
Ông Phan Đức Hiếu 

Phó viện trưởng 

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương 

CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH: 

THÁCH THỨC? 



Chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ 

Chủ 
trương 

NQ 5-NQ/TW 

NQ 10-NQ/TW 

NQ 
24/2016/QH14 

NQ 27 và 98/NQ-
CP năm 2017 

NQ 35/2016/NQ-
CP 

NQ 19/NQ-CP 

NQ 01/NQ-CP năm 
2018 



Mục tiêu, giải pháp: toàn diện, cụ thể 

 



Kết quả đã đạt được! 

 Năm 2017, năng lực cạnh tranh quốc gia tăng 5 bậc 

so với năm 2016 (từ vị trí 60/138 lên vị trí 55/137 nền 

kinh tế) 

 Môi trường kinh doanh tăng 14 bậc, từ 82 lên 68/190 

nền kinh tế; đổi mới sáng tạo cải thiện 12 bậc, đạt thứ 

hạng 47/127 nền kinh tế.  

 Chỉ số Nộp thuế và BHXH tăng điểm và có cải thiện 

mạnh mẽ, hiện đạt vị trí 86/190 quốc gia theo xếp 

hạng Ngân hàng thế giới (năm ngoái ở vị trí 167/190 

quốc gia). 

 Nghị định 08/2018/NĐ-CP về cắt giảm điều kiện 

kinh doanh trong 9 lĩnh vực thuộc lĩnh vực công 

thương, cắt bỏ hàng trăm điều kiện kinh doanh, … 

Hình ảnh: nguồn internet 



Thách thức 

Hình ảnh: nguồn internet 



Thách thức No. 1 

Thời gian ? 

4 năm 

NQ 19 

(lần 1) 

NQ 19 

(lần 4) 



Thách thức No. 1 

NQ 98 – 
yêu cầu cắt 
giảm 1/3-
1/2 tổng 
ĐKKD 

Nghị định 
8/2018/NĐ-
CP 

Đang rà 
soát, xây 
dựng 
phương án, 
dự thảo 
Nghị định 

Hoàn thành 

Thời gian ? 

Tháng 

8/2017 

Tháng 

1/2018 

? 
Tháng 

6/2018 



Thách thức No. 2 

Doanh 
nghiệp 

Gánh nặng pháp 
luật – chi phí tuân 

thủ 

Rủi ro pháp lý 

An toàn và bảo 
vệ quyền tài sản 

Chính sách cạnh 
tranh yếu, kém 

Năng lực doanh 
nghiệp 

Nghị quyết 

19 & 35 

Rà soát, cắt giảm Điều 

kiện kinh doanh 

Từ xóa bỏ rào cản … đến thúc đẩy phát triển 



Thách thức No.3 

 Cải thiện Vs cải cách đột phá? 

HÌnh ảnh: nguồn Internet 





Xin cám ơn! 


