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Kính thưa đồng chí ………………………………………………. 

Kính thưa các quí vị đại biểu tham dự diễn đàn. 

Trước tiên, Tôi xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu đã đến 

tham dự Diễn đàn Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. 

Mở đầu diễn đàn, tôi xin được gửi tới các quý vị đại biểu khách quý 

lời chúc Sức khỏe, Hạnh phúc và Thành công. 

Tôi cũng xin chân thành cám ơn TS Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện 

nghiên cứu Thương hiệu và Cạnh tranh; Ban tổ chức đã làm việc hết sức vất 

vả trong quá trình chuẩn bị diễn đàn này.  

 

Kính thưa các quí vị đại biểu! 

Phát triển doanh nghiệp là yếu tố sống còn đối với hiệu quả hoạt động, 

tạo công ăn việc làm và thịnh vượng trong mỗi nền kinh tế. Mức độ năng 

động của khu vực doanh nghiệp phụ thuộc vào chất lượng môi trường pháp 

quy. Nếu có các quy định thực sự có chất lượng, hiệu quả, giúp doanh nghiệp 

tiết kiệm chi phí và tham gia thị trường một cách công bằng, góp phần cắt 

giảm chi phí giao dịch, bảo vệ nhà đầu tư, thúc đẩy cạnh tranh công bằng thì 

những quy định đó chắc chắn sẽ góp phần đáng kể vào tiềm năng tăng trưởng 

kinh tế của Việt Nam. 

Trong suốt chặng đường phát triển, Chính phủ Việt Nam đã rất quan 

tâm và không ngừng cải thiện môi trường pháp quy. Luật Doanh nghiệp năm 

2000 là một dấu mốc quan trọng trong quá trình này. Nhờ đó, các doanh 

nghiệp đã phát triển nhanh chóng và tạo bước đột phá, số các doanh nghiệp 

đang hoạt động đã tăng hơn 13,3 lần trong giai đoạn 2000-2015 và vào năm 

2018, tổng số doanh nghiệp đã đạt trên 700 nghìn doanh nghiệp, đóng góp 

lớn vào tăng trưởng GDP của cả nước. Đây là một bộ phận quan trọng của 

xã hội, tạo ra công ăn, việc làm, sản xuất ra của cải, vật chất và có vị trí, vai 

trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố 

an ninh, quốc phòng của đất nước. 

Bên cạnh những kết quả trong đổi mới và phát triển doanh nghiệp nêu 

ở trên, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng phát triển kinh tế tư nhân vẫn còn 

nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết. Hầu hết các doanh nghiệp trong 

nước còn có qui mô nhỏ, năng lực sản xuất, cạnh tranh trong môi trường 
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toàn cầu còn hạn chế. Trên cơ sở đó, tại Diễn đàn hôm nay chúng tôi đề xuất 

hai ưu tiên chính được bàn luận như sau: 

Thứ nhất: Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 

Trong những năm qua, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành rất nhiều 

chính sách nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, điển hình như Luật hỗ trợ 

phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 19/NQ-CP các năm 2014-

2018, nay là Nghị quyết số 02/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển 

doanh nghiệp…  Đặc biệt, trong năm 2018, các bộ, ngành đã cắt giảm 

6.776/9.956 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và cắt 

giảm 3.346/6.191 điều kiện kinh doanh. Qua đó, giảm hơn 17.500.000 ngày 

công, tiết kiệm hơn 6.279 tỷ đồng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.  

Như vậy, hoạt động cải cách chính sách để thúc đẩy phát triển khu vực 

tư nhân trong nước sẽ cần phải được thực hiện mạnh mẽ hơn để trở thành 

động lực chính nhằm tăng năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế. Điều 

này đòi hỏi phải tiếp tục nỗ lực để loại bỏ những trở ngại cho doanh nghiệp 

tư nhân và tăng cường môi trường pháp lý. Song song với đó, cải cách doanh 

nghiệp nhà nước cần tập trung vào việc áp dụng thông lệ quốc tế tốt nhất 

trong quản trị doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy và tăng cường cổ phần hoá 

và thoái vốn. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng cần chuyển từ số 

lượng sang chất lượng, tập trung vào đầu tư công nghệ cao và giá trị gia tăng 

lớn, chú ý đến khai thác mối liên kết chặt chẽ hơn giữa các doanh nghiệp 

trong và ngoài nước. Điều này cũng sẽ giúp khu vực tư nhân trong nước 

tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

Thứ hai: Phát triển doanh nghiệp trong nền kinh tế số 

Với dân số gần 100 triệu người (Tính đến tháng 10 năm 2018), trong 

đó có hơn 64 triệu người dùng internet, hơn 130 triệu thuê bao di động, hơn 

3.000 doanh nghiệp (DN) đổi mới sáng tạo, nhiều DN thành công trong các 

ngành công nghệ thông tin, phần mềm, ứng dụng công nghệ số,... Việt Nam 

đang được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn để phát 

triển nền kinh tế số. Tuy nhiên, tỷ trọng của thương mại điện tử trong tổng 

doanh số thị trường bán lẻ của Việt Nam chỉ chiếm 4,6% trong năm 2018, 

một tỷ lệ rất nhỏ so với mức trung bình của khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương là 14,5%. 

Bên cạnh những cơ hội trên, nền kinh tế số cũng tạo ra những thách 

thức không nhỏ với các doanh nghiệp Việt Nam. Đầu tiên là thách thức về 

thị trường do nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã có mặt trong các ngành 

nghề của nền kinh tế Việt Nam. Tầm ảnh hưởng, sức mạnh và việc ứng dụng 
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công nghệ số hóa của doanh nghiệp đến từ nước ngoài như Facebook, 

Google, Microsoft… trong xã hội hiện nay rất lớn. Nếu không thể nắm bắt 

được và hòa mình vào xu thế thời đại này, doanh nghiệp Việt Nam có khả 

năng thua cuộc trên chính sân nhà. Ngoài ra, khả năng thích ứng với nền 

kinh tế của doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế, nhất là doanh nghiệp nhỏ 

và vừa. Khu vực doanh nghiệp này đang gặp khó khăn khi muốn mở rộng 

kinh doanh thông qua nền kinh tế số do những phiền toái, trở ngại về truy 

cập internet. Sự am hiểu về tính an toàn và bảo mật thông tin cá nhân, giải 

quyết các vấn đề tiến công qua mạng khi hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trình độ 

công nghệ, kiến thức cơ bản về phát triển trực tuyến còn nhiều hạn chế… 

cũng là một rào cản lớn. Ngoài ra, các thiết bị công nghệ thông tin thường 

có chi phí rất đắt đỏ, dịch vụ kho vận yếu kém, chi phí bị đội lên cao so với 

nhiều nước trong khu vực cũng khiến nhiều doanh nghiệp “lực bất tòng tâm”. 

Hơn nữa, lòng tin của phần lớn người tiêu dùng đối với mua sắm trực tuyến 

ở nước ta vẫn chưa cao. 

Trong điều kiện hiện nay, doanh nghiệp cần hướng tới sự phát triển 

bền vững và tự chủ, không để phụ thuộc hoàn toàn vào bên ngoài hay chỉ 

một nhân tố duy nhất là công nghệ số. Trong tương lai, với tốc độ phát triển 

công nghệ như vũ bão hiện nay, rất có thể xuất hiện thêm những mô hình 

mới tiên tiến hơn. Trước những cơ hội và thách thức do nền kinh tế số mang 

lại, các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động đầu tư cải tiến công nghệ, 

nghiên cứu, học hỏi và ứng dụng những mô hình, phương thức kinh doanh 

mới, quyết “khai tử” những yếu tố lạc hậu, không còn phù hợp, ứng dụng 

cách thức mới để phát triển nhanh hơn. Đồng thời, nghiên cứu một cách bài 

bản, nắm bắt nhu cầu của khách hàng để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch 

vụ. Khi đã có phương pháp chủ động tiếp cận nền kinh tế số, các doanh 

nghiệp với nhiều tiềm lực và lợi thế sẽ trở thành “đầu tàu” dẫn dắt công cuộc 

số hóa trong nền kinh tế quốc gia. 

Kính thưa các quí vị đại biểu! 

Với những nội dung hết sức bổ ích trong chương trình, Tôi tin chúng 

ta sẽ có những chủ đề thảo luận thú vị trong chương trình hội nghị sáng nay. 

Để tận dụng tối đa thời gian của Diễn đàn, tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ đưa 

ra những bài phát biểu, những đóng góp tập trung và súc tích, để các đại biểu 

đều có cơ hội phát biểu. 

Cuối cùng, Tôi xin chúc tất cả các quý vị đại biểu sức khỏe, thành 

công và chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 


