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Trong vài năm trở lại đây đã ghi nhận một nỗ lực rất lớn của Đảng và Chính 

phủ trong xây dựng và thực thi cải cách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, tạo thuận lợi và thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư nhân và cộng đồng doanh 

nghiệp. Gần đây, đã có một nghị quyết riêng về “tiếp tục đổi mới cơ chế, chính 

sách, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân” được thông qua tại 

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Khóa IX. Quốc hội vừa thông qua 

Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh 

doanh của Chính phủ đang đạt được những kết quả tích cực nhất định.  

Những nỗ lực cải cách nêu trên đã và đang tạo ra những kết quả tích cực. 

Mặc dù vậy, theo đánh giá chung thì khu vực doanh nghiệp tư nhân nước ta chưa 

phát triển và phát huy hết tiềm năng; chưa đạt được một sự phát triển là lớn mạnh 

trong nhiều năm qua và doanh nghiệp còn nhiều hạn chế về năng lực sản xuất và 

cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Hạn chế của khu vực kinh tế tư 

nhân có thể do tác động của nhiều yếu tố, từ vấn đề nội tại đến các vấn đề khách 

quan bên ngoài. Tuy nhiên, bài viết này chỉ tập chung vào nghiên cứu, xem xét liệu 

rằng các quy định pháp luật hiện có tạo ra rào cản cho hoạt động của doanh nghiệp 

không và nếu có, thì đó là rào cản nào và quy mô tác động đến đâu. Đồng thời, nếu 

như vậy, thì làm thế nào để loại bỏ và kiểm soát được rào cản pháp luật đó. Nghiên 

cứu này đã có 2 phát hiện như sau: 



Một là, quy định về điều kiện kinh doanh đã và đang là một rào cản lớn đến 

sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và hoạt động của doanh nghiệp; khuyến 

khuyến của hệ thống quy định điều kiện kinh doanh có 5 nguy cơ gây tác động bất 

lợi cho hoạt động kinh doanh: rủi ro; hạn chế cạnh tranh; hạn chế sáng tạo – kinh 

doanh theo chuỗi; gia tăng chi phí; và tác động không cân đối đến doanh nghiệp 

vừa vào nhỏ. 

Hai là, cải cách về quy định về điều kiện kinh doanh cho đến nay đạt được 

kết quả rất hạn chế. Thực tế cho thấy, cải cách theo phương thức áp đặt từ trên 

xuống và thông qua một cơ quan độc lập đạt được kết quả tốt hơn. 

Lịch sử, khái niệm, quá trình và kết quả cải cách quy định về điều kiện 

kinh doanh 

Như vậy, các khái niệm như: giấy phép kinh doanh, ngành nghề kinh doanh 

có điều kiện hoặc điều kiện kinh doanh là gì và quy định có liên quan là những quy 

định gì luôn là vấn đề trao đổi, thảo luận trong suốt gần 20 năm qua. 

Đầu tiên là khái niệm giấy phép kinh doanh được hình thành và xuất hiện 

vào những năm 1999 trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và soạn thảo Luật 

doanh nghiệp năm 1999. Tại thời điểm đó, Ban soạn thảo Luật doanh nghiệp, đã 

phát hiện và nhận thấy rằng ngoài khó khăn trong thành lập doanh nghiệp, thì giấy 

phép kinh doanh đang là một cản trở nghiêm trọng đối với quyền tự do kinh doanh 

của người dân. Khảo sát thực tế cho thấy, giấy phép được thể hiện đa dạng dưới 

nhiều hình thức khác nhau và là công cụ thực hiện phương thức quản lý của nhà 

nước theo phương châm “doanh nghiệp chỉ được làm những gì mà cơ quan nhà 

nước cho phép”. Sau đó, Ban soạn thảo đã tiến hành thu thập giấy phép kinh doanh 

trực tiếp từ các doanh nghiệp và kết quả đã tập hợp được khoảng 300 giấy phép các 

loại. Những phân tích, đánh giá về thực trạng các giấy phép kinh doanh thu nhập 



được đã là cơ sở thiết kế nội dung Luật Doanh nghiệp 19991 và sau này là Luật 

doanh nghiệp 2005 và Luật đầu tư 20142 về ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 

Quy định trong Luật doanh nghiệp 1999 về giấy phép kinh doanh có một số điểm 

quan trọng như sau: 

- Lần đầu tiên đã xác định cơ sở pháp lý danh mục loại trừ về các ngành, 

nghề kinh doanh; căn cứ vào mức độ quyền tự do kinh doanh, đã phân chia ngành, 

nghề kinh doanh thành 3 loai: (i) Ngành, nghề cấm kinh doanh, (ii) ngành, nghề 

kinh doanh có điều kiện và (iii) ngành, nghề khác (còn lại) được gọi là “tự do” kinh 

doanh. 

- Xác định rõ thẩm quyền ban hành quy định về điều kiện kinh doanh. Chỉ có 

3 cơ quan, bao gồm: Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội và Chính phủ mới có 

thẩm quyền quy định ngành, nghề cấm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều 

kiện và điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề đó. 

Trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp 1999, giai đoạn từ năm 2000 đến 

2003, Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ đã tích cực rà soát, đánh giá các giấy 

phép kinh doanh đã tập hợp được và quyết định bãi bỏ được khoảng 160 giấy phép 

kinh doanh các loại không còn cần thiết, không hợp lý3. Cải cách này ngay lập tức 

đã tạo tác động rất tích cực trong thúc đẩy hoạt động kinh doanh và phát triển cộng 

đồng doanh nghiệp. 

Cũng kể từ năm 2003 đến trước khi ban hành Luật đầu tư và Luật doanh 

nghiệp năm 2014, không có thêm một cải cách đáng kể nào được thực hiện thành 

công đối với quy định về điều kiện kinh doanh. 

                                           
1 Điều 6 Luật doanh nghiệp năm 1999 
2 Điều 7 Luật doanh nghiệp năm 2005 
3 Xem: Quyết định 19/2000/QĐ-TTg ngày 3-2-2000 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 30/2000/NĐ-CP ngày 
11 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ; Nghị định số 59/2002/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ. 



Khái niệm ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh xuất 

hiện với nội dung rộng hơn khái niệm giấy phép kinh doanh bắt đầu từ năm 2014 

khi Quốc hội thông qua Luật đầu tư. Theo quy định của Luật đầu tư, khái niệm 

ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bao gồm 4 yếu tố cấu thành: (i) các loại 

hoạt động kinh doanh được coi là kinh doanh có điều kiện; (ii) các điều kiện cụ thể 

tương ứng với từng ngành nghề kinh doanh có điều kiện; (iii) hình thức điều kiện 

kinh doanh; và (iv) cách thức, trình tự, thủ tục đáp ứng điều kiện kinh doanh.  

 

Hình 1: Yếu tố cấu thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

 

Việc ban hành Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp năm 2014 đã thể hiện một 

nỗ lực mới của Quốc hội và Chính phủ trong quyết tâm cải thiện chất lượng quy 

định về điều kiện kinh doanh. Việc ban hành và thực thi Luật doanh nghiệp và Luật 

đầu tư 2014 đạt được 2 bước tiến bộ trong việc cải cải quy định về ngành nghề đầu 

tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh. 

Một là, lần đầu tiên tập hợp và công khai hóa 2 danh mục “loại trừ” về ngành 

nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và các 
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điều kiện đầu tư kinh doanh tương ứng; đồng thời, danh mục này được quy định rõ 

ràng ngay trong Luật đầu tư.  

Hai là, lần đầu tiên thực hiện được đúng và đầy đủ quy định về cấm các Bộ, 

ngành và Ủy ban Nhân dân tùy ý ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh 

theo quy định của Luật đầu tư. Theo đó, các Bộ, ngành và Chính phủ đã nỗ lực rà 

soát, đánh giá toàn bộ các điều kiện đầu tư kinh doanh trái với Luật đầu tư mà đã 

được ban hành trước ngày 1-7-2015 và đã trình Chính phủ ban hành đúng thẩm 

quyền đúng thời hạn, trước ngày 1-7-2016. Cơ bản, quy định hạn chế sự tùy tiện 

của các Bộ, ngành và UBND ban hành quy định về điều kiện kinh doanh đã được 

thực thi sau 15 năm, kể từ khi lần đầu tiên được quy định trong Luật doanh nghiệp 

năm 1999. 

Tóm lại, đánh giá chung cải cách hệ thống các quy định về điều kiện đầu tư 

kinh doanh nói chung và giấy phép kinh doanh nói riêng trong 15 năm qua chưa đạt 

được kết quả tích cực như mục tiêu đã đề ra và mong muốn của cộng đồng doanh 

nghiệp và xã hội. Nỗ lực của Quốc hội và Chính phủ đã là rất lớn nhưng sẽ không 

đủ nếu thiếu sự quyết tâm, nỗ lực và trách nhiệm từ chính các Bộ, ngành và cơ 

quan có liên quan – những cơ quan trực tiếp tham mưu cho Chính phủ trong việc 

soạn thảo và ban hành quy định về điều kiện kinh doanh. Chất lượng của quy định 

về điều kiện đầu tư kinh doanh nói chung chưa có sự cải thiện đáng kể so với trước 

đây. 

Thực trạng quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều 

kiện kinh doanh 

Luật đầu tư đã quy định 2 danh mục loại trừ về ngành nghề cấm kinh doanh 

và ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bao gồm: 07 ngành nghề cấm đầu tư kinh 



doanh và 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện.4 Tuy nhiên, ngoài các ngành 

nghề cấm kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, thì còn tồn tại quy định về sản 

phẩm, dịch vụ cấm kinh doanh; sản phẩm, dịch vụ hạn chế kinh doanh và sản phẩm 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện. Do đó, số lượng thực tế không phải chỉ là 7 ngành 

nghề cấm đầu tư và 243 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Hơn nữa, khi 

nghiên cứu quy định tương ứng đối với 243 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện thì đây chỉ là những ngành nghề ‘lớn’; trong mỗi ngành nghề ‘lớn’ này còn có 

những ngành nghề ‘con’, với số lượng vào khoảng 589 ngành nghề, hoạt động kinh 

doanh. Xem chi tiết biểu đồ sau đây: 

Biểu đồ 1: ngành nghề, hàng hóa, dịch vụ cấm, hạn chế và kinh doanh có 

điều kiện 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp và thống kê 

 

 

 

                                           
4 Xem các phụ lục số 1, 2, 3, 4 của Luật đầu tư và Luật số 03/2016/QH14. 
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Biểu đồ 2: Số lượng ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, phân loại 

theo 243 ngành nghề ‘lớn’ và các ngành nghề ‘con’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp và thống kê 

Biểu đồ 3: Số lượng ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phân theo 

nhóm ngành kinh tế quốc dân 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp và thống kê 
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Về chất lượng, có rất nhiều các quy định về điều kiện kinh doanh có chất 

lượng thấp; những quy định đó đang tạo ra 5 nguy cơ gây bất lợi cho hoạt động 

kinh doanh, đó là: rủi ro, hạn chế cạnh tranh, hạn chế gia nhập thị trường, hạn chế 

sáng tạo – hình thành chuỗi và làm gia tăng chi phí kinh doanh, tác động bất lợi đến 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. 05 nguy cơ gây tác động bất lợi cho hoạt động cho hoạt 

động kinh doanh nói trên xuất phát từ 13 nhóm các loại điều kiện kinh doanh như 

liệt kê và phân tích trong Bảng dưới đây. 

Bảng: Các loại điều kiện kinh doanh có nguy cơ gây tác động bất lợi đến hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp 

STT Loại điều kiện kinh doanh Rủi ro 
Tăng chi 

phí 

Hạn chế 

cạnh 

tranh 

Hạn chế 

sáng tạo, 

chuỗi 

Tác 

động bất 

lợi đến 

DNNVV 

1. 
Điều kiện kinh doanh không rõ 

ràng, không cụ thể 
     

2. 

Giấy phép kinh doanh có thời 

hạn hiệu lực ngắn và phải xin 

cấp lại sau khi hết hạn 

     

3. 
Phải thực hiện thủ tục xin cấp 

giấy xác nhận đủ điều kiện 
     

4. 
Quy định pháp luật thường 

xuyên thay đổi 
     

5. 

Áp đặt phương thức kinh 

doanh cứng nhắc; áp đặt hệ 

thống tổ chức sản xuất kinh 

doanh, tiêu chuẩn kỹ thuật bố 

trí nhà xưởng,… 

     

6. 
Yêu cầu phải có năng lực sản 

xuất tối thiểu, diện tích tối 
     



STT Loại điều kiện kinh doanh Rủi ro 
Tăng chi 

phí 

Hạn chế 

cạnh 

tranh 

Hạn chế 

sáng tạo, 

chuỗi 

Tác 

động bất 

lợi đến 

DNNVV 

thiểu 

7. 
Yêu cầu về năng lực tài chính, 

vốn, bảo hiểm,… 
     

8. 

Phải được chấp thuận của cơ 

quan nhà nước để cung cấp 

dịch vụ (phê duyệt giáo trình, 

đăng ký vào danh sách được 

cung cấp dịch vụ,…) 

     

9. 

Phải sử dụng dịch của cơ quan 

nhà nước (đào tạo, tập huấn, 

thi tuyển,… do cơ quan nhà 

nước tổ chức) 

     

10. 
Yêu cầu phù hợp với quy 

hoạch 
     

11. 
Yêu cầu sở hữu thiết bị, máy 

móc sản xuất,… 
     

12. 

Yêu cầu nhân lực: số lượng tối 

thiểu, bằng cấp, kinh nghiệm 

làm việc 

     

13. 
Phải tổ chức dưới hình thức 

pháp lý nhất định 
     

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp. 

 



Tóm lại, hệ thống các quy định về giấy phép kinh doanh chất lượng thấp như 

trình bày trên đây đã và đang trở thành rào cản hành chính lớn, giảm tính cạnh 

tranh và tính hấp dẫn của môi trường kinh doanh của nước ta đối với các nhà đầu 

tư; cản trở sáng tạo và phát triển doanh nghiệp, làm hạn chế tốc độ tăng trưởng và 

phát triển kinh tế-xã hội. 

Kiến nghị xóa bỏ rào cản của quy định về điều kiện kinh doanh 

Việc cải cách quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện 

kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng hiện nay để nhằm cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, thực hiện tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa 

trên năng suất, năng lực cạnh tranh và sáng tạo. Không phải bàn nhiều về việc sẽ 

làm gì bởi đó sẽ là việc rà soát và bãi bỏ những nội dung bất hợp lý của quy định 

ngành nghề và điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 1 trong 13 loại như nêu phần trên. 

Điều quan trọng cần nhấn mạnh hiện nay là LÀM NHƯ THẾ NÀO?  

Kinh nghiệm ở nước ta cho thấy cải cách giấy phép kinh doanh cho thấy 

thành công nếu thực hiện theo cách tiếp cận áp đặt từ trên xuống; sẽ không thành 

công nếu tiếp tục giao việc này cho chính các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan 

thực hiện. Việc bãi bỏ khoảng 160 giấy phép kinh doanh các loại giai đoạn 2000-

2003 được thực hiện trên cơ sở tham mưu và kiến nghị của Tổ công tác thi hành 

Luật doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ thành lập và trực tiếp chỉ đạo, phối 

hợp cùng với Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, kinh nghiệm 

quốc tế cũng đã cho thấy thành công của cải cách ở nhiều nước thực hiện thông qua 

một cơ quan độc lập, thuộc chính phủ, ví dụ như: Ủy ban năng suất ở Úc, Cơ quan 

quy định pháp luật tốt ở Anh hay Cơ quan giải quy chế ở Hàn Quốc,…  

 

 



Cơ quan giải quy chế ở Hàn Quốc 

Nhằm tiến hành phi quy chế hóa, giảm quy chế hành chính cho doanh nghiệp tự 

do kinh doanh, sau khủng khoảng tài chính 1997-1998, một Ủy ban cải cách pháp luật đã 

được thiết lập ở Hàn Quốc. Ủy ban này có thẩm quyền rà soát, hủy bỏ các quy chế hiện 

hành và giám sát việc ban hành quy định pháp luật mới. Ủy ban này đã áp dụng phương 

pháp rà soát ‘máy chém’, ho buộc các cơ quan nhà nước phải chứng minh sự cần thiết 

của quy chế hành chính, nếu không chứng minh được thì quy chế đó sẽ bị hủy bỏ. Nhờ 

một cuộc triệt để như vậy, trong vòng gần 02 năm, Hàn Quốc đã hủy bỏ gần một phần hai 

số quy chế hành chính, từ số lượng 11.125 quy chế vào đầu năm 1998 đã giảm xuống còn 

6.308 quy chế vào cuối năm 1999, chưa kể 2.411 quy chế được điều chỉnh. 

Nguồn: CIEM-GIZ (2006). Báo cáo cải cách giấy phép kinh doanh ở Việt Nam. 

Do đó, kiến nghị Chính phủ thành lập một cơ quan thực hiện nhiệm vụ này 

với đặc điểm cơ bản sau đây: (1) là cơ quan độc lập, thuộc Chính phủ, (2) là cơ 

quan mang tính chất chuyên môn sâu, đa dạng về cải cách luật pháp; (3) nhiệm vụ 

là rà soát, phân tích, đánh giá nhằm “cắt giảm” những quy định bất hợp lý, và (4) 

trực tiếp, chủ trì thực hiện việc ‘cắt giảm’ quy định bất hợp lý./. 


