) nhằm phát triển các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường Tuy nhiên, những dự án 
này vẫn vấp phải rất nhiều rào cản quan liêu hành chính và vẫn khó triển khai. 
 
Cảng biển 
Các cải thiện về cơ sở hạ tầng cảng biển trong năm vừa qua, như việc đưa cụm cảng nước sâu Cái 
Mép đi vào hoạt động, và việc sắp hoàn thành chương trình nạo vét luồng dẫn ở khu vực này là 
rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, để các cảng biển hoạt động có hiệu quả cần giải quyết một số 
vấn đề cơ bản. Đó là, cần cập nhật cho các doanh nghiệp xuất khẩu và vận hành cảng tiến độ 
thực hiện một số dự án cảng chính đã được phê duyệt và các dự án cơ sở hạ tầng kết nối trên bộ 
để doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh. Ngoài ra, cần 
nâng cao tính minh bạch trong quy trình thông quan và đảm bảo cung cấp điện đầy đủ cho các 
cảng nhằm đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và lịch ra vào lấy hàng của tàu không bị trì hoãn. 



Hơn nữa, để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng công nghiệp ở phía Bắc, cần triển khai thực hiện 
chương trình phát triển cụm cảng phía Bắc, đi đôi với việc xây dựng cơ sở hạ tầng kết nối từ cảng 
biển đến các khu công nghiệp. 
 
Khai thác Khoáng sản 
Đầu tư vào khai thác khoáng sản đòi hỏi nguồn vốn ổn định và lâu dài.  Vì thế, điều quan trọng là 
Chính phủ phải đưa ra được một chính sách đầu tư khoáng sản rõ ràng, với kế hoạch phát triển 
trung và dài hạn cũng như lộ trình đánh thuế và chính sách tài chính phù hợp. Những thay đổi liên 
tục gần đây về chính sách khai thác khoáng sản cũng như chính sách thuế đối với ngành này 
khiến nhiều công ty khoáng sản gặp khó khăn. 
 
Các công ty khai thác khoáng sản hoan nghênh một số tiến bộ trong luật Khoáng sản sửa đổi mới 
thông qua gần đây nhưng vẫn quan ngại về những vấn đề có thể nảy sinh trong việc triển khai 
thực thi luật này. Vì vậy Chính phủ cần tiếp tục tích cực tham vấn cộng đồng doanh nghiệp khi 
soạn thảo các văn bản thực thi luật nhằm đảm bảo các văn bản dưới luật rõ ràng, phù hợp với 
thực tế và có tính khả thi cao. Chính phủ cũng cần xem xét lại chính sách cấm hay hạn chế xuất 
khẩu khoáng sản xét trong bối cảnh là hiện nay công nghiệp trong nước chưa có nhu cầu hay khả 
năng sử dụng các khoáng sản này. Cấm xuất khẩu hoặc đánh thuế xuất khẩu cao đối với một số 
loại khoáng sản mà doanh nghiệp trong nước không thể tiêu thụ được thực sự là không hiệu quả 
và không phát huy tác dụng.    
 
Du lịch 
Nhằm tăng tỷ lệ khách du lịch quay trở lại, cần giải quyết một số vấn đề chủ chốt. Quy trình cấp 
thị thực tại cửa khẩu cần được giải quyết theo cách thức minh bạch và hiệu quả hơn, phù hợp với 
thông lệ quốc tế. Đồng thời, việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho du lịch cần chú trọng 
đến việc đảm bảo chất lượng cao và đồng bộ xuyên suốt chuỗi cung cấp dịch vụ du lịch, từ khách 
sạn đến vận chuyển và hướng dẫn. Ngoài ra, việc tiếp thị điểm đến cần được thiết kế và triển khai 
một cách đồng bộ và có tổ chức chặt chẽ nhằm thực sự đưa Việt Nam trở thành một điểm đến 
của du lịch toàn cầu. 
 
Kết luận 
Các thành viên tham dự Diễn đàn tin rằng đối thoại cởi mở và xây dựng chính là điểm nổi bật 
trong hoạt động của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam và sẽ góp phần giúp Chính phủ tìm ra 
những giải pháp dài hạn nhằm đạt được sự cạnh tranh và tăng trưởng bền vững. Cộng đồng 
doanh nghiệp tiếp tục bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác với Chính phủ và tin chắc rằng sự hợp 
tác này, đã từng góp phần mang lại tăng trưởng kinh tế và giúp xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam 
trong nhiều năm qua, sẽ tiếp tục là một trong những yếu tố cơ bản góp phần làm nên thành công 
trong tương lai. 
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KHAI MẠC 

 

Ch nh phủ Việt Nam - Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch Đầu tƣ Võ Hồng Phúc 

Kinh tế Việt Nam trong năm 2010 dự kiến tốc độ tăng trưởng đạt 6,7% đến 6,8%. Tuy nhiên, nền 

kinh tế Việt Nam có nhiều vấn đề c n tồn đọng như bất ổn kinh tế vĩ mô, lạm phát và giá cả gia 

tăng, bất ổn tiền tệ và tỷ giá. Chính phủ hiện đang chuẩn bị trình Quốc hội thông qua chiến lược 

phát triển kinh tế 5 năm và 10 năm vào tháng 1/2011 với mục tiêu tốc độ tăng trưởng cao đạt 7,5%. 

Để đạt được mục tiêu trên Việt Nam cần khắc phục những vấn đề về phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn 

nhân lực và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Bộ trưởng kêu gọi doanh nghiệp trong cũng như 

ngoài nước cùng Chính phủ Việt Nam tham gia đẩy mạnh phát triển kinh tế. Bộ trưởng cũng đánh 

giá cao vai tr  của khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn tới đây. 

 

Ngân hàng thế giới tại Việt Nam - Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc  

Khu vực kinh tế tư nhân đóng vai tr  đặc biệt quan trọng trong quá trình Việt Nam phấn đấu trở 

thành nước có thu nhập trung bình. Để tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển cần có 

sự phát triển của các yếu tố cơ sở hạ tầng cứng và cơ sở hạ tầng mềm. Cơ sở hạ tầng mềm như các 

chính sách, hệ thống pháp luật quy định các hoạt động kinh doanh cần được ban hành và áp dụng 

thống nhất, rõ ràng và đơn giản. Gần đây Việt Nam đã được nâng bậc xếp hạng trong Báo cáo Môi 

trường kinh doanh 2011 và đây là một kết quả đáng mừng. Tuy nhiên Chính phủ vẫn cần tiếp tục 

làm việc thật chặt chẽ với khu vực tư nhân để có thể đạt được mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và 

bền vững. Thông qua đối thoại mở, mang tính xây dựng với khu vực tư nhân, có thể tìm ra được các 

phương án mang tính xây dựng, đảm bảo các bên cùng có lợi. Cuộc đối thoại ngày hôm nay cũng là 

một phần trong quá trình đối thoại mở đó. 

 

Tổ chức Tài ch nh Quốc tế IFC – Ông Simon Andrews, Giám đốc khu vực 

Việt Nam trở thành đất nước có mức thu nhập trung bình là một kết quả đáng chúc mừng, tuy nhiên 

điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải đối mặt với những thách thức to lớn hơn trước 

nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế và đảm bảo tăng trưởng có hiệu quả để nâng cao 

năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp. Chính vì thế chủ đề của cuộc đối thoại hôm nay là 

“Cạnh tranh và tăng trưởng bền vững”.  

 

Ông Andrews chia sẻ kết quả tổng kết của Báo cáo Điều tra Cảm nhận Môi trường Kinh doanh 

2010 tại Việt Nam do Diễn dàn doanh nghiệp Việt Nam thực hiện. Báo cáo này khảo sát   kiến của 

khu vực kinh tế tư nhân về môi trường đầu tư tại Việt Nam và đề cập các vấn đề quan trọng cần 

phải giải quyết. 75% công ty tham gia cuộc khảo sát cho biết họ có kế hoạch mở rộng hoạt động 

kinh doanh tại Việt Nam trong v ng ba năm tới. Đồng thời kết quả điều tra cho thấy cộng đồng 

doanh nghiệp cũng mong đợi những cải thiện trong một số lĩnh vực  như vấn đề quản trị, nguồn 

cung ứng lao động lành nghề và cơ sở hạ tầng. Hơn 50% số công ty tham gia khảo sát cho biết việc 

thiếu nguồn nhân lực có chất lượng là nguyên nhân chính khiến họ không mở rộng hoạt động kinh 

doanh ở Việt Nam. Ngoài ra để đảm bảo phát triển bền vững, cần tập trung vào chất lượng đầu tư, 

khai thác và sử dụng hợp l  các nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó, kết quả của nghiên 

cứu cũng cho thấy cần tập trung vào các vấn đề quản trị và đẩy mạnh các cải cách trong lĩnh vực 

này.  

 

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ 

 



Phòng Thƣơng mại Châu Âu tại Việt Nam - Ông Alain Cany, Chủ tịch 

Năm 2010 Việt Nam đã thành công trong việc đi lên từ một nước có thu nhập thấp thành một 

nước có thu nhập trung bình. Thành tựu này đạt được là nhờ Việt Nam có các lợi thế như nhân 

công rẻ, lao động chăm chỉ, tình hình chính trị ổn định, nguồn khoáng sản dồi dào, nguồn vốn 

ODA và đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng mạnh. Tuy nhiên cần chú   giải quyết các vấn đề 

kinh tế vĩ mô trong dài hạn để đảm bảo phát triển bền vững.  

 

Xuất khẩu 
Cần gia tăng giá trị các sản phẩm xuất khẩu. Tập trung giải quyết các vấn đề lớn như: áp lực lạm 

phát, sự mất giá của tiền đồng, vấn đề thâm hụt ngân sách v.v 

 

Cấp phép đầu tƣ 

Xin giấy phép đầu tư vẫn c n phức tạp và tốn thời gian, nhiều trường hợp không nhất quán và có 

sự diễn giải khác nhau giữa các cơ quan có thẩm quyền. Việc kết hợp đăng k  kinh doanh với 

quy trình cấp mã số thuế làm một gần đây là một cải thiện tốt. Trong thời gian tới, cần kết hợp 

quá trình đăng k  kinh doanh với cấp Giấy phép Đầu tư làm một, tạo thành cơ chế “một cửa” 

tương tự như quy trình đang áp dụng tại Inđônêxia, Thái lan và Singapore đã chứng minh được 

tính hiệu quả. 

 

Bảo h  qu  n sở hữu trí tuệ  
Cần tuyên truyền rộng rãi về lợi ích của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là bảo vệ 

quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm mới và cải tiến các sản phẩm. Việc sửa đổi, bổ sung 

Luật Sở hữu Trí tuệ và Luật Hình sự liên quan đến vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ là một bước 

tiến đáng hoan nghênh.   

 

Phát triển cơ sở hạ tầng 
Việt Nam cần xây dựng một chiến lược phát triển cảng biển quốc gia, cần có khoảng 4 - 5 cảng 

biển lớn cho khu vực Miền Nam, 2-3 cảng biển lớn cho khu vực phía Bắc và 1-2 cảng biển lớn 

cho khu vực Miền Trung, chứ không cần phải có tới 40-50 cảng biển nhỏ rải rác khắp các tỉnh 

thành. Cần phải chú   đến tính đồng bộ của hệ thống cơ sở hạ tầng tức là phải đồng thời xây 

dựng đường kết nối cùng lúc với việc xây dựng cảng và cầu.  

 

Phát triển PPP là chìa khóa cho sự phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam, gần đây việc Chính phủ 

Việt Nam ban hành quy định về PPP là một bước tiến trong việc huy động vốn vào phát triển cơ 

sở hạ tầng. Tuy nhiên các dự án phải đảm bảo là có tính hiệu quả kinh tế, có thể được các ngân 

hàng quốc tế chấp nhận, có tính khả thi.  

 

Cải cách thủ tục hành chính 
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 25/NĐ-CP phê duyệt việc đơn giản hóa 258 thủ tục hành 

chính trong nhiều lĩnh vực khác nhau và Nghị định 63 về việc thiết lập “cơ chế hậu Đề án 30” để 

kiểm soát các thủ tục hành chính mới và thành lập cơ quan điều hành các thủ tục hành chính. Tuy 

nhiên, trong khi đang thực hiện Đề án 30 thì đã có một số các thủ tục hành chính khác được ban 

hành đi ngược lại những kết quả đã đạt được. Ví dụ như Thông tư 24 về tự động cấp phép nhập 

khẩu, yêu cầu các công ty nhập khẩu hàng hóa với số lượng lớn phải xuất trình giấy phép nhập 

khẩu tự động.  

 

Ngoài ra việc ban hành Thông tư 122 về bình ổn giá cả đối với một số mặt hàng trong đó yêu cầu 

các doanh nghiệp phải công bố giá nhập khẩu, giá mua, giá bán buôn và giá bán lẻ là tạo ra thêm 

thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và đi ngược lại tinh thần của Đề án 30. Nguyên tắc của bình 

ổn giá là phải để cho thị trường vận hành theo cơ chế thị trường, đảm bảo Việt Nam dần dần đạt 

vị thế “Nền kinh tế thị trường” theo các quy chế của EU.  

 



Phòng Thƣơng mại Hoa Kỳ (Amcham) - Ông Hank Tomlinson, Chủ tịch  

 

Ổn định kinh tế vĩ mô 

Biến động kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong thời gian gần đây đã tác động xấu đến lòng tin của 

nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Tiền đồng mất giá ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp 

đang hoạt động tại Việt Nam. Thêm vào đó là tình hình lạm phát gia tăng và thiếu các chính sách 

kiểm soát lạm phát hiệu quả của Chính phủ. Chính phủ cần có chính sách tiền tệ rõ ràng, minh 

bạch và công bố rộng rãi để tạo được niềm tin vào sự điều hành vĩ mô.  

 

Phát triển cơ sở hạ tầng 

Tầm quan trọng của việc phát triển hạ tầng đã được Amcham và các Ph ng thương mại khác 

nhắc đến trong vòng 5 năm qua. Cho đến nay vẫn còn tình trạng thiếu sót và chậm trễ trong việc 

phát triển các công trình hạ tầng quan trọng, đặc biệt là các tuyến kết nối liên tỉnh, dự án điện và 

cảng biển và tàu điện trong thành phố. Rất nhiều nhà đầu tư Hoa Kỳ coi sự yếu kém của cơ sở hạ 

tầng và hệ thống giao thông là các yếu tố cản trở hoạt động đầu tư ở Việt Nam.  

 

Phát triển nhân lực  

Kỹ năng của lực lượng lao động VN cần cải thiện và nâng cao hơn nữa. Việc cải cách hệ thống 

đào tạo bậc cao hiện nay là một thách thức trong quá trình toàn cầu hóa.  

 

Thêm vào đó, việc thiếu các trường đạt chuẩn quốc tế tại Hà Nội cũng là một trong những 

nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Tuy nhiên 

dự án đầu tư trường quốc tế đang gặp rất nhiều khó khăn để xin được giấy phép. 

 

Các thủ tục và yêu cầu phức tạp khi xin cấp Giấy phép lao động cũng là một trong những trở 

ngại đối với nhà đầu tư. Chính phủ cần tìm ra các giải pháp khác hiệu quả và thân thiện hơn để 

đạt được mục tiêu của mình.  

 

Kiểm soát giá cả và hàng rào thƣơng mại  

Doanh nghiệp rất thất vọng về việc Chính phủ ban hành Thông tư về kiểm soát giá cả. Ngoài 

việc tạo thêm gánh nặng thủ tục hành chính trong sản xuất và phân phối sản phẩm, việc quy định 

này chủ yếu tập trung vào các sản phẩm nhập khẩu từ các công ty nước ngoài là vi phạm tinh 

thần và cam kết WTO. 

 

Ngoài ra, gần đây Chính phủ lại áp dụng các thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu không cần thiết và 

rất cồng kềnh, làm gia tăng gánh nặng thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. 

 

Minh bạch và Quản trị  

Hệ thống kiểm soát hiện nay chưa đủ để ngăn chặn các quan chức tham nhũng biển thủ tiền của 

các công trình công cộng, đặc biệt là công trình hạ tầng. Minh bạch, quản trị và tham nhũng vẫn 

tiếp tục là một trong những thách thức lớn nhất đối với sự tiến bộ của Việt Nam. 

 

Cải cách thủ tục hành chính  

Sau 3 năm thực hiện Đề án 30, một số cải tiến đã được thực hiện liên quan đến 4.700 thủ tục 

hành chính mà Văn ph ng Chính phủ đã có hướng dẫn cụ thể cho các bộ ngành để đơn giản hóa 

hoặc xóa bỏ.  

 

Phòng Thƣơng mại Úc (Auscham) - Ông Brian O’Reilly, Phó Chủ tịch  

 

Giáo dục và Đào tạo 

Nghị định về các tổ chức giáo dục nước ngoài: Cần làm rõ và minh bạch hóa tiến trình soạn thảo 

và thời điểm ban hành Nghị định vì đây là Nghị định có tầm quan trọng đặc biệt đối với các tổ 



chức GD sắp được thành lập cũng như các tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam. Dự thảo Nghị 

định mới cũng quy định quá chi tiết về các nội dung như diện tích, quy mô thiết bị trên mỗi học 

sinh, số năm kinh nghiệm và giấy phép lao động của giáo viên nước ngoài.  

 

Về cấp phép thành lập trường quốc tế: Các trường hiện phải chờ đợi rất lâu để có thể được cấp 

giấy phép, có khi lên tới 3 năm.  

 

Giấ  phép lao đ ng 

Cần cho phép một số tổ chức giáo dục có lịch sử chấp hành tốt quy định về giấy phép lao động 

được cấp “Giấy phép lao động tạm thời” khi tuyển nhân viên nước ngoài mới. Việc này giúp cho 

các nhân viên đó có thể bắt đầu làm việc sớm hơn. Việc cấp giấy phép lao động tạm thời có thể 

bị hủy bỏ đối với các tổ chức không chấp hành xin cấp Giấy phép lao động cho nhân viên trong 

vòng 3 tháng kể từ ngày đến.  

 

Phát triển kỹ n ng 

Hàng năm Việt nam có hơn một triệu lao động gia nhập lực lượng lao động mỗi năm nhưng họ 

không có các kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả. Mặc dù trong giai 

đoạn khủng hoảng kinh tế, lượng lao động có kỹ năng vẫn còn rất thiếu. Chính phủ Việt Nam cần 

có sự hợp tác chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp để đảm bảo hệ thống giáo dục và dạy nghề 

được thiết kế đạt được các yêu cầu của nền kinh tế Việt Nam.  

 

Cơ sở hạ tầng 

Sự phát triển kinh tế tại Việt Nam đã đặt ra áp lực lớn đối với cơ sở hạ tầng và đây là vấn đề 

ngày một lớn hơn. Để giải quyết vấn đề này, thì việc cải thiện các thủ tục hành chính, đặc biệt 

trong các dự án và hợp đồng về phát triển hạ tầng là cần thiết.  

 

Thực thi hợp đồng 

Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài thấy rằng việc thực hiện hợp đồng gặp rất nhiều khó khăn. 

Nhiều hợp đồng bị hủy trước hạn mà không có lý do hợp pháp nào. Nhà nước cần có một chế tài 

mạnh hơn để đảm bảo thực thi hợp đồng và  xử lý các sai phạm.  

 

Các biện pháp hành chính và quản lý giá cả 

Việc ban hành một số biện pháp quản lý giá cả gần đây đã giới hạn hoạt động thương mại và ảnh 

hưởng đến lòng tin của nhà đầu tư. Các biện pháp như quản lý giá cả/niêm yết giá tạo nên áp lực 

đối với các doanh nghiệp. Tương tự, gần đây một số lượng lớn các loại hàng hóa phải thực hiện 

chương trình “giấy phép nhập khẩu tự động” làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp và làm hàng 

hóa bị chậm trễ tại cảng. Đồng thời các biện pháp hành chính khác áp đặt cho thịt, đồ biển và hoa 

quả nhập khẩu từ Úc đã làm gia tăng chi phí đáng kể cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. 

Auscham mong có cơ hội trao đổi với Chính phủ về các biện pháp tích cực để quản lý nhằm 

tránh được các chi phí phát sinh đối với các doanh nghiệp.  

 

Khai thác mỏ  

Việc cải cách ngành khai thác mỏ ở Việt Nam chậm hơn nhiều so với các ngành khác trong nền 

kinh tế. Hiện nay Dự thảo Luật Khoáng sản sửa đổi đã được công bố lấy   kiến rộng rãi, tuy 

nhiên trong đó một số điểm nếu được thông qua sẽ hạn chế đầu tư vào lĩnh vực này. Đặc biệt là 

yêu cầu vốn chủ sở hữu phải đạt được 30% và 50% tương ứng với dự án khai thác, thăm d  

khoáng sản. Điều này sẽ tác động tiêu cực đến tính cạnh tranh của ngành và có thể đi ngược lại 

các nguyên tắc của Luật Đầu tư. Cần tăng cường đối thoại giữa Chính phủ và doanh nghiệp hoạt 

động trong ngành khai thác mỏ để có thể đề xuất các giải pháp và đưa ra các quyết định về chính 

sách thúc đẩy sự phát triển ngành khai thác. 

 

Hội Doanh nhân trẻ TPHCM - Ông Phùng Anh Tuấn, Thành viên Ban chấp hành 



 

Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI vẫn đặt kinh tế nhà nước đóng vai tr  chủ đạo  trong 

nền kinh tế. Tuy nhiên dường như mục tiêu chiến lược và biện pháp tiếp tục duy trì vai tr  chủ 

đạo của kinh tế nhà nước có phần mâu thuẫn bởi một số nguyên nhân sau: 

 

- Chính sách công bằng áp dụng cho tất cả các thành phần kinh tế sẽ không thực hiện được 

nếu có một thành phần hay một nhóm doanh nghiệp đứng ngoài hay đứng trên tác động của 

các chính sách kinh tế chung; 

 

- Thành phần kinh tế có vị trí chủ đạo thường được ưu tiên hàng đầu trong việc tiếp cận vốn, 

tài nguyên hay cơ sở hạ tầng quan trọng, hay được cấp phép kinh doanh trong những lĩnh 

vực quan trọng; 

 

- Khu vực doanh nghiệp tư nhân không được coi là có vai tr  chủ đạo gặp nhiều bất lợi trong 

việc tiếp cận các nguồn vốn, tài nguyên quốc gia và tạo ra sự phân biệt đối xử của Nhà nước 

với các doanh nghiệp này; 

 

Hội Doanh nghiệp trẻ TPHCM kiến nghị cần áp dụng một chính sách thực sự bình đẳng, đánh giá 

vai tr  của các thành phần kinh tế thông qua hiệu quả và đóng góp cụ thể thay vì áp dụng chủ 

trương đưa một thành phần kinh tế chưa sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm vào vai tr  chủ đạo. 

Những kiến nghị cụ thể như sau: 

 

- Không nên đặt một thành phần kinh tế, một loại doanh nghiệp nào đó được đóng vai trò 

“chủ đạo” và nhận ưu tiên của Nhà nước; 

 

- Nên áp dụng chính sách thành phần kinh tế trong nước đóng vai tr  chủ đạo và có qui định 

khuyến khích ưu đãi dựa trên kết quả hoạt động và đóng góp cụ thể; 

 

- Đánh giá vai tr  chủ đạo của các doanh nghiệp và thành phần kinh tế thông qua thành tích 

đóng góp thực tế vào ngân sách quốc gia và khả năng tạo công ăn việc làm cũng như các tác 

động xã hội cụ thể của doanh nghiệp;   

 

Hiện tại trên thế giới chủ trương nhà nước duy trì quyền kiểm soát các trọng tâm của nền kinh tế 

qua việc giao cho các tập đoàn quốc doanh không c n hiệu quả nữa vì nó gây ra những biến dạng 

nghiêm trọng cho thị trường cạnh tranh, kém hiệu quả sử dụng ngân sách hay các khoản vay nợ 

quốc gia. Khi các tập đoàn kinh tế quốc doanh làm ăn thua lỗ, nợ nần hay phá sản sẽ gây bất ổn 

lớn cho việc điều hành kinh tế của Chính phủ.  

 

Hội Doanh nghiệp trẻ TPHCM kiến nghị chấm dứt chủ trương thành lập và quản l  trực tiếp hoạt 

động của các tập đoàn kinh tế nhà nước, tăng cường việc cổ phần hóa – tư nhân hóa các doanh 

nghiệp nhà nước bao gồm cả các tập đoàn kinh tế quốc doanh, tạo điều kiện hơn nữa để các 

doanh nghiệp tư nhân chủ động tham gia phát triển kinh tế. Doanh nghiệp nhà nước chỉ nên tham 

gia vào những lĩnh vực công ích, không nhằm mục đính kiếm lãi và có hiệu quả xã hội.  

 

Tóm tắt t nh h nh phát triển kinh tế xã hội năm 2010 - Ông Đặng Huy Đông, Thứ trƣởng Bộ 

Kế hoạch Đầu tƣ  MPI) 
 

Trong năm 2010 Việt Nam đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu tổng quát của năm. Kinh tế Việt 

Nam từng bước phục hồi và tăng trưởng khá cao, GDP tăng 6,7%, nông nghiệp tăng 2,6%, công 

nghiệp và xây dựng tăng 7,6%, dịch vụ tăng 7,5%. Vốn đầu tư tăng 13% so với năm 2009, nhiều 

công trình cơ sở hạ tầng quan trọng được hoàn thành. Tổng thu ngân sách tăng 18%, giảm bội chi 

xuống dưới 6%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 19% gấp hơn 3 lần so với kế hoạch, nhập 



siêu dưới 20% tổng kim ngạch xuất khẩu. Thu nhập bình quân theo đầu người tăng 8,9%. Số 

lượng sáng chế đăng k  bảo hộ trong khoa học công nghệ tăng gấp 2 lần, kế hoạch hành động 

quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu được tích cực triển khai. Cải cách hành chính và ph ng 

chống tham nhũng có những bước tiến mới. Công tác hội nhập quốc tế của Việt Nam được triển 

khai tích cực đạt được những kết quả thiết thực. 

 

Trong năm 2011 Chính phủ sẽ tập trung thực hiện những giải pháp nhằm tăng tính ổn định của 

kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu nền 

kinh tế, đạt kết quả tăng trưởng cao hơn năm 2010. 

 

- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2011: GDP đạt 7,0% đến 7,5%, tổng kim ngạch xuất 

khẩu tăng 10%, nhập siêu không vượt quá 18% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, bội chi 

ngân sách nhà nước tương đương 5,3% GDP, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 

đạt 40% GDP, chỉ số giá tiêu dùng dưới 7,0%; 

 

- Các chỉ tiêu xã hội: tuyển sinh đại học và cao đẳng tăng 6,5%, trung cấp chuyên nghiệp tăng 

10%, cao đẳng và trung cấp nghề tăng 16,5%, tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động, giảm tỷ lệ 

hộ nghèo xuống 2,0%; 

 

- Các chỉ tiêu về môi trường: dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 86%, tỷ lệ 

này ở đô thị là 78%, các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng được xử l  đạt 69%, chất thải rắn 

y tế được xử l  đạt 82%, các khu công nghiệp và chế xuất có hệ thống tiêu chuẩn xử l  nước 

thải tập trung đạt 55%, chất thải rắn ở đô thị được thu gom đạt 83%, tỷ lệ che phủ rừng 40%; 

 

PHẦN 2: CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH THẢO LUẬN VỚI CHÍNH PHỦ 

 

1. Ngân hàng  

Nhóm Công tác Ngân hàng - Ông Brett Krause, Trƣởng nhóm 

 

Các tiến b  đạt đƣợc trong 2010 

- Ban hành Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật các Tổ chức tín dụng cho phép NHNN và các 

tổ chức tín dụng có cơ sở hoạt động mạnh mẽ hơn trong một môi trường pháp lý ổn định 

hơn.  

- Bãi bỏ trần lãi suất đối với cho vay doanh nghiệp cho phép các ngân hàng linh hoạt hơn 

trong các hoạt động tín dụng của mình.  

 

Các lĩnh vực cần tập trung cải tổ trong thời gian tới 

 

Trụ c t 1 - L  trình 

 

 Luật các Tổ chức tín dụng (“LTCTD”): Văn bản hướng dẫn thi hành LTCTD cần được ban 

hành đầy đủ, minh bạch, phù hợp với các thông lệ quốc tế và cởi mở, giảm thiểu quan liêu, 

xóa các thủ tục hành chính rườm rà, đặc biệt là các quy trình cấp giấy phép, quản trị doanh 

nghiệp và báo cáo gửi các cơ quan hữu quan. 

 

 Hạn mức cho va  đối với m t khách hàng: Việc tính hạn mức này dựa trên số vốn của từng 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài chứ không phải trên tổng số vốn của ngân hàng mẹ theo 

quy định của Luật TCTD sẽ ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động của các chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài tại Việt Nam. Để giảm thiểu tác động và đảm bảo sự chuyển đổi thuận lợi 

từ quy định cũ sang quy định mới, BWG đã đề xuất một số giải pháp chi tiết được trình bày 

trong Tài liệu Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tháng 12/2010 đã được gửi tới Quý vị.  



 Hợp nhất trong ngành ngân hàng: Nhóm công tác Ngân hàng đã đề xuất một số   tưởng 

về sáng kiến này; bao gồm các kiến nghị về quy định hướng dẫn sáp nhập, hợp nhất tổ chức 

tín dụng, quan điểm về mức vốn tối thiểu và cổ phần nước ngoài trong các ngân hàng Việt 

Nam. 

 

 L  trình cơ sở hạ tầng: Thiết lập một hệ thống thanh toán bù trừ đáng tin cậy và hiệu quả là 

một yếu tố then chốt của cơ sở hạ tầng tài chính, nhằm đảm bảo nền tảng tại chỗ để hỗ trợ 

tăng trưởng kinh tế hơn.  

 

Trụ c t 2 – Hiệu suất thị trƣờng 

 

 Chính sách và các qu  định v  ngoại hối: Cần khẩn trương ban hành các Thông tư hướng 

dẫn Nghị định 160 để các ngân hàng có cơ sở tiến hành các hoạt động kinh doanh ngoại hối 

và có thể đối mặt với tình hình thị trường hiện nay. NHNN cần cân nhắc áp dụng các biện 

pháp nhằm cải thiện l ng tin vào VND và tăng tính thanh khoản trên thị trường ngoại hối 

giúp nhà đầu tư phòng chống rủi ro và đảm bảo khả năng quy đổi ra ngoại tệ mạnh khi họ 

muốn chuyển lợi nhuận về nước trong tương lai.  

 

 Thị trƣờng nợ Chính phủ: Việc phát triển một thị trường nợ Chính phủ có tính thanh khoản 

cao là rất quan trọng, giúp hỗ trợ tính thanh khoản và hiệu quả của thị trường. Thị trường nợ 

Chính phủ cần phải minh bạch nhất có thể, trong việc thông báo lịch phát hành, khối lượng 

và kỳ hạn phát hành. Thị trường cần đưa ra cơ chế định giá hiệu quả cho các đợt phát hành 

có gắn với lịch phát hành cụ thể. 

 

 Tổ chức xếp hạng tín dụng đ c lập: Chính phủ cần khuyến khích việc thiết lập ít nhất 1 

hoặc 2 cơ quan xếp hạng độc lập tại Việt Nam và cho phép họ dần dần tham gia vào thị 

trường trái phiếu và thương phiếu với “giấy tờ được đánh giá” nhằm nâng cao tính hiệu quả 

và độ minh bạch của thị trường trái phiếu công ty.  

 

 Vay nợ nƣớc ngoài:  Chính phủ cần tiếp tục thương lượng và ký kết các hiệp định tránh 

đánh thuế hai lần với các quốc gia trên thế giới, đồng thời đảm bảo rằng quy trình khấu trừ 

thuế theo quy định tại các Hiệp định này thông thoáng. Chính phủ cần nghiên cứu bãi bỏ 

thuế nhà thầu đối với lãi vay trả cho các ngân hàng không hoạt động tại Việt Nam đối với 

các khoản vay có thời hạn từ 1 năm trở lên nhằm khuyến khích các đối tượng đi vay tiếp cận 

được với các nguồn vốn này.  

 

Trụ c t 3 – Ngân hàng tiêu dùng 

 

 Các sản phẩm quản lý vốn: Đây là các sản phẩm chủ yếu hiện đang được các ngân hàng 

trên thế giới cung cấp cho khách hàng cá nhân. Việt Nam cũng nên ban hành các quy định 

cho phép các ngân hàng thương mại cung cấp các sản phẩm đầu tư cho các khách hàng của 

họ, bảo vệ nhà đầu tư trong quá trình bán hàng, và đ i hỏi phải minh bạch trong giá/lợi 

nhuận và rủi ro của sản phẩm đó. 

 

 V n phòng thông tin tín dụng: Cần cho phép các tổ chức tín dụng được phép sử dụng dịch 

vụ của nhiều trung tâm tín dụng khác nhau và NHNN cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức 

tài chính để khuyến khích sự phát triển nhanh chóng của một hệ thống báo cáo tín dụng và 

cơ sở hạ tầng tín dụng.  

 

Trả lời của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam - Ông Nguyễn Văn B nh, Phó Thống đốc 

 



- Năm nội dung liên quan đến Điều 128 Luật các tổ chức tín dụng được BWG nêu trong Tài 

liệu DĐDNVN 2010 bao gồm: các khoản vay được k  kết trước ngày Luật các tổ chức tín 

dụng có hiệu lực; Vấn đề bảo lãnh nước ngoài, thư tín dụng dự ph ng và các khoản vay do 

Chính phủ bảo lãnh hay cơ quan hỗ trợ tín dụng xuất khẩu; Vấn đề gộp vốn của các chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài khi cho vay vượt hạn mức và việc xin phép Thủ tướng Chính 

phủ cho những khoản vay vượt hạn mức. Tất cả những vấn đề trên đã được ban soạn thảo 

LTCTD trả lời đồng thời NHNN vẫn tiếp tục lắng nghe những   kiến đóng góp nhằm đưa ra 

các văn bản hướng dẫn phù hợp. 

 

- Việc tiến hành mua lại, sát nhập các tổ chức tín dụng sẽ được tiến hành công khai, minh 

bạch theo quy định của Thông tư số 04 của NHNN. Lộ trình tăng vốn điều lệ của các tổ 

chức tín dụng có tính chất định hướng và vẫn cần tiếp thu thêm   kiến điều chỉnh nếu cần 

thiết trong tương lai. 

 

- Tỷ lệ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong một tổ chức tín dụng của Việt Nam phải 

được thực hiện theo quy định tại Nghị định 69/2007/NĐ-CP. Quá trình soạn thảo văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật các tổ chức tín dụng sẽ đưa vấn đề này để tiếp tục thảo luận.  

 

- NHNN trong thời gian tới sẽ xây dựng lại bộ văn bản về quản l  ngoại hối mới cho phù hợp 

với Luật mới. Các hoạt động gửi tiền và cho vay giữa các tổ chức tín dụng đã được quy định 

rõ tại các Điều 108, 112 và 118 Luật các tổ chức tín dụng.  

 

- Lãi suất cho vay giữa các tổ chức tín dụng đã được quy định trong Luật là không được vượt 

quá lãi suất cao nhất đối với khách hàng của tổ chức tín dụng đó. NHNN ủng hộ việc thành 

lập các cơ quan xếp hạng tín dụng độc lập tại Việt Nam, vấn đề này đã được đề xuất lên 

Chính phủ. 

 

- NHNN hiện đang đề xuất lên Chính phủ để có những quy định giúp các tổ chức tín dụng có 

thêm những sản phẩm về quản l  tài sản cho khách hàng. Chính phủ Việt Nam cũng đã ban 

hành Nghị định cho phép thành lập các công ty thông tin tín dụng. 

 

2. Thị trƣờng Vốn 

 

Nhóm Công tác Thị trƣờng vốn - Ông Dominic Scriven, Trƣởng nhóm 

 

 

Các tiến b  đạt đƣợc trong 2010 

- Thị trường chứng khoán Việt Nam tr n 10 tuổi và đã đạt được nhiều thành công với thị 

trường trái phiếu chiếm 15 tỷ USD giá trị vốn hóa, bằng 15% GDP, thị trường cổ phiếu với 

khối lượng 30 tỷ USD chiếm 30% GDP cùng với hơn 600 doanh nghiệp và hơn 1 triệu nhà 

đầu tư. Khoảng 20% tổng vốn đầu tư của xã hội được huy động qua kênh trái phiếu và cổ 

phiếu. 

 

- Doanh nghiệp hoan nghênh những thay đổi trong Luật Chứng khoán sửa đổi ban hành gần 

đây làm tăng tính linh hoạt trong việc phát triển thị trường. Hiệu quả giám sát thị trường 

chứng khoán đã được nâng cao với sự tham gia của lực lượng công an trong xử l  các vi 

phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Trong tương lai công cụ huy động vốn sẽ được đa dạng 

hóa và nhiều hình thức quỹ mới sẽ được bổ sung; có quy định mới về nâng hiệu quả giao 

dịch trên thị trường thứ cấp; Nghị định 46 về phát hành trái phiếu Chính phủ sẽ được xem 

xét lại và nâng cao hơn nữa chất lượng, phạm vi công bố thông tin. 

 



- Nhóm đã nghiên cứu 50 doanh nghiệp đại chúng lớn nhất thị trường và kết quả cho thấy các 

doanh nghiệp này đang hoạt động tốt với lợi nhuận sau thuế của 9 tháng đầu năm tăng trung 

bình 35% so với năm 2009. Cơ cấu tài chính của các công ty này cũng khá an toàn với tỷ lệ 

vay chỉ chiếm 20% tổng vốn. 

 

Một số vấn đề cần tiếp tục chú trọng giải quyết 

- Có một số vấn đề nhóm TTV nêu lên nằm ngoài khả năng giải quyết của  y ban Chứng 

khoán (“UBCKNN”) và Bộ Tài chính (“BTC”) vì vậy đề nghị Chính phủ khuyến khích các 

cơ quan khác tham gia đối thoại với nhóm công tác thị trường vốn.  

 

- Thị trường trái phiếu hiện nay tính thanh khoản không cao, ảnh hưởng đến tham vọng huy 

động 100.000 tỷ đồng của Chính phủ trong năm tới. Thị trường cổ phiếu được đánh giá hấp 

dẫn đầu tư vì giá trị thấp nhưng chỉ số CDS đánh giá mức giá mức độ rủi ro của thị trường 

Việt Nam cao hơn các nước trong khu vực như Thái Lan, Philipin và Indonesia.  

 

- Nhóm công tác mong muốn BTC chia sẻ kế hoạch đáo hạn 2/3 tổng số trái phiếu Chính phủ 

trong 3 năm tới; đổi mới quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước để đẩy nhanh quá 

trình này đồng thời tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhà nước; Công bố thông tin định kỳ 

những chỉ số kinh tế quan trọng về nhiều lĩnh vực sản xuất, thương mại… như tỷ lệ dự trữ 

quốc gia, tỷ lệ thất nghiệp, GDP…; áp dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế và hạch toán 

theo giá trị hợp l ; có chính sách thuế đồng bộ và ưu tiên đúng đối tượng.  

 

Trả lời của Bộ Tài Chính - Ông Trần Xuân Hà, Thứ trƣởng 

- Để tăng tính thanh khoản cho trái phiếu Chính phủ, BTC đã ban hành Thông tư hướng dẫn 

phát hành trái phiếu theo lô lớn đồng thời BTC hiện đang cơ cấu lại các loại trái phiếu cũ đã 

phát hành và tiến hành mua lại nợ nếu cần thiết. BTC đang nghiên cứu Nghị định bổ sung và 

sửa đổi Nghị định 109 trình Chính phủ để chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty 

cổ phần và xây dựng lộ trình bán bớt phần vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp. 

 

- BTC đã ban hành Thông tư 09 điều chỉnh một số điểm về công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán và sẽ xây dựng một bộ khung pháp l  chuẩn về công bố thông tin. Trong năm 

vừa qua BTC cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn trình bày báo cáo tài chính liên quan đến 

sản phẩm phái sinh và Bộ đang nghiên cứu đưa vào các chuẩn mực kế toán quốc tế. Ghi 

nhận   kiến đóng góp của nhóm công tác, BTC sẽ xem xét lại mức thuế, đặc biệt là thuế suất 

đánh vào trái phiếu và đồng bộ hóa các đối tượng.  

 

Trả lời của UBCKNN - Ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó Chủ tịch 

 

BTC và UBCKNN đã chỉ đạo các Sở, trung tâm lưu k  và các công ty chứng khoán xây dựng 

hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng cho việc ra đời các sản phẩm mới. UBCKNN hiện đang phối 

hợp cùng các công ty chứng khoán thực hiện các quy định về an toàn tài chính để chuẩn bị áp 

dụng cho các sản phẩm mới. Hiện nay UBCKNN cũng đang xây dựng dự thảo các quy chuẩn, 

quy định về thị trường phái sinh, các quỹ mở để trình BTC.  

 

3. Sản xuất và Phân phối  SX & PP)  

 

Nhóm SX & PP - Ông Seck Yee Chung - Đại diện 

 

 B  Luật Lao đ ng sửa đổi và các qu  định có liên quan v  lao đ ng  

- Luật Lao động mới cần phân biệt giữa các nhân viên quản lý với các lao động phổ thông 

trong vấn đề tự đại diện.  

 



- Văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh vấn đề lao động thuê ngoài và di chuyển nội bộ nên 

được ban hành, và người đại diện của người lao động cần được phép thương lượng các Thỏa 

ước lao động tập thể. 

- Một trong những lợi thế của Việt Nam là chi phí lao động tương đối thấp nhưng gần đây 

việc tăng mức lương tối thiểu đang làm giảm lợi thế của Việt Nam. Tăng lương tối thiểu, 

tăng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, cơ chế mới về Bảo hiểm thất nghiệp và Bảo hiểm y tế 

cho nhân viên người nước ngoài đang làm gia tăng gánh nặng đối với các công ty sản xuất. 

 

 Thông tƣ 122 v  bình ổn giá  

Thông tư 122  yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết giá và đăng k  giá bán đối với một loạt sản 

phẩm.  

 

- Đăng ký, k  khai giá  

o Việc đăng k  giá bán trước đây chủ yếu chỉ được áp dụng cho các doanh nghiệp nhà 

nước, nhưng nay được áp dụng cho cả các doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp bị yêu 

cầu phải nêu rõ l  do điều chỉnh giá bán, kê khai giá sản xuất, chi phí bán hàng, quản lý, 

dự kiến lợi nhuận, thuế v..v và phần trăm thay đổi của từng loại giá so với lần đăng k  

trước đó. Đây là một yêu cầu hết sức quá tải, không rõ ràng và các thông tin thu thập 

được không biết có giá trị gì cho quá trình quản l  Nhà nước hay không.  

 

o Quy định kê khai giá yêu cầu các doanh nghiệp phải phân tích nguyên nhân điều chỉnh 

giá kê khai, nhưng không đề cập cụ thể những nội dung nào phải được đưa vào bản phân 

tích đó. 

 

- Bình ổn giá  

o Thông tư 122 không quy định cụ thể các điều kiện để áp dụng các biện pháp bình ổn giá. 

Điều này dẫn đến việc áp dụng cơ chế bình ổn giá một cách chủ quan tùy tiện, khiến cho 

doanh nghiệp không biết khi nào nên phản ứng với các biến động về giá, và khi nào các 

cơ quan quản lý sẽ hành động can thiệp. 

 

o Việc chính phủ cần và muốn kiểm soát lạm phát là cần thiết. Tuy nhiên các quy định 
bình ổn giá có thể đem lại kết quả ngược. Nhà đầu tư sẽ mất dần sự quan tâm vào các 

lĩnh vực đang chịu sự kiểm soát của Nhà nước, giảm đầu tư vào khu vực này và từ đó 

gây ra sự thiếu hụt nguồn cung, dẫn đến tăng giá trên thị trường.  

 

- Thực hiện Thông tư 122 

o Bộ Tài chính (“BTC”) đã ban hành danh sách 150 doanh nghiệp phải thực hiện kê khai 

và đăng k  giá với BTC. Danh mục 150 doanh nghiệp này chủ yếu nhắm vào các sản 

phẩm nhập khẩu và các nhãn hiệu nước ngoài. Điều này có vẻ là một sự phân biệt đối xử 

đi ngược lại các quy tắc của WTO. 

 

o Đặc biệt BTC yêu cầu các công ty thuộc danh mục này phải đăng k  các sản phẩm mới, 
đăng k  giá thay đổi cho các sản phẩm hiện tại và phải giải trình về việc tăng giá các sản 

phẩm (áp dụng hồi tố) từ ngày 01/01/2010 (nếu có).  

 

Nhóm SX & PP đề nghị hoặc bãi bỏ toàn bộ các biện pháp bình ổn giá này hoặc giảm phạm vi 

áp dụng, nhưng phải đảm bảo áp dụng minh bạch và công bằng. 

 

 Dự thảo nghị định bán lẻ hàng hóa 

 

- Quy hoạch của quốc gia và của địa phương về cơ sở bán  ẻ  



DT yêu cầu doanh nghiệp nộp đơn xin cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ quy mô lớn phải đợi 

việc phê duyệt quy hoạch cơ sở bán lẻ (“QHBL”) của quốc gia và của địa phương. Việc soạn 

thảo và phê duyệt QHBL có thể mất một năm hoặc hơn, và điều này có thể có nghĩa là việc cấp 

giấy phép để lập cơ sở bán lẻ quy mô lớn sẽ bị trì hoãn.  DT cũng không đưa ra một cơ chế cấp 

phép khác trong khi chờ phê duyệt quy hoạch. 

 

- Kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) 

Các quy định hiện hành không có hướng dẫn về việc phải đáp ứng các điều kiện gì để thỏa mãn 

ENT làm cơ sở cho phép các nhà đầu tư trong nước thành lập nhiều cơ sở bán lẻ hay nhà đầu tư 

nước ngoài mở cơ sở bán lẻ thứ hai. DT đưa vào việc thành lập Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh 

tế. Tổ chức, quyền hạn, cơ chế hoạt động, cơ chế ra quyết định của Hội đồng này như thế nào. 

Liệu có chắc chắn có nguồn nhân lực có chuyên môn và một cơ chế phù hợp cho việc thành lập 

và hoạt động của Hội đồng này không?  

 

 Nhập khẩu thuốc của các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài  
Theo các cam kết WTO của Việt Nam, kể từ ngày 01/01/2009, các doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài (“FIEs”) được phép nhập khẩu một số loại thuốc nhất định. Tuy nhiên, một số quy 

định hiện hành được ban hành trước khi có các cam kết WTO lại hạn chế FIEs thực hiện việc 

nhập khẩu thuốc. Các quy định này cần phải được sửa đổi và thay thế để phù hợp với các cam 

kết WTO của Việt Nam.  

 

 Giấy phép nhập khẩu tự đ ng 

Kể từ tháng 09/2008, Chính phủ hạn chế một số mặt hàng nhập khẩu thông qua thủ tục xin giấy 

phép nhập khẩu (“GPNK”). Tuy nhiên gần đây phạm vi áp dụng của GPNK được mở rộng 

khiến nhiều hàng hóa nhập khẩu bị đình trệ nghiêm trọng, đặc biệt là vận chuyển bằng đường 

hàng không.   

 

 Nghị định số 102 – Thi hành Luật Doanh nghiệp 

 

Doanh nghiệp đã thành lập ở Việt Nam có sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (“FI”) không quá 

49% vốn điều lệ được áp dụng điều kiện đầu tư, kinh doanh như đối với nhà đầu tư trong nước.  

Trong thực tế, vẫn c n chưa rõ ràng về việc quy định này sẽ được thực hiện bao giờ và như thế 

nào. Quy định này còn phụ thuộc vào các luật cụ thể, và theo các luật cụ thể đó thì FIEs bao 

gồm cả các doanh nghiệp trong đó FI sở hữu không quá 49%, vẫn phải chịu các quy định riêng 

biệt khác với các quy định được áp dụng cho các công ty trong nước, ví dụ như các quy định về 

Kiểm tra Nhu cầu Kinh tế theo Nghị định số 23. 

 

Cũng theo NĐ này, FI thành lập chủ thể mới tại Việt Nam bất kể tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài, sẽ 

phải tuân theo các thủ tục đầu tư được áp dụng cho FI và được cấp Giấy chứng nhận Đầu tư. Đề 

xuất quy định rằng các công ty với phần sở hữu của FI không quá 49% có thể được thành lập 

thông qua Giấy chứng nhận Đăng k  Kinh doanh.  

 

 Ùn tắc giao thông tại các đô thị và cơ sở hạ tầng  

Vấn đề ùn tắc giao thông vẫn đang trở nên ngày càng nghiêm trọng tại các thành phố lớn khiến 

cho việc đi lại của người dân và việc vận chuyển hàng hóa, cung cấp dịch vụ trở nên ngày càng 

khó khăn. 

 

Đề nghị Chính phủ thực hiện những giải pháp như xây dựng bãi đậu xe dưới l ng đất và hệ 

thống xe điện ngầm và hướng việc phát triển ra các khu vực ngoài trung tâm thành phố. Việc 

tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng và khuyến khích phát triển thị trường bất động sản tại các khu 

vực mới này là đặc biệt quan trọng.  

 



 Cơ chế Phát triển Sạch (CDM) 

Đã có tiến bộ nhỏ trong quy định liên quan đến các dự án Cơ chế Phát triển Sạch ("CDM") tại 

Việt Nam. Thông tư số 12 được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 26 tháng 07 năm 

2010 hướng dẫn thủ tục cấp thư xác nhận, thư phê duyệt dự án theo Cơ chế Phát triển Sạch 

(CDM) trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto.  

   

Tuy nhiên cần lưu   là hiện nay Thư phê duyệt chỉ c n hiệu lực trong v ng 24 tháng. Nếu nhà 

đầu tư không có được sự phê chuẩn của UNFCCC trong thời hạn đó thì nhà đầu tư phải một lần 

nữa thực hiện lại toàn bộ các thủ tục ở nước sở tại. 

 

 Đ  án 30  

Các thành viên của Nhóm SX & PP đã tích cực tham gia vào Đề án 30 cải cách hành chính của 

Chính phủ. Gần 4.700 thủ tục hành chính đã được đề cập đến trong hướng dẫn chi tiết của Văn 

ph ng Chính phủ. Các đề xuất cải cách đang được gửi cho các Bộ có liên quan xem xét. Nếu 

các Bộ phản hồi tích cực chúng ta sẽ chứng kiến những tác động đáng kể và toàn diện trong môi 

trường hành chính trong những tháng tới đây.   

 

Trả lời của các cơ quan nhà nƣớc 

 

B  Công Thƣơng (BCT) - Ông Trần Tuấn Anh  Thứ trƣởng 

 

- Dự thảo Nghị định Bán lẻ đang được một nhóm các chuyên gia nghiên cứu và có sự tham 

vấn của Nhóm M&D. Tuy nhiên đây chưa phải là dự thảo mà BCT đã soạn thảo và chuẩn bị 

trình Chính phủ phê duyệt. 

 

 

- Việc cấp phép và xác định địa điểm cho các dự án về phân phối và bán lẻ của nhà đầu tư 

nước ngoài tại các địa phương phải căn cứ theo thông lệ quốc tế và thực tế nhu cầu của Việt 

Nam. Ban soạn thảo (“BST”) đang xem xét đưa ra một quy trình cấp phép cho các dự án này 

dựa trên đánh giá nhu cầu về kinh tế theo ba tiêu chí là số lượng cơ sở bán lẻ, sự ổn định của 

thị trường và mật độ dân cư. BST sẽ có những giải pháp giúp việc đánh giá nhu cầu kinh tế 

công khai, minh bạch đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư, người tiêu dùng và địa phương. 

 

- Về nhập khẩu các sản phẩm dược phẩm của các doanh nghiệp ĐTNN, các văn bản quy định 

của Chính phủ và các Bộ ngành có sự mâu thuẫn và chồng chéo. Để khắc phục vấn đề này 

Bộ Y tế đang xây dựng Thông tư hướng dẫn về quyền nhập khẩu dược phẩm của các công 

ty dược phẩm có vốn ĐTNN tại Việt Nam. Quá trình xây dựng Thông tư sẽ tiếp thu những   

kiến đóng góp từ cộng đồng các doanh nghiệp.  

 

- Quy định cấp phép tự động cho một số mặt hàng nhập khẩu do BCT ban hành không nhằm 

hạn chế số lượng các sản phẩm nhập khẩu mà phục vụ việc thống kê và quản l  của Bộ. 

Doanh nghiệp được tự do quyết định số lượng hàng hóa nhập khẩu và thời gian chờ rút ngắn 

xuống c n 7 ngày. BCT sẽ xem xét lại để có những quy định mềm dẻo và phù hợp hơn đối 

với các mặt hàng thực phẩm tươi sống nhập khẩu. Cấp phép nhập khẩu tự động qua bưu 

điện cũng nhằm tránh ùn tắc trong việc cấp phép. Quy định mới này cũng sẽ được Việt Nam 

thông báo đầy đủ đến WTO. 

 

- Vấn đề thiếu cung ứng điện cho hệ thống cảng Cái Mép – Thị Vải trong thời gian vừa qua là 

bất khả kháng không liên quan đến chính sách cung ứng điện và hạ tầng điện phục vụ. 

Trong năm 2011 hệ thống cảng khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được đảm bảo và ưu tiên 

cung cấp điện đầy đủ, đồng thời hệ thống lưới điện dự ph ng sẽ được nâng cấp. 

 



B  Lao đ ng – Thƣơng binh và Xã h i (LĐTBXH) - Ông Phạm Minh Huân  Thứ trƣởng 

- Việt Nam đang tiến hành sửa đổi Bộ luật Lao động theo hướng: người lao động tự do hơn, 

thị trường linh hoạt và tiếp tục hội nhập quốc tế. Quá trình sửa đổi hoan nghênh đóng góp từ 

các tổ chức quốc tế, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Chính phủ sẽ thực hiện 

thống nhất mức lương tối thiểu giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước 

ngoài vào năm 2012. 

 

- Mức đóng bảo hiểm xã hội sẽ tăng dần hai năm một lần theo hướng cân bằng, người sử 

dụng lao động sẽ đóng 22% và người lao động đóng 10,5%. 

 

- Dù nỗ lực, công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam vẫn chưa 

đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của các doanh nghiệp. Quá trình này cần sự tham gia mạnh 

mẽ và đóng góp hơn nữa từ cộng đồng doanh nghiệp và sự hợp tác với các tổ chức quốc tế. 

 

B  Tài chính (BTC) -  Ông Trần Xuân Hà  Thứ trƣởng 
Thông tư 122 của BTC thực hiện pháp lệnh về giá cả, đảm bảo tính công bằng và minh bạch về 

giá, quyền lợi của người tiêu dùng và uy tín của nhà sản xuất. Các chỉ tiêu định lượng cụ thể đã 

được quy định trong Thông tư 154 của BTC. Trong tương lai một bộ Luật về giá do BTC soạn 

thảo sẽ thay thế cho pháp lệnh về giá. 

 

4  Cảng biển  

 

Nhóm công tác cảng biển - Ông Peter-Smidt Nielsen, Đại diện 

- Chi phí vận chuyển ở Việt Nam tính theo % của GDP vẫn cao hơn nhiều so với các nước 

láng giềng. Chi phí này chiếm 13% GDP ở Indonesia và Malaysia, 18% ở Trung Quốc,  

19%  Thái Lan, còn ở Việt Nam là 25% GDP. Cơ sở hạ tầng yếu kém, tắc đường, thời gian 

chờ đợi kéo dài, thiếu minh bạch và tính dự báo trong chuỗi cung ứng, phương tiện vận 

chuyển trên bộ cũ kỹ, không hiệu quả, nguy hiểm, không tuân thủ các quy định về hạn chế 

trọng lượng vận tải cũng dẫn đến chi phí hoạt động cao hơn và kém an toàn. 

 

- Tiến độ xây dựng cảng biển và các công trình giao thông kết nối cảng biển ở khu vực kinh tế 

trọng điểm phía Nam đặc biệt là khu Cái mép Thị vải có tầm quan trọng rất lớn đối với hoạt 

động sản xuất kinh doanh của các nhà xuất khẩu lớn và các hãng tàu, chúng tôi đề nghị công 

bố thông tin cập nhật dự án hàng qu  đối với tất cả các cảng chính và các dự án cơ sở hạ 

tầng trên đất liền đã dược phê duyệt. 

  

- Các cảng ở phía Bắc hiện hoạt động không hiệu quả và chỉ có thể thu nạp tàu container 

trọng tải rất nhỏ, boong thấp. Ngoài ra các cảng này lại hay bị ùn tắc. Do vậy các cảng biển 

miền Bắc Việt Nam cần thực hiện ngay các chương trình phát triển và xây dựng cơ sở hạ 

tầng kết nối các cảng với các khu công nghiệp. 

 

- Kiến nghị các dự án chuyển đổi hải quan điện tử và hệ thống hải quan quốc gia chung cũng 

như quy trình hải quan giữa các tỉnh và huyện cần có sự minh bạch và rõ ràng để giúp tăng 

khả năng cạnh tranh của Việt Nam. Thực hiện kê khai điện tử đối với hàng hóa. Các hãng 

tàu thường gặp tình trạng các container của họ bị mắc kẹt với hàng hoá bị bỏ quên trong 

nhiều tháng, nhiều năm. Chúng tôi đề nghị việc thanh lý hàng hoá bị bỏ quên nên được thực 

hiện ít nhất 4 lần/năm, do đó, các container có thể được trả lại cho các hãng vận chuyển. 

 

- Các tàu container có lịch trình rất cụ thể và chặt chẽ tại mỗi cảng, và sự chậm trễ tại một 

cảng có thể gây hậu quả lớn cho tuyến vận chuyển. Nếu không có đủ điện để vận hành giàn 

cẩu c  lớn xếp d  container thì có thể gây nên sự chậm trễ của hàng hóa xuất khẩu cũng như 

các tàu.  



 

Trả lời của Bộ GTVT - Ông Trƣơng Tấn Viên, Thứ trƣởng 

- Thực tiễn phát triển của hệ thống cảng biển phía Nam vượt xa dự báo trước đây 10 năm. 

Năm 2009 Thủ tướng đã phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển hạ tầng GTVT, đặc biệt 

là hệ thống cảng biển. Quyết định 412 của Thủ tướng Chính phủ công bố danh mục các dự 

án quan trọng và bức thiết đến năm 2020 nhằm giải quyết vấn đề ùn tắc hàng hóa, giao 

thông và đảm bảo an toàn cho các vùng kinh tế trọng điểm. Đến năm 2015 nhiều công trình 

hạ tầng lớn sẽ được hoàn thành, khắc phục phần lớn những khó khăn nêu trên, trong đó có 

hệ thống cảng biển. 

 

- Dự án quốc lộ 51 dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2012, đường nối quốc lộ 51 với hệ thống 

cảng Thị Vải – Cái Mép sẽ thông bốn làn xe trong năm 2011. Cao tốc Biên H a – Vũng Tàu 

khởi công trong năm 2012 và hoàn thành năm 2015, cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu 

Giây sẽ hoàn thành trong năm 2012.  

 

- Hiện nay cảng Hải Ph ng đã quá tải, cảng Đình Vũ đã hoàn thành 6 bến cho tầu hai vạn tấn 

và đang tiếp tục hoàn thành 4 bến c n lại, dự án cảng Lạch Huyện đã hoàn thành giai đoạn 

một sẽ khởi công vào qu  hai năm 2012 và hoàn thành trong năm 2015. Các bến số 2, 3, 4 

của cảng Cái Lân đang được tiếp tục xây dựng. Để giảm tải cho hệ thống cảng phía Bắc 

phương án phân bổ hàng hóa sang cảng Nghi Sơn – Thanh Hóa đang được xem xét. 

 

5. Khai thác Khoáng sản 

 

Nhóm Công tác Khoáng sản - Ông Lê Minh Kha, Đại diện 

- BTC tăng đồng loạt Thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu và nhiều loại phí, lệ phí mới được áp 

dụng. Những thay đổi này đã gây nên ảnh hưởng bất lợi lớn tới tình hình hoạt động, kế 

hoạch phát triển của các công ty trong lĩnh vực này. Chỉ có một số ít các khuyến nghị nhóm 

Khoáng sản đã đưa ra những năm vừa qua được chuyển tải trong các văn bản pháp quy ban 

hành. 

 

- Đầu tư trong lĩnh vực khoáng sản có đặc thù mang tính rủi ro cao, vốn đầu tư lớn và dài hạn 

nên Chính phủ cần có chính sách bảo hộ đầu tư rõ ràng, nhất quán có lộ trình cụ thể đối với 

những thay đổi về chính sách thuế khóa và tài chính liên quan. 

 

- Việc thực thi Luật Khoáng sản mới như  cơ chế đấu thầu, giấy phép khai thác .v.v cũng đem 

lại nhiều quan ngại cho doanh nghiệp. Đặc biệt những thay đổi về chính sách thuế không 

hợp l  đã đặt nhiều doanh nghiệp trước nguy cơ phá sản, đóng cửa toàn bộ hoặc một phần 

hoạt động gây nên hậu quả lớn về kinh tế và xã hội. Các nhà đầu tư nước ngoài hiện rất quan 

ngại về chính sách không khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài tham gia trong lĩnh 

vực khoáng sản thông qua các biện pháp tài chính của Chính phủ. 

 

- Nhóm Công tác Khoáng sản kiến nghị chính sách thuế cần hài h a giữa khả năng của doanh 

nghiệp và nhu cầu thu ngân sách. Cần áp dụng mức thuế căn cứ vào điều kiện cụ thể của 

từng dự án và đối với những dự án đang thực hiện nên được hưởng mức thuế như thời điểm 

cấp giấy phép đầu tư. Ngoài ra các doanh nghiệp hiện nay gặp nhiều khó khăn khi thực hiện 

thủ tục hoàn thuế GTGT do có sự không rõ ràng của các quy định về luật liên quan. Nhóm 

mong muốn được tham vấn với BTC và Tổng cục Thuế kỹ hơn về các vấn đề trên. 

 

- Chính sách hạn chế hay cấm xuất khẩu đối với một số khoáng sản cần phải đi kèm với việc 

phát triển những ngành công nghiệp phụ trợ trong nước để tiêu thụ những sản phẩm này. 

 



- Để doanh nghiệp có thẻ tham gia hiệu quả hơn trong việc xây dựng chính sách cho ngành 

khai thác, Nhóm công tác Khoáng sản đề xuất thành lập Hiệp hội Khoáng sản Việt Nam với 

vai tr  độc lập bao gồm cả các công ty khoáng sản có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

 

Trả lời của Cục Địa chất và Khoáng sản - Ông Nguyễn Văn Thuấn, Cục trƣởng 

- Luật Khoáng sản mới không có sự phân biệt giữa các công ty khoáng sản trong nước cũng 

như nước ngoài. Luật mới có một số quy định nhằm đảm bảo đầu tư thông qua các quyền 

của tổ chức, cá nhân được phép thăm d  tại Điều 42 và được phép khai thác tại Điều 55 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong hoạt động khai thác khoáng sản. 

Quyền thăm d  và khai thác có thể được chuyển nhượng dựa trên những điều kiện tại Điều 

43 và 66. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản được quy định tại Điều 78 là một quy định 

mới trong Luật khoáng sản năm 2010. 

 

Trả lời của Bộ Tài ch nh  BTC) - Ông Trần Xuân Hà, Thứ trƣởng 

- Khoáng sản là tài nguyên không tái tạo, nên biện pháp tài chính nhằm khuyến khích chế 

biến sâu, áp dụng công nghệ tiên tiến nâng cao hiệu quả và bảo vệ môi trường.  

 

- Khung thuế suất tài nguyên mới rộng hơn do Quốc hội ban hành, c n mức thuế suất cụ thể 

do  y ban Thường vụ Quốc hội quy định và không có sự phân biệt giữa nhà đầu tư trong 

nước cũng như nước ngoài. Trong luật Đầu tư và luật Thuế không quy định các mức thuế 

trong giấy phép đầu tư hay giấy chứng nhận đầu tư nên nghĩa vụ thuế được thực hiện theo 

quy định tại thời điểm nộp. Thuế xuất khẩu và thuế Tài nguyên là loại thuế gián thu theo 

thông lệ một số nước trên thế giới áp dụng tại thời điểm thực tế. 

 

6  Du Lịch 

 

Nhóm công tác Du lịch và lữ hành - Ông Matthew Lourey, Đại diện 

 

Việt Nam có tiếng trong ngành du lịch và lữ hành quốc tế như là một điểm chỉ đến một lần, với 

số lượt khách quay lại cực kỳ thấp. Tất cả các đề xuất và   tưởng dưới đây là nhằm mục đích 

nâng cao tỷ lệ lượt khách quay lại Việt Nam.  

 

Thị thực  
- Các vấn đề xung quanh việc cấp thị thực ở Việt Nam thường bị hiểu nhầm chỉ là vấn đề về 

thủ tục và chi phí, nhưng thực ra ảnh hưởng tâm l  của việc khách du lịch muốn vào Việt 

Nam đều phải gửi hộ chiếu của họ đi, hoặc phải đích thân đến các Đại sứ quán, hoặc xin thị 

thực thông qua một công ty cung cấp dịch vụ giấu tên, là rất lớn.  

 

- Một hệ thống “Thị thực tại chỗ” thực thụ cho phép khách du lịch, những người đã quyết 

định đến Việt Nam sẽ không thay đổi   định chỉ vì họ nhận ra những phiền nhiễu của việc 

xin thị thực là điều kiện phải có để duy trì tính cạnh tranh trong khu vực;  

 

- Chi phí của việc xin thị thực là quan trọng đối với nhiều khách du lịch, và việc giảm chi phí 

có thể giúp tăng số lượng du khách về mặt l  thuyết, nhưng chi phí cần phải tương ứng với 

các dịch vụ và phù hợp với nguồn thu của ngân sách nhà nước. Phí cấp thị thực cần phải 

minh bạch và cả quy trình cũng vậy.  Biểu phí cấp thị thực cần được công bố rộng rãi để các 

du khách có thể tiếp cận và biết rõ về chi phí phải trả và các giấy tờ cần cung cấp.  

- Hiện Ngân hàng Thế giới đang tài trợ cho sáng kiến cấp Thị thực điện tử tại Việt Nam. 

Nhóm Du lịch đặc biệt ủng hộ việc triển khai một hệ thống thị thực điện tử như vậy.  

 

Chiến lƣợc tiếp thị điểm đến  



Chiến lược Tiếp thị Điểm là một cách tiếp cận có tổ chức để thực sự phát triển Việt Nam với tư 

cách là một điểm đến được lựa chọn. Điều này bao gồm:  

 

- Phát triển một thương hiệu riêng và được xác định cụ thể 

- Lựa chọn chiến lược định vị thị trường 

- Phát triển các sản phẩm/các hoạt động xúc tiến xung quanh một số chủ đề 

- Phương pháp quảng cáo và xúc tiến phù hợp và nhất quán 

- Bảo vệ cẩn thận thương hiệu đã tạo dựng  

 

Các quốc gia thành công đều có các chương trình quảng bá áp dụng phương pháp tiếp cận này: 

“Malaysia – Châu Á đích thực”, “ n Độ lạ thường”,  “Sửng sốt Thái Lan”. Đây không chỉ là 

một biểu tượng hoặc một khẩu hiệu, một đoạn phim quảng cáo mà là một chiến lược được phát 

triển đầy đủ.  

 

Đào tạo và phát triển  

- Một trong những l  do mà Việt Nam trở thành một “điểm chỉ đến một lần” đối với khách du 

lịch là thực trạng thiếu các tiêu chuẩn, chất lượng và đào tạo trong toàn bộ ngành du lịch.  

 

- Các tiêu chuẩn dịch vụ du lịch cần phải đồng bộ và nhất quán, từ khâu khách sạn cho đến 

khâu vận chuyển và hướng dẫn. 

 

- Cần tập trung vào việc đào tạo và phát triển các hướng dẫn viên, và có chế độ đãi ngộ tốt với 

họ. Cần phải có một số tiêu chuẩn tối thiểu tốt và đầy đủ hơn cho các hướng dẫn viên du 

lịch, tập trung vào việc kiểm tra kỹ năng thực sự của họ như kỹ năng ngoại ngữ, và phát 

triển các trung tâm kiểm định độc lập để đánh giá trình độ của hướng dẫn viên.  

 

H i đồng Tƣ vấn Du lịch  

Tháng 11/2009 Nhóm Công tác Du lịch đã đệ trình Đề xuất thành lập một Hội đồng tư vấn Du 

lịch. Cách tiếp cận mô hình hợp tác công - tư được đề cập trong Đề xuất trên cho phép Chính 

phủ và VNAT, các công ty hoạt động trong ngành du lịch có thể tham gia trực tiếp vào xây 

dựng chính sách phát triển ngành mà lợi ích của các bên đều được đảm bảo.  

 

Trả lời của Tổng cục Du lịch - Bà Hoàng Thị Điệp, Phó Tổng cục trƣởng 

 Đồng   với nhóm Du lịch là việc bỏ áp dụng thẻ trắng đối với khách du lịch nước ngoài là   

tưởng tốt nhưng lại nảy sinh những bất cập như thiếu thông tin phục vụ cho công tác thống 

kê, phân tích của cơ quan xuất nhập cảnh và Tổng cục Du lịch trong việc định hướng phát 

triển ngành. 

 

- Hoan nghênh các ý kiến về cấp thị thực của nhóm công tác du lịch nhằm giảm bớt phiền hà 

trong quá trình cấp thị thực và visa. Tuy nhiên để hiện thực hóa sẽ c n gặp rất nhiều khó 

khăn.  

 

- Hiện nay ngân sách cho ngành du lịch không đủ đáp ứng cho việc tiếp thị điểm đến và 

quảng bá xúc tiến. Tổng cục du lịch mong muốn có được những   kiến đóng góp từ nhóm 

Du lịch đồng thời đề xuất lên bộ KH&ĐT và BTC tăng kinh phí xúc tiến quảng bá. 

 

- Công tác đào tạo nguồn lực cho ngành du lịch c n thiếu và yếu kém. Hiện nay, Tổng cục Du 

lịch đang áp dụng việc cấp thẻ từ cho hướng dẫn viên du lịch nhằm chấn chỉnh và chuẩn hóa 

lại đội ngũ hướng dẫn viên. 

 

- Việc thành lập Hội đồng tư vấn du lịch đã được Tổng cục Du lịch trình lên Bộ chờ phê 

duyệt. 



 

Bế mạc 

 

Ông Võ Hồng Phúc, Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch Đầu tƣ 

Các vấn đề nêu trong Diễn đàn lần này đều rất quan trọng đối với sự phát triển của kinh tế Việt 

Nam. Đại diện của chính phủ đã có những giải đáp cho các nhóm công tác tại nhiều lĩnh vụ như: 

ngân hàng, thị trường vốn, sản xuất và phân phối, cảng biển, khoáng sản và du lịch. Những đóng 

góp về hệ thống luật pháp sẽ được Chính phủ tiếp thu phục vụ cho công tác hoàn thiện cơ chế kinh 

tế thị trường. Tuy nhiên Luật Khoáng sản mới được xây dựng dựa trên quan điểm sở hữu toàn dân 

nên có nhiều chính sách mới đặc trưng của Việt Nam. 

 

Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cảm ơn những đóng góp chân thành của cộng đồng 

doanh nghiệp, các cá nhân và các tổ chức. 

 

 

 

 

 


