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Vai trò của cải cách đăng ký kinh doanh  

trong phát triển doanh nghiệp 
TS. Trần Thị Hồng Minh 

Cục trưởng Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh 

 

Nước ta đã bắt đầu tiến hành các chương trình cải cách tổng thể công tác 

đăng ký kinh doanh bằng việc ban hành và thực hiện Luật Doanh nghiệp 1999. 

Theo thời gian, khung khổ pháp lý về đăng ký kinh doanh đã và đang ngày một 

được hoàn thiện để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của thực tiễn, đảm bảo được ý nghĩa, 

vai trò của công tác đăng ký kinh doanh trong nền kinh tế nói chung cũng như 

trong việc tạo động lực để phát triển doanh nghiệp nói riêng. Với sự chỉ đạo sát 

sao của Chính phủ và nỗ lực của các Bộ, ngành liên quan, trong đó, cơ quan chủ 

trì thực hiện là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, những kết quả về cải cách đăng ký kinh 

doanh đã được cộng đồng quốc tế và doanh nghiệp đánh giá cao. Khảo sát chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong suốt giai đoạn 2006-2016 luôn ghi nhận 

những cải thiện rõ rệt nhất ở lĩnh vực Gia nhập thị trường là lĩnh vực dẫn đầu 

bảng xếp hạng các chỉ số PCI 11 năm liên tiếp.  

I- Bối cảnh cải cách đăng ký kinh doanh 

          Từ  năm 2007, Chương trình cải cách đăng ký kinh doanh được khởi xướng 

với sự ra đời của Nghị quyết 59 của Chính phủ và các thông tư liên tịch của 3 Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Công an. Các văn bản quy phạm này đã tạo mở 

đường cho sự liên thông cơ chế một cửa giữa ba thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng 

ký thuế và khắc dấu; đồng thời hợp nhất quy trình  đăng ký kinh doanh, đăng ký 

thuế thành một thủ tục duy nhất là đăng ký doanh nghiệp; Qua đó, thiết lập nguyên 

tắc pháp lý về thông tin lưu trữ tại Cơ sở DLQG về đăng ký doanh nghiệp là thông 

tin gốc có giá trị pháp lý về doanh nghiệp. Tạo cơ sở pháp lý cho việc đăng ký kinh 

doanh qua mạng và cung cấp thông  tin cho cộng đồng. Đến ngày 31 tháng 12 năm 

2010, Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia được chính thức đi vào 

vận hành trên phạm vi toàn quốc, góp phần đưa đăng ký kinh doanh và đăng ký 

thuế trở thành mô hình liên thông điện tử đầu tiên trong khối các cơ quan nhà nước. 

  Tiếp đó, Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành như 

Nghị định 78, Thông tư 20 hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp, Thông tư 01 về cung 

cấp thông tin doanh nghiệp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh,  

Thông tư 04 về ban hành quy chế phối hợp mẫu của các cơ quan nhà nước ở địa 
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phương trong hậu kiểm doanh nghiệp, Thông tư 05 về xử phạt doanh nghiệp xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ, và Thông tư 02 về phối hợp liên thông giữa đăng ký đầu 

tư và đăng ký kinh doanh đã góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý  cho công tác 

đăng ký kinh doanh nhằm tạo điều kiện cho công tác này phát huy vai trò của mình 

trong hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.  

II- Một số chiều cạnh đóng góp nổi bật của công tác đăng ký kinh doanh đối 

với sự phát triển của doanh nghiệp 

1. Cải cách đăng ký kinh doanh giúp doanh nghiệp được “khai sinh”, thay đổi 

cơ cấu tổ chức, rút lui khỏi thị trường thuận lợi hơn, ít chi phí hơn 

Bất kỳ một cá nhân hay một tổ chức muốn gia nhập thị trường đều phải thực 

hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật nhằm xác 

định địa vị pháp lý của doanh nghiệp. Đây là thủ tục hành chính đầu tiên doanh 

nghiệp phải thực hiện trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh, đánh dấu sự ra đời 

của một công ty, được pháp luật thừa nhận như một thực thể tham gia vào nền kinh 

tế với đầy đủ các quyền và nghĩa vụ. Với bản chất pháp lý của mình, đăng ký thành 

lập doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp, tạo nền tảng cho doanh 

nghiệp chuyển thành một thực thể kinh tế, đủ điều kiện tham gia thị trường.  

Nhận thức được vai trò quan trọng nêu trên của thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp đối với doanh nghiệp, xuyên suốt quá trình cải cách đăng ký kinh doanh đều 

hướng đến một mục tiêu cao nhất là tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, giúp 

doanh nghiệp thực hiện thủ tục gia nhập thị trường với thời gian ngắn nhất và chi 

phí rẻ nhất. Theo đó, kể từ năm 2007 – khi thủ tục đăng ký kinh doanh được thực 

hiện liên thông với thủ tục đăng ký thuế và các thủ tục liên quan đến con dấu, đến 

nay, quy trình, thủ tục đăng ký kinh doanh đã từng bước được đơn giản hóa, giúp 

tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí cho doanh nghiệp khi gia nhập và hoạt động 

trên thị trường. Cụ thể. thời gian thực hiện các thủ tục cơ bản của quá trình gia 

nhập thị trường theo quy định đã được giảm từ 32 ngày làm việc (giai đoạn trước 

năm 2005) xuống 22 ngày làm việc (từ khi Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực), 

15 ngày làm việc (kể từ năm 2007), 5 ngày làm việc (kể từ năm 2008 đến năm 

2014) và hiện nay chỉ còn tối đa 3 ngày làm việc.  

 

 

 32 ngày 22 ngày 15 ngày 05 ngày 03 ngày 

2005 2007 2008 1/7/15 Nay 
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Thậm chí, thời gian xử lý hồ sơ thực tế còn thấp hơn thời gian so với quy 

định. Cụ thể, theo thống kê từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp thì thời gian trung bình xử lý hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới của 

cả nước hiện nay chỉ còn 2,9 ngày, thời gian trung bình xử lý hồ sơ đăng ký thay 

đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp là 2,05 ngày, nhanh hơn so với quy định của 

Luật Doanh nghiệp 2014. Tỷ lệ hồ sơ được chấp thuận ngay lần đầu tiên đạt gần 

86%, tỷ lệ hồ sơ trả kết quả đúng hẹn đạt gần 90%. Với những cải cách mạnh mẽ 

về khung khổ pháp lý, về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cùng với việc thay đổi 

tư duy quản lý của cán bộ đăng ký kinh doanh, con số về doanh nghiệp đăng ký 

thành lập mới không ngừng gia tăng qua các năm, đặc biệt trong năm 2016 đã 

chứng kiến con số kỷ lục cao chưa từng có là 110.100, tăng 16,2% so với năm 

2015. Số vốn cam kết đưa vào thị trường là 891.094 tỷ đồng, đạt tỷ trọng 8,09 tỷ 

đồng cho mỗi doanh nghiệp thành lập mới; tăng 48,1% so cùng kỳ năm 2015. 

 

 

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cũng cung cấp công cụ hỗ 

trợ doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp trong quá trình nộp hồ sơ trực 

tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, doanh 

nghiệp và người thành lập doanh nghiệp cũng có thể tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ 

trên Cổng thông tin, xem được lý do yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) mà 

không cần đến trực tiếp Phòng Đăng ký kinh doanh, giúp tiết kiệm thời gian, chi 

phí cho người dân và doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

cũng quy định hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đơn giản hơn, bỏ các giấy tờ 
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mang tính tiền kiểm như chứng chỉ hành nghề; Ngành nghề kinh doanh cũng không 

còn phải ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không 

cấm (doanh nghiệp chỉ cần ghi trên Giấy đề nghị các ngành nghề dự kiến kinh 

doanh và khi có thay đổi chỉ cần thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh). Về 

con dấu, các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành 

cũng được thực hiện theo hướng giảm dần sự phụ thuộc vào con dấu; ví dụ như 

trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có những giấy tờ không đòi hỏi phải đóng dấu.  

Các quy định về giải thể doanh nghiệp cũng đơn giản và rõ ràng hơn, tạo 

thuận lợi cho doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường và để chuẩn bị cho các cơ hội 

kinh doanh mới. 

2. Cải cách đăng ký kinh doanh làm cơ sở cho sự phối hợp tốt hơn giữa các cơ 

quan quản lý nhà nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn. 

Có thể nói rằng sự phối hợp liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và 

các cơ quan quản lý nhà nước khác như thuế, công an, sở hữu trí tuệ đã tạo thuận 

lợi cho công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp cũng như trực tiếp hỗ trợ 

doanh nghiệp trong khâu gia nhập, phát triển sản xuất kinh doanh cũng như rút lui 

khỏi thị trường. Ví dụ, từ năm 2010 đến nay cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ 

quan thuế đã thực hiện việc kết nối, trao đổi thông tin giữa Hệ thống thông tin quốc 

gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin đăng ký  thuế; cùng với đó là 

việc phối hợp việc rà soát, đồng bộ thông tin đăng ký doanh nghiệp, qua đó đã góp 

phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp và đảm bảo 

việc cung cấp kịp thời đầy đủ các thông tin có giá trị pháp lý về đăng ký doanh 

nghiệp cho các cơ quan có liên quan, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức cá 

nhân có nhu cầu, tăng  tính minh bạch của môi trường kinh doanh. Hay đối với cơ 

quan công an, trong vấn đề xác minh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo để 

làm cơ sở cho việc thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các văn bản 

quy phạm cũng quy định rõ cơ quan công an có trách nhiệm phải xác định yếu tố 

giả mạo trong hồ sơ và có kết luận trả lời trong vòng 30 ngày,... Đối với vấn đề vi 

phạm quyền sở hữu trí tuệ, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan sở hữu trí tuệ 

cũng đã có cơ chế phối hợp để xử lý các doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu trí 

tuệ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình; hay 

các quy định về chống trùng tên doanh nghiệp cũng đã tạo thuận lợi cho doanh 

nghiệp bảo vệ được tên của doanh nghiệp mình. 
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3. Cải cách đăng ký kinh doanh giúp doanh nghiệp được phát triển trong một 

môi trường kinh doanh công khai, minh bạch 

Có thể nói rằng, thông tin luôn được xem là công cụ hỗ trợ đắc lực cho 

doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, tìm hiểu đối tác, bạn hàng cũng như là cơ 

sở để tăng cường sự giám sát của xã hội đối với hoạt động của doanh nghiệp. Kể từ 

năm 2010, thực hiện kế hoạch trong chương trình cải cách đăng ký kinh doanh 

quốc gia, trên cơ sở hợp nhất dữ liệu rời rạc từ 65 Phòng Đăng ký kinh doanh trên 

cả nước và đối chiếu với Cơ sở dữ liệu trong Hệ thống thông tin thuế, hiện nay, Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã lưu giữ thông tin có giá trị pháp lý 

là thông tin gốc của gần 1.000.000 doanh nghiệp và 300.000 đơn vị phụ thuộc trên 

phạm vi toàn quốc. 

Trên cơ sở các thông tin có giá trị pháp lý được chiết xuất từ Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp đã cung cấp các công cụ tìm kiếm, cho phép người sử dụng tra cứu các 

thông tin cơ bản, miễn phí, có giá trị pháp lý của doanh nghiệp, bao gồm: tên doanh 

nghiệp, tên doanh nghiệp viết tắt, tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài, mã 

số doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, tình trạng doanh nghiệp, người đại diện 

theo pháp luật, địa chỉ trụ sở chính, danh sách ngành nghề kinh doanh, thông báo 

về mẫu con dấu và danh sách các bố cáo đã công bố của doanh nghiệp. Như vậy, tất 

cả các tổ chức, cá nhân đều có thể tiếp cận nhanh hơn, dễ dàng hơn với các thông 

tin pháp lý về doanh nghiệp thông qua một đầu mối thông tin duy nhất và có giá trị 

pháp lý, thay thế phương thức tiếp cận thông tin truyền thống là cơ chế “xin - cho”. 

Các sản phẩm dịch vụ thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hợp tác, kinh 

doanh của doanh nghiệp, giúp các cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận và quản lý khách 

hàng tốt hơn, mở rộng thị trường, tìm hiểu định hướng, xu hướng kinh tế thị 

trường, hạn chế các rủi ro trong giao dịch thương mại, dân sự, tổng hợp báo cáo... 

đồng thời nâng cao sự giám sát của toàn xã hội đối với cộng đồng doanh nghiệp và 

hướng tới sự minh bạch của môi trường kinh doanh tại Việt Nam. 

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp khi gia 

nhập thị trường, đồng thời, hướng tới một dịch vụ hành chính công hiện đại, trên cơ 

sở thành công của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tiếp tục triển khai xây dựng cấu phần đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Quy trình 

đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đáp ứng yêu cầu về một dịch vụ công trực 
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tuyến cấp độ 4, giúp giảm thời gian, chi phí gia nhập thị trường cho doanh nghiệp, 

đồng thời, góp phần xây dựng một nền hành chính thuận lợi, minh bạch thông qua 

việc hạn chế tối đa những tiêu cực có thể phát sinh từ sự can thiệp của con người. 

Đến nay, cả nước đã có 15,6 nghìn hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử được nộp thành công. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng so với hồ sơ nộp bản 

giấy tăng dần qua từng năm. Theo thống kê từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp thì trong năm 2016 tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đạt 14%, riêng trong Quý IV/2016 đạt 35,26%.  

4. Cải cách đăng ký kinh doanh giúp doanh nghiệp được tiếp cận và sử 

dụng các dịch vụ công hiện đại 

Ngày 15/4/2013, Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã chính 

thức đi vào hoạt động với tư cách là một cổng thông tin điện tử được sử dụng để 

các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, truy cập, 

tra cứu các thông tin về doanh nghiệp cũng như để được sử dụng các dịch vụ công 

trực tuyến. Trong những năm qua, cùng với nhiều đợt nâng cấp để phù hợp với các 

quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn, 

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã trở thành một địa chỉ quen 

thuộc cho người sử dụng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến như đăng ký doanh 

nghiệp qua mạng điện tử; dịch vụ thông tin đăng ký doanh nghiệp; công bố nội 

dung đăng ký doanh nghiệp (bố cáo điện tử); chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh 

nghiệp...  

Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, tính đến ngày 23/5/2017, 

tổng số lượng truy cập Cổng thông tin đạt 114.665.336. Số lượng truy cập cụ thể tại 

từng trang được tổng hợp trong bảng dưới đây: 

 

Trang thành phần Lượt truy cập 

Trang chủ của Cổng thông tin 16.036.559 

Trang Đăng ký doanh nghiệp qua mạng 22.993.991 

Trang Dịch vụ thông tin 31.672.851 

Trang Bố cáo điện tử 31.666.474 
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Hiệu đính  6.145.370 

Tra cứu tên  6.150.091 

Tổng cộng 114.665.336 

 

 Có thể thấy rằng, Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngày 

càng trở thành một địa chỉ quen thuộc giúp người dân, doanh nghiệp khai thác và 

sử dụng các tiện ích, dịch vụ công trực tuyến cũng như tra cứu các thông tin có giá 

trị pháp lý của doanh nghiệp để qua đó giảm thiểu các chi phí cũng như rủi ro cho 

doanh nghiệp. 

Trong hơn 20 năm vừa qua, công tác đăng ký kinh doanh đã có nhiều chuyển 

biến quan trọng, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của nền kinh tế, đặc 

biệt là phục vụ sự tăng trưởng mạnh mẽ của khối kinh tế tư nhân. Chính sự cải 

thiện trong thủ tục gia nhập thị trường đã tạo nên sức hấp dẫn lớn cho môi trường 

kinh doanh của Việt Nam trong con mắt các nhà đầu tư. Trong thời gian tới, công 

cuộc cải cách công tác đăng ký kinh doanh cần tiếp tục được đẩy mạnh trong thời 

gian tới nhằm từng bước đưa quy trình quản lý đăng ký kinh doanh của Việt Nam 

tiến gần hơn với chuẩn mực quốc tế về quản lý doanh nghiệp để qua đó tạo môi 

trường kinh doanh tiên tiến, hiệu quả và minh bạch cho cộng đồng doanh nghiệp, 

các nhà đầu tư trong nước và quốc tế khi gia nhập thị trường Việt Nam. 

 


