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Quan điểm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển 

Khu vực doanh nghiệp Việt Nam đang không ngừng phát triển và khẳng định 

vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước 

ta. Những đóng góp của các doanh nghiệp vào nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội, 

nhất là từ thời kỳ bắt đầu đổi mới đến nay, là rất quan trọng và không thể phủ nhận. 

Để tiếp tục giữ vững và phát huy cao độ vai trò của doanh nghiệp ở nước ta cần có 

những chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt, từ chủ trương quan điểm, kinh tế - 

tài chính, lao động - xã hội đến tâm lý - tuyên truyền, v.v. Trong đó, theo tôi cần 

hết sức lưu ý những điểm căn bản sau: 

Tiếp tục triển khai thực hiện nhất quán quan điểm chủ trương phát huy cao 

độ vai trò của khu vực doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng 

XHCN ở nước ta, biến những quan điểm chủ trương đó thành những cơ chế chính 

sách cụ thể đồng bộ và nhất quán. Đặc biệt, trong sự phát triển doanh nghiệp cần 

quán triệt quan điểm kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước không phải là hai mặt đối 

lập, không phải là đối thủ cạnh tranh "một mất một còn" mà là các bộ phận bổ sung 

và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Kinh tế tư nhân phát triển cũng có nghĩa là kinh 

tế Việt Nam phát triển. 

Vai trò của kinh tế tư nhân phần lớn do khu vực kinh tế tư nhân quyết định 

với nỗ lực nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh thông qua tăng cường tiềm lực tài 

chính, trình độ quản lý, trang bị máy móc thiết bị công nghệ hiện đại, đào tạo và sử 

dụng đội ngũ lao động có trình độ cao, lao động có kỷ luật, có tác phong công 

nghiệp hiện đại,... Bên cạnh đó cần có sự quan tâm khuyến khích thích đáng của 



Đảng và Nhà nước để kinh tế tư nhân phát huy tốt nhất vai trò tích cực, đồng thời 

hạn chế những khiếm khuyết tiêu cực, trong đó tháo gỡ các rào cản về thủ tục hành 

chính là thiết thực và cấp bách.  

Điều kiện tiên quyết là Nhà nước tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, 

không phân biệt đối xử giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tư nhân, giữa DNNN với 

DN ngoài Nhà nước, giữa DN trong nước với DN có vốn FDI. Doanh nghiệp hoạt 

động theo đúng tinh thần Luật Doanh nghiệp 2014 là trên tất cả những lĩnh vực mà 

pháp luật không cấm. Nhà kinh tế nổi tiếng về các nền kinh tế chuyển đổi J.Kornai 

khẳng định nhiệm vụ quan trọng nhất là tạo điều kiện thuận lợi để phát triển khu 

vực tư nhân từ dưới lên mà động lực chủ yếu là sự ra đời mạnh mẽ của các doanh 

nghiệp tư nhân. Muốn vậy cần phải: xoá bỏ các rào chắn đang ngăn cản quá trình tự 

do đi vào thị trường; bảo đảm quyền sở hữu tư nhân bằng các thể chế đặc biệt theo 

dõi các nghĩa vụ hợp đồng; áp dụng những biện pháp đặc biệt một cách cẩn trọng 

để hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân chẳng hạn trong lĩnh vực thuế và tín dụng. Đó 

là những khuyến nghị chung cho các nước đang chuyển đổi, trong đó có Việt Nam, 

song chúng ta có những đặc điểm riêng của mình và do đó cần có những lựa chọn 

cho phù hợp. Xuất phát từ những quan điểm chỉ đạo chung, chính sách và cơ chế 

đối với kinh tế tư nhân dựa trên nguyên tắc cơ bản: bình đẳng, không cần ưu đãi; 

tôn trọng, chủ động. Hiện nay khu vực tư nhân đang chứa đựng mâu thuẫn nội tại, 

vừa đòi bình đẳng với khu vực nhà nước và khu vực kinh tế có vốn FDI lại vừa yêu 

cầu Nhà nước có những ưu đãi riêng, trong khi yêu cầu được tôn trọng lại chưa chủ 

động để được tôn trọng, tư tưởng chờ đợi sự "ban phát", “xin – cho” và "dựa dẫm" 

vào Nhà nước tuy không phải là đặc trưng nhưng lại khá phổ biến.  

Luật Doanh nghiệp 2014 đã tạo ra khuôn khổ pháp lý tương đối thuận lợi để 

mọi người có thể gia nhập thị trường, song còn thiếu những cơ sở pháp lý đồng bộ 

nhằm điều chỉnh hoạt động trên thị trường, cụ thể là điều chỉnh các quan hệ hợp 



đồng, đồng thời điều chỉnh việc rút ra khỏi thị trường thông qua phá sản hay giải 

thể. Chúng ta đã quen với việc một sản phẩm chiếm lĩnh thị trường rồi biến mất 

khỏi thị trường nhưng lại coi việc một doanh nghiệp phá sản là bất bình thường và 

đáng lo ngại. Chỉ khi chúng ta chấp nhận doanh nghiệp phá sản là hiện tượng bình 

thường được luật pháp hoá thì doanh nghiệp mới có thể phát triển đúng bản chất 

của nó. Theo đó, vấn đề thiết yếu đối với khu vực doanh nghiệp hiện nay là xây 

dựng cơ sở pháp lý cho việc hình thành, thực hiện, theo dõi, thanh lý, giải quyết 

tranh chấp các hợp đồng kinh tế và xử lý các vấn đề kinh tế - tài chính khi doanh 

nghiệp phá sản hay giải thể theo qui luật thị trường. 

Ngoài một số ưu đãi tạm thời, theo chúng tôi, cơ bản không nên áp dụng các 

chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp, kể cả chính sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

được hưởng các chính sách ưu đãi trong việc thuê đất, chuyển nhượng, thế chấp,..., 

tránh tình trạng chuyển từ thái cực này sang thái cực khác và làm mất giá trị thật 

của các ưu đãi. 

 

Cải cách thủ tục hành chính thuế 

Bất chấp nỗ lực cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính 

thuế nói riêng trong suốt nhiều năm qua, một trong những thủ phạm làm xấu môi 

trường kinh doanh của Việt Nam, làm giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế và gây 

thiệt hại không nhỏ cho các doanh nghiệp là sự rườm rà, phức tạp của thủ tục hành 

chính thuế lại được đích thân Thủ tướng chỉ ra và yêu cầu nhanh chóng khắc phục. 

Đỉnh điểm là Chỉ thị về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực thuế, hải quan của Thủ tướng Chính phủ ngày 5/8/2014, trong đó yêu cầu 

“cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết theo hướng đơn giản, công khai, 

minh bạch, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tăng 

cường hậu kiểm”. Không dừng lại ở nêu nguyên tắc chung, mặc dù nội dung đúng 



nhưng khó kiểm tra đánh giá đúng việc thực hiện, Chỉ thị lần này yêu cầu cụ thể 

phải giảm thời gian kê khai, nộp thuế đạt mức trung bình của nhóm các nước 

ASEAN-6; phấn đấu cuối năm 2014 có 95% số doanh nghiệp khai thuế điện tử, 

15/63 địa phương thực hiện nộp thuế điện tử và 63/63 địa phương triển khai trong 

năm 2015; cắt giảm tối thiểu 50% số giờ thực hiện thủ tục hành chính thuế, phấn 

đấu đến năm 2015 bằng với mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 (171 

giờ/năm). Rõ ràng, Chính phủ không thể an tâm khi Báo cáo môi trường kinh 

doanh 2013 do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố tháng 6/2014 cho thấy Việt Nam 

là quốc gia có thời gian tiêu tốn cho nộp thuế gần như cao nhất khu vực với 872 giờ 

mỗi năm - cao gấp 4 lần mức trung bình của các nước châu Á - Thái Bình Dương 

và cao hơn hẳn so với các nước trong khu vực như Indonesia (259 giờ), Thái Lan 

(264 giờ), Phillipines (193 giờ), Malaysia (133 giờ) và Singapore (82 giờ). Bất cập 

này đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của doanh nghiệp và sức cạnh tranh của 

nền kinh tế.  

Ngoài ra, Chỉ thị cũng yêu cầu công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục 

hành chính thuế, hải quan trên mạng internet; triển khai có hiệu quả mô hình một 

cửa liên thông; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra thuế, hải quan; tăng cường 

đầu tư trang thiết bị hiện đại và chấn chỉnh, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công 

chức thuế, hải quan đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Chỉ thị của Thủ tướng ngày 5/8/2014 đã thắp nên niềm hy vọng và phấn khởi 

lớn cho cộng đồng doanh nghiệp vì việc thực hiện tốt nội dung của Chỉ thị nhất 

định sẽ không chỉ sớm giúp tháo gỡ khó khăn cố hữu cho doanh nghiệp khi thực 

hiện thủ tục hành chính thuế, giảm bớt chi phí tốn kém về thời gian, tiền bạc, công 

sức khi thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao sức cạnh tranh của nền kinh tế mà còn giúp cải thiện mối quan hệ giữa doanh 

nghiệp với cơ quan thuế thông qua tăng cường năng lực, trình độ, phẩm chất đạo 



đức của đội ngũ cán bộ thuế trong triển khai thực hiện quy trình, thủ tục kê khai, 

nộp thuế.  

Một trong những nguyên tắc quan trọng của Luật Quản lý thuế (2006) và 

Luật sửa đổi bổ sung (2012) là đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình 

đẳng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, theo đó, yêu cầu đẩy 

mạnh hiện đại hoá công tác quản lý thuế trên cơ sở tự khai tự nộp, chuyển từ tiền 

kiểm sang hậu kiểm đồng thời phát triển dịch vụ tư vấn thuế. Từ đó đến nay, công 

tác quản lý thuế đã được hiện đại hoá vượt bậc cả về phương pháp quản lý, thủ tục 

hành chính, bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ, áp dụng rộng rãi công nghệ tin học, kỹ 

thuật hiện đại trên cơ sở dữ liệu thông tin chính xác về người nộp thuế để kiểm soát 

được tất cả đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế, phát hiện và xử lý kịp thời các 

vướng mắc, vi phạm pháp luật về thuế,… phát triển mạnh giao dịch điện tử và quản 

lý thuế điện tử, dịch vụ thanh toán thông qua hệ thống ngân hàng. Theo Tổng cục 

Thuế, đến hết tháng 2/2015, dịch vụ nộp thuế điện tử đã được thí điểm triển khai tại 

18 tỉnh, thành phố với trên 24.000 doanh nghiệp đăng ký tham gia với tổng số tiền 

thu bằng dịch vụ này qua 5 ngân hàng thương mại lớn đạt trên 14.000 tỷ đồng. Dự 

kiến từ ngày 1/5/2015 sẽ có thêm 15 NHTM nữa tham gia cung cấp dịch vụ này và 

mở rộng ra tất cả các NHTM từ cuối năm 2016. Rõ ràng, dịch vụ nộp thuế điện tử 

nói riêng, hiện đại hoá quản lý thuế nói chung đã và đang mang lại lợi ích thiết thực 

cho cả cơ quan quản lý thuế, người nộp thuế cũng như các NHTM, nhất là khi 

ngành Thuế đang tích cực thực hiện Chỉ thị ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải 

quan nhằm “cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết theo hướng đơn giản, 

công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 

đồng thời tăng cường hậu kiểm”, phấn đấu cuối năm 2014 có 95% số doanh nghiệp 

khai thuế điện tử, 15/63 địa phương thực hiện nộp thuế điện tử và 63/63 địa phương 



triển khai trong năm 2015 đồng thời cắt giảm tối thiểu 50% số giờ thực hiện thủ tục 

hành chính thuế xuống mức 171 giờ/năm vào năm 2015. Đến cuối năm 2014, hệ 

thống khai thuế qua mạng đã được triển khai ở tất cả các tỉnh, thành phố tại hơn 

600 Chi cục Thuế trực thuộc với trên 46 vạn doanh nghiệp khai thuế qua mạng, đạt 

94,8% số doanh nghiệp đã đăng ký kê khai thuế qua mạng và xử lý hơn 19 triệu hồ 

sơ khai thuế điện tử. Cải cách thủ tục hành chính thuế đã tạo dấu ấn đậm nét khi 

ngay trong năm 2014 tỷ lệ số doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử đã tăng 

từ 65% lên 95% và thời gian nộp thuế của doanh nghiệp đã giảm từ 537 giờ/năm 

xuống còn 247 giờ/năm và sẽ xuống còn 167 giờ/năm ngay trong năm 2015.  

Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP yêu cầu ngành Thuế phải tiếp tục đẩy mạnh 

cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính để cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng chỉ 

số nộp thuế của WB, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, ngành Thuế đã có nhiều giải pháp đồng bộ, 

toàn diện để cải cách hành chính (CCHC) mà trọng tâm là tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh CCTTHC thuế, rút ngắn quy trình xử 

lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; 

giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và 

nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, phù hợp với thông lệ quốc 

tế. Ngay trong năm 2017, ngành Thuế phấn đấu đạt trung bình nhóm nước ASEAN 

4 về CCHC thuế với 3 nhóm chỉ tiêu: Hoàn thuế; quản lý rủi ro trong thanh tra, 

kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế. Cụ thể: Rút ngắn thời 

gian thực hiện thủ tục nộp thuế không quá 119 giờ/năm; cải thiện vị trí xếp hạng về 

thuế và bảo hiểm xã hội theo đánh giá của WB từ thứ hạng 167 phấn đấu đứng thứ 

hạng trong top 100. 

Để giảm thời gian nộp thuế xuống còn 110 giờ/năm vào năm 2020, ngành 

Thuế đã rà soát để tiếp tục sửa đổi, bổ sung các chính sách thuế liên quan, cắt giảm 



các TTHC rườm rà, không cần thiết trong việc khai và nộp thuế, từng bước công 

khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế; bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo 

quy định và 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời 

gian quy định của pháp luật. Cơ quan Thuế phối hợp với các cơ quan của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư thực hiện cấp mã số thuế tự động cho doanh nghiệp; phấn đấu đến 

hết 2017, hầu hết các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý liên quan đến người dân, 

doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và cho phép sử dụng thanh toán lệ phí 

trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng (dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4). Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế là 

một trong những nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết 19/2017/NQ-CP và Nghị 

quyết 36a về đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử.  

Tổng cục Thuế đang tiếp tục xây dựng và nâng cấp ứng dụng công nghệ 

thông tin đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và công khai thông tin trên trang thông tin 

điện tử của Tổng cục Thuế; duy trì, nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin đạt 

95% doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử đạt cấp độ 4, thực hiện ứng 

dụng công nghệ thông tin đạt 95% doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế điện tử đạt 

cấp độ 4; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin để 100% hồ sơ khiếu nại của 

người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định. 

Tổng cục Thuế đang tiếp tục sửa đổi chế độ về in, phát hành, sử dụng hóa 

đơn để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, chống gian lận thuế. Cụ thể, sẽ  quy định 

một số loại hình doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử; quy định cơ 

quan thuế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện hóa đơn điện tử có mã xác 

thực của cơ quan thuế; doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn kể từ ngày thông báo 

phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối 

với các thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu được lập đúng theo quy định; 

rút ngắn thời gian đăng ký sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in gửi đến cơ quan 



thuế quản lý trực tiếp từ 5 ngày xuống còn 1 ngày làm việc (bao gồm doanh nghiệp 

mới thành lập). 

Tại Hội thảo công bố Báo cáo “Đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế: 

mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2016” ngày 7/3/2017, nhóm khảo sát đã 

công bố kết quả chung đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp năm 2016 là 75% -

 Tất các các chỉ số thành phần đều tăng so với cuộc khảo sát năm 2014. Mặc dù 

trong từng chỉ số đánh giá các doanh nghiệp còn phản ánh những khó khăn vướng 

mắc hoặc có những điểm chưa hài lòng, nhưng kết quả chung cũng đã phản ánh 

được những nỗ lực cải cách của cơ quan thuế cũng như  ghi nhận những tiến bộ 

đáng kể trong việc công khai, minh bạch thông tin về chính sách, quy trình, thủ tục 

hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. 

Để tiến trình đơn giản hoá và hiện đại hoá quản lý thuế tiếp tục được đẩy 

mạnh một cách đúng hướng và thực chất thì bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan quản 

lý thuế, sự chỉ đạo kiên quyết của cơ quan quản lý các cấp từ TW đến địa phương 

còn rất cần sự phối hợp đồng bộ với triển khai các nội dung khác của quản lý thuế, 

đặc biệt là phối hợp giữa khai thuế điện tử với nộp thuế điện tử, đồng bộ hoá 

chương trình quản lý thuế điện tử của cơ quan Thuế với NHTM và người nộp thuế, 

phát triển dịch vụ tư vấn thuế. 

Mong rằng nội dung, cách thức chỉ đạo thực hiện và sự tuân thủ nghiêm túc 

của các cơ quan liên quan đến đơn giản thủ tục hành chính thuế lần này sẽ trở thành 

mẫu mực cho việc cải cách các thủ tục hành chính khác nói riêng và chương trình 

cải cách hành chính nói chung. 

Được vậy, hiện đại hoá quản lý thuế và cải cách thủ tục hành chính thuế nhất 

định sẽ góp phần tích cực vào chuyển biến mạnh mẽ trong môi trường sản xuất 

kinh doanh trong những năm được xác định là vì sự phát triển của doanh nghiệp./. 



 


