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I. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ NHẬN DIỆN VẤN ĐỀ TỪ CHỈ SỐ 
GCI 4.0 CỦA DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI 

1. Hiện trạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam nhìn từ chỉ số GCI 4.0 của Diễn đàn 
Kinh tế thế giới 

Qua hơn 30 năm đổi mới, Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, 
pháp luật thu hút, quản lý đầu tư nước ngoài, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận 
lợi, từng bước tiếp cận với thông lệ quốc tế. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã 
phát triển nhanh và có hiệu quả, trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế, đóng góp tích 
cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, tăng trưởng đầu tư có 
phần chững lại trong một số năm gần đây, phân bổ nguồn lực chưa cân đối và không hiệu 
quả, mà nguyên nhân sâu xa từ khả năng thiếu cạnh tranh của nền kinh tế.  Nghị quyết số 50-
NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 của Bộ Chính trị đã thể hiện 
những quan điểm chỉ đạo quan trọng, coi “khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ 
phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam” và sẽ “chủ động thu hút, hợp tác đầu 
tư nước ngoài có chọn lọc”. Để làm được điều này, Nghị quyết 50-NQ/TW đã xác định mục 
tiêu là “tạo lập môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh thuộc nhóm ASEAN 4 trước 
năm 2021, thuộc nhóm ASEAN 3 trước năm 2030” thông qua việc “hoàn thiện thể chế, chính 
sách hợp tác đầu tư nước ngoài có tính cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế”. 

Chỉ số GCI 4.0 (Global Competitiveness Index - 
Năng lực cạnh tranh toàn cầu)1 được Diễn đàn 
Kinh tế thế giới (WEF) sử dụng như một công 
cụ để đo lường các yếu tố kinh tế vi mô và vĩ mô 
ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh quốc gia; và 
đưa ra những điểm mạnh, điểm yếu của các nền 
kinh tế. Từ năm 2018, WEF chính thức áp dụng 
phương pháp mới và công bố Báo cáo năng lực 
cạnh tranh toàn cầu 2018 với việc đánh giá và 
xếp hạng chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu 
4.0 (GCI 4.0). Theo cách tiếp cận mới, chỉ số 
GCI 4.0 được xác định dựa trên một tập hợp mới 
các nhân tố ảnh hưởng tới năng suất trong bối 

cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chỉ số này đánh giá các yếu tố quyết định mức độ 
năng suất của một quốc gia - động lực quan trọng nhất để cải thiện mức sống trong dài hạn, 
theo 12 trụ cột quan trọng tác động đến năng suất với tổng cộng 98 chỉ tiêu cụ thể, trong đó 
64 chỉ tiêu là những chỉ tiêu mới so với trước năm 2018. Do cách tiếp cận khác nhau nên xếp 
hạng GCI 4.0 không so sánh được với xếp hạng GCI trước đây. Để có một cái nhìn xuyên 
suốt về năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong thời gian qua, GCI 4.0 sẽ được phân tích và 
bình luận theo xu hướng ghi nhận từ kết quả của chỉ số GCI 4.0 thử nghiệm từ 2017. 

Bên cạnh những đánh giá từ phỏng vấn doanh nghiệp, báo cáo GCI 4.0 năm 2019 cũng sử 
dụng một số kết quả từ báo cáo Môi trường Kinh doanh (Doing Business) của Ngân hàng Thế 

Trải qua 10 năm, Chỉ số năng lực cạnh tranh 
toàn cầu (GCI) của Việt Nam cải thiện được 
13 bậc, từ thứ hạng 68/121 năm 2007 đã lên 
55/137 năm 2017 và chuyển từ nhóm nửa 
dưới của bảng xếp hạng cạnh tranh toàn cầu 
lên nhóm nửa trên. 

Năm 2019,  Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn 
cầu 4.0 (GCI 4.0) của Việt Nam đã được 
nâng hạng, tăng 10 bậc so với năm 2018 và 
xếp thứ 67/141 nền kinh tế.  Đánh giá  chi 
tiết của WEF về 12 trụ cột cho thấy, có 8/12 
trụ cột của Việt Nam tăng điểm và tăng 
nhiều bậc. 
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giới (WB). Trong năm 2020, các đánh giá và báo cáo xếp hạng GCI và Doing Business 
không được công bố chi tiết như các năm trước đây, do đại dịch COVID-19.  Theo đó, một số 
phân tích dưới đây sẽ tham chiếu đến kết quả của báo cáo GCI 2019 được WEF công bố ngày 
08 tháng 10 năm 2019 và báo cáo Doing Business 2020 được WB công bố ngày 24 tháng 10 
năm 2019. 

Hình 1 cho thấy GCI 4.0 năm 2019 
xếp hạng Việt Nam ở vị trí 67/141 
quốc gia trên thế giới, và đứng ở vị 
trí 7/9 quốc gia ASEAN (tương tự 
như 2018, Việt Nam vẫn chỉ đứng 
trên Lào và Campuchia).  So với 
2018, Việt Nam đã tăng 3,5 điểm 
tổng thể (từ 58 điểm lên 61,5 điểm), 
cao hơn điểm trung bình toàn cầu 
(60,7 điểm) và tăng 10 bậc (từ vị trí 
77 lên vị trí 67).   

Điều đáng ghi nhận là Việt Nam là 
quốc gia có điểm số và thứ hạng 
tăng nhiều nhất trên bảng xếp hạng 
GCI 4.0 2019.  Sự thăng hạng này 
cho thấy năng lực cạnh tranh toàn 
cầu 4.0 của Việt Nam đã được đánh giá là cải thiện vượt trội so với những lần đánh giá  
trước đó. 

Nhìn từ các trụ cột cấu thành nên chỉ số GCI 4.0, Việt Nam có 5/12 chỉ số nằm trong top 
ASEAN 4, bao gồm trụ cột 2: Hạ tầng, trụ cột 3: Ứng dụng Công nghệ thông tin, trụ cột 5: Y 
tế, trụ cột 7: Y tế, và trụ cột 10: Quy mô thị trường. 7/12 số trụ cột còn lại thấp hơn nhóm 
ASEAN 4 là: trụ cột 1: Thể chế; trụ cột 4: Ổn định kinh tế vĩ mô; trụ cột 6: Kỹ năng; trụ cột 
8: Thị trường lao động; trụ cột 9: Hệ thống tài chính; trụ cột 11: Mức độ năng động trong 
kinh doanh; trụ cột 12: Năng lực đổi mới sáng tạo.  

Mặc dù có sự đột phá về điểm số và thăng hạng trong GCI 4.0 2019, Việt Nam vẫn tiếp tục 
cần phải nỗ lực để cải thiện tất cả 12 trụ cột trong dài hạn. Về ngắn hạn, Việt Nam cần tập 
trung nguồn lực vào một số chỉ số như phân tích ở Phần 2 dưới đây. 

  

Hình 1. So sánh xếp hạng năng lực cạnh tranh 
GCI 4.0 của Việt Nam với các nước ASEAN 

 

Nguồn: Báo cáo GCI 4.0 2019 
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Hình 2. Điểm số các trụ cột của GCI 4.0 của Việt Nam so với các nước trong khu vực 

 

Nguồn: Báo cáo GCI 4.0 2019 

Theo thứ hạng và điểm số tại GCI 4.0, kết quả của 12 trụ cột có thể được nhóm theo 05 nhóm 
từ rất tốt (từ thứ hạng 1-27) cho đến thấp (xếp hạng dưới 112) như Hình 3 dưới đây.   

Hình 3. Những trụ cột Việt Nam cần cải thiện trong GCI 4.0 

 

Nguồn: Báo cáo GCI 4.0 2019 

Việt Nam không có trụ cột nào thuộc nhóm thấp, 12 trụ cột của Việt Nam được phân theo 04 
nhóm từ rất tốt cho đến trung bình. 

 Ở nhóm Rất Tốt (xếp hạng từ 1-27): Việt Nam có 01 trụ cột là Quy mô thị trường ở vị trí 
26/141 và ở vị trí thứ 3 trong ASEAN 4 (sau Indonesia, Thái Lan và Malaysia). So với 
GCI 2018, chỉ số này đã tăng 0,9 điểm và 3 bậc; 

 Ở nhóm Tốt (xếp hạng từ 28-55):  Việt Nam có 01 trụ cột là Ứng dụng Công nghệ thông 
tin ở vị trí 41/141 và ở vị trí thứ 3 trong ASEAN 4 (sau Singapore, Malaysia, và Brunei)2; 

 Ở nhóm Khá (xếp hạng từ 56-83):  đây là nhóm cần phải được ưu tiên để cải thiện trong 
thời gian tới Việt Nam với 07 trụ cột, trong đó: 
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o 03 trụ cột tăng điểm và thứ hạng: Thị trường sản phẩm ở vị trí 79/141 và vị trí thứ 
7 trong ASEAN 93.  Thị trường lao động ở vị trí 83/141 và vị trí thứ 7 trong 
ASEAN 94. Năng lực đổi mới sáng tạo ở vị trí 76/141 và vị trí thứ 7 trong 
ASEAN 95; 

o 01 trụ cột không thay đổi điểm số và thứ hạng: Ổn định kinh tế vĩ mô giữ ở mức 
75 điểm và thứ hạng 64 và vị trí thứ 6 trong ASEAN 9; 

o 03 trụ cột giảm thứ hạng: Hệ thống tài chính ở vị trí 60/141 và vị trí thứ 6 trong 
ASEAN 9. So với GCI 2018, chỉ số này đã giảm 1 bậc mặc dù tăng 6 điểm. Cơ sở 
hạ tầng ở vị trí 77/141 và vị trí thứ 6 trong ASEAN 9. So với GCI 2018, chỉ số 
này đã giảm 5 bậc mặc dù tăng 0,5 điểm. Y tế ở vị trí 71/141 và vị trí thứ 5 trong 
ASEAN 96.  

 Ở nhóm Trung bình (xếp hạng từ 84-111): mặc dù 03 trụ cột ở nhóm này đều tăng điểm 
và tăng thứ hạng, song mức tăng vẫn chưa đủ để đưa 03 trụ cột lên vị trí cao hơn. Do vậy, 
các trụ cột thuộc nhóm Trung bình này cần phải được ưu tiên để cải thiện trong thời gian 
tới. Thể chế ở vị trí 89/141 và vị trí thứ 7 trong ASEAN 97. Mức độ năng động trong kinh 
doanh ở vị trí 89/141 và vị trí thứ 7 trong ASEAN 98. Kỹ năng ở vị trí 93/141 và vị trí thứ 
7 trong ASEAN 99.  

Mặc dù Việt Nam có đến 5/12 trụ cột nằm trong top ASEAN 4, song cùng với Lào và 
Campuchia, Việt Nam vẫn đứng cuối bảng ASEAN và cùng có 8/12 trụ cột có điểm số và thứ 
hạng giảm (Hình 4). Trong khi đó, Philipines là quốc gia có nhiều trụ cột tăng hạng nhất (7 
trụ cột), tiếp theo đó là Thái Lan, Indonesia và Malaysia (6 trụ cột).  Đáng chú ý là Singapore 
là quốc gia ASEAN duy nhất có hai trụ cột là Hạ tầng và Thị trường sản phẩm đứng đầu trên 
thế giới.  Như vậy, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đều vận động theo chiều tích cực thì 
sự tăng hạng ở 3/12 trụ cột của Việt Nam chưa thực sự đủ để có sự đột phá trong năng lực 
cạnh tranh. 

Hình 4. Thứ hạng của 12 trụ cột trong GCI 4.0 của các nước ASEAN 

 

Khác với các chỉ số khác chỉ tập trung đánh giá một yếu tố cụ thể như hạ tầng hoặc công 
nghệ, GCI 4.0 đánh giá toàn diện các yếu tố của nền kinh tế để đo lường năng lực cạnh tranh 
quốc gia.  Theo đó, một trụ cột có hiệu quả tốt không thể bù đắp cho sự yếu kém của một trụ 
cột khác.  Chẳng hạn, đầu tư vào công nghệ mà không đầu tư vào các kỹ năng số hay thiếu 
một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sẽ không mang lại hiệu quả năng suất cao. Một hệ thống 
tài chính lành mạnh không thể bù đắp cho cơ sở hạ tầng yếu kém.  Để nâng cao năng lực cạnh 
tranh, các quốc gia không thể bỏ qua một lĩnh vực nào mà phải theo đuổi tất cả 12 trụ cột với 
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một chiến lược riêng để cân bằng nguồn lực nội tại và tận dụng các nguồn vốn và công nghệ 
phù hợp với quốc gia mình.  

2. Nhận diện vấn đề của Việt Nam nhìn từ chỉ số GCI 4.0 của WEF 

Năng lực năng cạnh tranh không phải là một “trò chơi” có tổng bằng không giữa các quốc gia 
mà tất cả các nền kinh tế đều có thể cùng cải thiện để nâng cao năng lực cạnh tranh. Cải thiện 
tiêu chuẩn giáo dục ở quốc gia A không hạ thấp tiêu chuẩn ở quốc gia B. Xử lý tham nhũng ở 
quốc gia A không làm cho quốc gia B tham nhũng hơn. Điều này có nghĩa là tất cả các nền 
kinh tế đều cùng lúc có thể trở nên cạnh tranh hơn, năng suất hơn nhưng những quốc gia có 
nhiều nỗ lực cải thiện hơn thì có khả năng hấp dẫn nhà đầu tư hơn trong cuộc đua nâng cao 
năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.  Việc theo đuổi năng lực cạnh tranh quốc gia không 
làm suy yếu sự hợp tác toàn cầu, mà ngược lại, nỗ lực của các quốc gia còn góp phần thúc 
đẩy năng lực cạnh tranh giữa các quốc gia, đưa mặt bằng về năng lực cạnh tranh toàn cầu lên 
mức cao hơn, đòi hỏi từng quốc gia phải nỗ lực hơn qua mỗi năm.   

Thực tiễn cho thấy những quốc gia có cách tiếp cận toàn diện đối với các thách thức kinh tế 
xã hội có tiềm năng vượt lên trong cuộc đua về năng lực cạnh tranh. Chỉ số GCI 4.0 thể hiện 
mối quan hệ chặt chẽ giữa năng lực cạnh tranh và hai khía cạnh khác của phát triển bền vững 
là sự gắn kết xã hội và tính bền vững về môi trường. Các phân tích chỉ ra rằng không có sự 
đánh đổi cố hữu giữa năng lực cạnh tranh và tính bền vững, và giữa khả năng cạnh tranh và 
sự gắn kết xã hội. Như vậy, một không gian cho các chính sách “win-win” có thể tạo ra một 
nền kinh tế năng suất, ít carbon, và toàn diện; và đó chính là lựa chọn khả thi duy nhất trong 
tương lai.  

Để cải thiện chỉ số GCI 4.0, các nền kinh tế cần phải có một cách tiếp cận toàn diện và tổng 
thể hướng tới việc cải thiện tất cả các trụ cột, đặc biệt là các trụ cột có kết quả chưa tốt.  Với 
Việt Nam, đó chính là các trụ cột được phân nhóm vào Trung bình và Khá như đã phân tích 
ở trên.  Khi một trụ cột có hiệu quả tốt không thể bù đắp cho sự yếu kém của một trụ cột 
khác, thì Chính phủ cần có tầm nhìn dài hạn trong việc hoạch định chính sách để ưu tiên cải 
thiện các trụ cột, nắm bắt những nguy cơ tiềm ẩn của hội nhập công nghệ và thực hiện các 
chính sách xã hội hỗ trợ người dân thông qua cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  Trong 
bối cảnh hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá không còn là mục tiêu duy nhất của 
các chính phủ trên thế giới, Nghị quyết 50-NQ/TW đã đưa ra yêu cầu về Chủ động thu hút, 
hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi 
trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.  Với ý chí chính trị và định hướng thu hút đầu tư góp 
phần phát triển kinh tế thể hiện quyết tâm và quan tâm tới việc thu hút nguồn lực từ khu vực 
kinh tế tư nhân nói chung và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng thông qua việc cải 
cách thể chế, với chính sách tốt và thực thi những chính sách tốt đó một cách hiệu quả.   

Kết quả đánh giá GCI 4.0 2019 và định hướng của Đảng, Nhà nước đưa ra những ưu tiên 
trong ngắn hạn mà Việt Nam cần tập trung cải thiện để nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm 
tiếp tục duy trì và thu hút các nhà đầu tư những trụ cột theo thứ tự ưu tiên gợi ý sau: 
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Bảng 1. Những trụ cột cần cải thiện trong GCI 4.0 đối với Việt Nam 

Thứ tự 
ưu tiên 

Tên trụ cột 
Xếp hạng trên 
141 quốc gia 

Xếp hạng trong 
ASEAN 9 

Thời gian 

1 Thể chế 89 7 Ngắn hạn 

2 Mức độ năng động trong  
kinh doanh 

89 7 Ngắn hạn 

3 Kỹ năng 93 7 Ngắn hạn 

4 Thị trường sản phẩm 79 7 Trung hạn 

5 Thị trường lao động 83 7 Trung hạn 

6 Năng lực đổi mới sáng tạo 76 7 Trung hạn 

7 Ổn định kinh tế vĩ mô 64 6 Trung hạn 

8 Hệ thống tài chính 60 6 Trung hạn 

9 Cơ sở hạ tầng 77 6 Trung hạn 

10 Y tế 71 5 Trung hạn 
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II. ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM  
QUỐC TẾ 

1. Thực tiễn thu hút đầu tư ở Việt 
Nam 

Trong nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, nền kinh tế 
Việt Nam đã có nhiều bước tiến vượt bậc trong một thập kỷ qua và được dự báo sẽ nằm trong 
top 20 nền kinh tế đứng đầu thế giới và top 10 khu vực Châu Á vào năm 2050 (theo Báo cáo 
Tiêu điểm Việt Nam của PwC, năm 2017).  Có được sự đánh giá tích này là nhờ chiến lược 
tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, trong đó thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một 
trong những cấu phần chính. FDI có vai trò quan trọng đối với nâng cao năng lực cạnh tranh 
một quốc gia đang phát triển thông qua những đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế, 
xuất khẩu và tạo việc làm. Căn cứ xếp hạng Chỉ số Hạn chế Quy định FDI của OECD (FDI 
Regulatory Restrictiveness Index), Việt Nam là một trong những nền kinh tế có độ mở lớn 
nhất đối với FDI trong khu vực ASEAN và đang nhanh chóng tiệm cận các tiêu chuẩn của 
OECD (theo Báo cáo Chính sách doanh nghiệp nhỏ và vừa và khởi nghiệp tại Việt Nam của 
OECD, năm 2021). Bên cạnh đó, báo cáo FDI thế giới của Hội nghị Liên Hiệp Quốc về 
Thương mại và Phát triển UNCTAD cũng cho thấy trong bối cảnh thu hút FDI thế giới liên 
tục giảm trong ba năm gần đây thì FDI của các nước ASEAN là một điểm sáng khi tăng liên 
tục trong cùng kỳ. Đặc biệt, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để vươn lên vị trí thứ 3 trong 
khối ASEAN và nằm trong top 30 thế giới về thu hút và giải ngân đầu tư nước ngoài  
năm 2019.  

Những tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng không ít bởi dịch COVID-19 nhưng 
hoạt động thu hút FDI vào Việt Nam vẫn tạo được những tín hiệu tích cực. Theo thống kê của 
Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2020, tổng 
vốn FDI của Việt Nam đạt hơn 28 tỷ USD, tuy giảm 25% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng 
đây là mức giảm thấp hơn nhiều so với thế giới (42% theo thống kê của UNCTAD) và các 
nước trong khu vực. Nhật Bản, EU, Mỹ đang có xu hướng tìm kiếm các địa điểm đầu tư mới 
để giảm rủi ro và đa dạng hóa thị trường đầu tư; trong đó, Nhật Bản đang khuyến khích các 
doanh nghiệp của mình chuyển dịch hoạt động đầu tư sang các nước Đông Nam Á. Bên cạnh 
đó, khối doanh nghiệp FDI cũng duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối tốt, 
không bị suy giảm quá nhiều (theo chia sẻ của ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư 
nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tọa đàm trực tuyến ‘Thu hút dòng vốn đầu tư nước 
ngoài: Hành động và giải pháp đột phá’, ngày 04 tháng 9 năm 2020). Kim ngạch xuất nhập 
khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài năm 2020 cũng chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2019. 
Xuất khẩu đạt 202,4 tỷ USD, tăng 9,2%; nhập khẩu đạt 167,8 tỷ USD, tăng 12,3%. Điều này 
chứng tỏ mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 nhưng Việt Nam vẫn là điểm đến an 
toàn, môi trường kinh doanh ổn định và an tâm đối với doanh nghiệp.  

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhiều doanh nghiệp FDI đang dần hồi phục và duy trì tốt 
hoạt động sản xuất - kinh doanh và mở rộng dự án. Hiện vẫn có rất nhiều nhà đầu tư nước 
ngoài quan tâm, tin tưởng và có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam. Hiện đã có gần 300 doanh 
nghiệp từ các nước trên thế giới có kế hoạch mở rộng đầu tư, đầu tư mới hoặc đang nghiên 
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cứu, tìm hiều đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, hơn 60 tập đoàn, doanh nghiệp đã có kết quả 
bước đầu trong triển khai đầu tư mới hoặc mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Riêng trong năm 
2020, các doanh nghiệp FDI đã đầu tư vào 19 ngành, lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực công 
nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt 13,6 tỷ USD, chiếm 47,7% tổng vốn 
đầu tư đăng ký; tiếp theo là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, với tổng vốn đầu tư trên 5,1 tỷ 
USD, chiếm 18%; sau đó lần lượt là các lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản, bán 
buôn bán lẻ với tổng vốn đăng ký tương ứng gần 4,2 tỷ USD và trên 1,6 tỷ USD, v.v.  
(Hình 5).  

Hình 5. 10 ngành nghề thu hút đầu tư nước ngoài nhiều nhất năm 2020 

 

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Các quốc gia, vùng lãnh thổ như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, v.v., vẫn giữ vị 
trí là những nước đối tác đầu tư FDI vào Việt Nam nhiều nhất trong năm 2020 (Hình 6). Một 
số dự án lớn được đầu tư trong năm 2020 có thể kể đến như Dự án Nhà máy điện khí tự nhiên 
hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu thuộc Trung tâm nhiệt điện LNG Bạc Liêu (Singapore), vốn đầu tư 
đăng ký 4 tỷ USD; Dự án Tổ hợp hoá dầu miền Nam Việt Nam (Thái Lan) tại Bà Rịa - Vũng 
Tàu, điều chỉnh tăng vốn đầu tư 1,386 tỷ USD; Dự án Khu trung tâm đô thị Tây hồ Tây (Hàn 
Quốc) tại Hà Nội, điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm hơn 774 triệu USD, v.v10. 
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Hình 6. 10 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư nước ngoài nhiều nhất năm 2020 

 

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Có thể thấy, không chỉ chủ động đón nhận các dòng vốn FDI, Chính phủ đã không ngừng nỗ 
lực nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo điều kiện 
thuận lợi cho cả doanh nghiệp trong và ngoài nước. Mặc dù vậy, qua tiếp xúc và trao đổi, các 
doanh nghiệp FDI tại Việt Nam cho biết việc thu hút, quản lý và hoạt động đầu tư nước ngoài 
vẫn còn bộc lộ nhiều điểm yếu và phát sinh những vấn đề mới. Có khá nhiều hạn chế trong 
thu hút FDI đã được chỉ ra, nhưng đến nay, ở các mức độ khác nhau, vẫn chưa được khắc 
phục: thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài chưa theo kịp yêu cầu phát triển; các chính 
sách ưu đãi còn dàn trải, thiếu nhất quán; hợp tác và liên kết giữa doanh nghiệp trong nước 
với các doanh nghiệp FDI chưa chặt chẽ; chất lượng thị trường lao động thấp, đặc biệt là 
nhân lực chất lượng cao, v.v., và nhiều vấn đề khác đang tác động làm giảm tính cạnh tranh 
của môi trường đầu tư Việt Nam.  

Bảng 2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo đối tác (luỹ kế đến 20/09/2020) 

STT Đối tác Số dự án 
Tổng vốn đầu 

tư đăng ký 
(triệu USD) 

1 Hàn Quốc 8.918 70.148,59 

2 Nhật Bản 4.595 59.869,73 

3 Singapore 2.566 55.053,44 

4 Đài Loan 2.771 33.237,82 

5 Hồng Kông 1.911 24.876,64 
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STT Đối tác Số dự án 
Tổng vốn đầu 

tư đăng ký 
(triệu USD) 

6 BritishVirginIslands 864 22.062,74 

7 Trung Quốc 3.061 21.296,71 

8 Malaysia 641 12.805,25 

9 Thái Lan 588 12.471,02 

10 Hà Lan 366 10.388,13 

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Bảng 3. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo ngành (luỹ kế đến 20/09/2020) 

STT Chuyên ngành Số dự án 
Tổng vốn đầu 

tư đăng ký 
(triệu USD) 

1 Công nghiệp chế biến, chế tạo 15.015 222.929,49 

2 Hoạt động kinh doanh bất động sản 927 59.600,97 

3 Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa 142 27.906,19 

4 Xây dựng 1.748 13.975,22 

5 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 884 12.329,70 

6 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy 5.071 8.326,36 

7 Vận tải kho bãi 864 5.217,30 

8 Khai khoáng 108 4.896,95 

9 Giáo dục và đào tạo 568 4.403,57 

10 Thông tin và truyền thông 2.302 3.946,56 

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

2. Nhận diện vấn đề thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam 

Để có cái nhìn trực quan hơn về các doanh nghiệp FDI khi gia nhập thị trường Việt Nam, 
phỏng vấn với một số tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp FDI lớn đã hoạt động lâu năm tại 
Việt Nam đã được thực hiện xoay quanh các chủ đề của 12 trụ cột cấu thành nên chỉ số GCI. 
Đây cũng là các doanh nghiệp FDI đến từ những quốc gia đối tác lớn, có số lượng dự án FDI 
dẫn đầu tại Việt Nam (Bảng 2) hoặc hoạt động trong những ngành nghề, lĩnh vực thu hút 
nhiều vốn đầu tư thời gian gần đây (Bảng 3). Việc đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp FDI 
giúp đi sâu khai thác, tìm hiểu cụ thể những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp tại thị 
trường Việt Nam, nguyên nhân và giải pháp, đề xuất cải thiện để tạo dựng môi trường kinh 
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doanh thuận lợi, cạnh tranh công bằng giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước; từ đó, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài.  

Qua tiếp xúc và trao đổi với một số doanh nghiệp FDI vào đầu năm 2021 (chi tiết xem PHỤ 
LỤC 2: LỊCH LÀM VIỆC THỰC ĐỊA – PHỎNG VẤN DOANH NGHIỆP, là các tập đoàn 
đa quốc gia và doanh nghiệp FDI lớn hoạt động nhiều năm tại Việt Nam, bốn vấn đề được 
xem là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp FDI khi quyết định đầu tư vào Việt Nam được 
xem xét và phân tích nhằm xác định những vướng mắc cần sớm giải quyết để cải thiện môi 
trường kinh doanh cho nhà đầu tư, gồm:  

Thực thi pháp luật: Minh bạch pháp lý là một trong những điều kiện tiên quyết để thu hút 
nhà đầu tư. Đến nay, hệ thống pháp luật Việt Nam có thể được đánh giá là khá đầy đủ và 
ngày càng được cải thiện tốt hơn trước. Tuy nhiên, pháp luật về đầu tư nước ngoài đôi khi 
còn chồng chéo, mâu thuẫn lẫn nhau, thiếu đồng bộ và không nhất quán về chủ trương, thậm 
chí nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ. Nhiều quy định còn rườm rà, phức tạp, khó hiểu, đặc biệt là 
những quy định, thủ tục liên quan đến thuế quan và đầu tư. Mặc dù hầu hết các nhà đầu tư 
nước ngoài và doanh nghiệp FDI đang hoạt động trong nước đánh giá khá cao môi trường 
đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, song họ còn một số quan ngại về hệ thống pháp luật như sự 
thay đổi thường xuyên của hệ thống luật pháp, chính sách về đầu tư, bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ, hay như Chính phủ điện tử vẫn chưa thực sự phát huy hết được kỳ vọng. Bên cạnh đó, 
công tác thực thi pháp luật cũng bộc lộ sự thiếu nhất quán, việc thi hành pháp luật và chính 
sách đôi lúc vẫn tuỳ tiện. Thực tế cho thấy, việc thi hành các quy định về đầu tư và thuế đối 
với doanh nghiệp FDI trong những năm qua chưa được thực hiện nghiêm túc, còn tồn tại tình 
trạng phân biệt giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn FDI. Các tranh chấp về 
đầu tư, kinh doanh không được giải quyết kịp thời và có hiệu quả, thiếu cơ chế cho việc bảo 
đảm thi hành luật pháp đã gây bất lợi cho môi trường đầu tư, khiến nhà đầu tư nước ngoài trở 
nên dè dặt với thị trường Việt Nam. 

Ví dụ trường hợp của các doanh nghiệp nước ngoài tại một khu 
công nghiệp tại Hà Nội. Trong đó, có một doanh nghiệp chuyên 
chế tạo, sản xuất động cơ hàng không thành lập tại Việt Nam từ 
năm 2017 và đi vào hoạt động từ năm 2018. Năm 2020, doanh 
nghiệp đã đưa xưởng thứ hai vào hoạt động trong khu công nghiệp 
này nhưng đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa có được giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ). Việc này ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và đã 
nhiều lần trao đổi với Ban quản lý khu công nghiệp để có được giải 
pháp phù hợp.  Mặc dù đã nhận được cam kết sẽ được giải quyết 
GCN QSDĐ trong năm 2020, nhưng đến thời điểm tháng 12/2020 
vẫn chưa có tiến triển gì. Đáng chú ý, các doanh nghiệp nước 
ngoài khác trong khu công nghiệp này đều gặp phải vấn đề tương 
tự và có doanh nghiệp đã hoạt động đến 10 năm nhưng vẫn chưa 
được có được GCN QSDĐ hợp lệ.  

Có thể thấy, trong khi chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước là tạo điều kiện cho 
việc thu hút đầu tư nước ngoài thì việc thực thi ở cấp địa phương lại có những tồn tại gây khó 
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khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Do vậy, thu hút và 
khuyến khích đầu tư không chỉ dừng lại ở việc có một thể chế và chính sách đầy đủ mà còn 
phải chú trọng đến việc thực thi chính sách một cách hiệu quả. 

Ngoài ra, một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp FDI là 
việc triển khai Chính phủ điện tử (e-Government) trong những năm gần đây, đặc biệt là cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến. Theo báo cáo của Liên hợp quốc về Chỉ số Phát triển Chính phủ 
Điện tử (EGDI) 2020, Việt Nam thuộc nhóm nước có chỉ số ở mức cao với xếp hạng 86, tăng 
2 bậc so với năm 2018.  Báo cáo ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến như gia tăng mạnh mẽ số lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4; phát huy mạnh mẽ vai trò của Cổng dịch vụ công quốc gia với số lượng truy cập, dịch 
vụ cung cấp, số lượng tiếp nhận và giải quyết các cuộc gọi/phản ánh kiến nghị, hỗ trợ người 
dân và doanh nghiệp ngày càng tăng, giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng chi phí xã hội mỗi 
năm, v.v. Tuy nhiên, từ góc độ của doanh nghiệp FDI, một số trở ngại khi thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến đã được xác định như: xử lý hồ sơ chậm so với quy định mà nguyên nhân 
chủ yếu do thiếu nhân lực, không đủ năng lực để giải quyết khối lượng lớn hồ sơ của doanh 
nghiệp; thông tin về Cổng dịch vụ công quốc gia chưa đến được với nhiều doanh nghiệp, đặc 
biệt là doanh nghiệp nước ngoài (do Cổng dịch vụ công quốc gia chưa có phiên bản tiếng 
Anh/tiếng nước ngoài) và doanh nghiệp ở các địa phương nhỏ, dẫn đến tình trạng nhiều thủ 
tục tuy đã được cung cấp trực tuyến nhưng doanh nghiệp vẫn phải thực hiện quy trình tại cơ 
quan nhà nước, gây tốn kém về nguồn lực, chi phí và thời gian. 

Cơ sở hạ tầng: Điều kiện cơ sở hạ tầng của một quốc gia có liên hệ mật thiết, tạo nên sức hấp 
dẫn để thu hút FDI.  Thực tế cho thấy quốc gia có cơ sở hạ tầng yếu kém sẽ rất khó thu hút 
các nhà đầu tư nước ngoài và ngược lại, một khi không thu hút được đầu tư nước ngoài thì 
khả năng phát triển cơ sở hạ tầng cũng bị hạn chế.  Điều này cũng nhận được sự đồng tình 
của tất cả các doanh nghiệp FDI được phỏng vấn. Theo phản ánh của những doanh nghiệp 
này, điều kiện cơ sở hạ tầng của Việt Nam còn nhiều hạn chế, yếu kém so với các quốc gia 
trong khu vực và những cải thiện hiện thời vẫn thiếu đồng bộ, chưa bắt kịp với tốc độ phát 
triển kinh tế xã hội. Ba vấn đề nổi cộm được nhiều doanh nghiệp chia sẻ nhất là hạ tầng 
đường bộ, đường sắt và đường thuỷ, cụ thể là khó khăn trong vận chuyển hàng hoá, luân 
chuyển hàng hoá tại cảng; chi phí logistics; và tình trạng kẹt xe, tắc đường thường xuyên, đặc 
biệt tại các tuyến đô thị.    

Ghi nhận từ một tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực đồ 
uống và thực phẩm, có văn phòng đại diện và nhà máy đặt tại 
Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, doanh nghiệp cảm nhận được sự 
phát triển và thay đổi tích cực về điều kiện cơ sở hạ tầng ở Việt 
Nam nhưng chưa nhiều và thiếu cân bằng, chủ yếu tập trung ở các 
tỉnh, thành phố lớn. Là doanh nghiệp sản xuất và phân phối sản 
phẩm tiêu dùng nhanh, doanh nghiệp thường xuyên phải phân phối 
khối lượng lớn hàng hoá cho thị trường nội địa, tuy nhiên tình 
trạng tắc đường, kẹt xe diễn ra hàng ngày khiến việc vận chuyển 
hàng hoá gặp không ít khó khăn. Ở các địa phương nhỏ hoặc khu 
vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, việc vận chuyển còn khó khăn 
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hơn nhiều lần do cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư, đường sá không 
thuận lợi khiến doanh nghiệp không thể đưa được các xe chở hàng 
lớn vào và phải tìm biện pháp thay thế. Những vấn đề này không 
chỉ gây tốn thời gian, nhân lực mà còn làm tăng đáng kể chi phí 
logistics cho doanh nghiệp. So với một số quốc gia trong khu vực 
như Philippines hay Thái Lan, tỷ lệ chênh lệch chi phí phân phối 
hàng dao động từ 5% – 10% hoặc cao hơn. Bên cạnh đó, năng lực 
vận tải đường sắt và đường thuỷ cũng không được đánh giá cao do 
chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, tình trạng thiếu 
container hay quá tải tại cảng biển xảy ra thường xuyên. Các 
doanh nghiệp đã đề xuất và phản ánh lên chính quyền nhiều lần 
nhưng chưa có biến chuyển rõ rệt; tuy nhiên, hiện nay Chính phủ 
đã có động thái giải quyết, hỗ trợ và doanh nghiệp có thể lạc quan 
vào những thay đổi tích cực trong thời gian tới. 

Chất lượng nguồn nhân lực: Bên cạnh cơ sở hạ tầng, thị trường lao động – nguồn nhân lực 
cũng là yếu tố quan trọng trong thu hút đầu tư nước ngoài, để doanh nghiệp quyết định có đầu 
tư vào một quốc gia hay không. Những năm gần đây, thị trường Việt Nam có sự chuyển dịch 
cơ cấu lao động rõ nét, từ các ngành thâm dụng lao động tay nghề thấp sang các ngành sử 
dụng lao động chất lượng cao; tỷ trọng lao động ở các ngành sản xuất áp dụng công nghệ cao 
gia tăng nhanh chóng. Nhiều doanh nghiệp FDI đã từng bước chuyển giao công nghệ, quy 
trình kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý cho cán bộ Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, vấn đề 
chuyển giao còn rất hạn chế do thiếu hụt nghiêm trọng các cán bộ, lao động có đủ chuyên 
môn để tiếp nhận các công nghệ, quy trình hiện đại của doanh nghiệp FDI cũng như không 
tuyển dụng được đủ kỹ sư, kỹ thuật viên, lao động tay nghề cao đáp ứng yêu cầu của  
doanh nghiệp.  

Theo chia sẻ của một doanh nghiệp Mỹ sản xuất và phân phối sản 
phẩm thể thao, chất lượng lao động Việt Nam hiện chưa đáp ứng 
được các yêu cầu, tiêu chuẩn cao của doanh nghiệp FDI, cụ thể là lao 
động làm việc trong lĩnh vực tự động hoá, các thợ bậc cao và kỹ sư 
lành nghề được đào tạo bài bản không có nhiều. Ở cấp quản lý, việc 
chuyển giao công nghệ cho đội ngũ này rất ít, thậm chí không có 
trường hợp nào ở doanh nghiệp. Hay như một doanh nghiệp Ý hoạt 
động trong lĩnh vực xe gắn máy (mô-tô) cho biết khó có thể tuyển 
dụng lao động lành nghề, tay nghề cao hoặc kỹ sư, kỹ thuật viên đủ 
năng lực về làm việc cho công ty. Doanh nghiệp đánh giá cao năng 
lực của tầng lớp trẻ (học sinh, sinh viên) ở Việt Nam, nhưng khi vào 
thực tế làm việc, vẫn còn nhiều nhược điểm và doanh nghiệp phải đào 
tạo lại khá nhiều. Theo đó, với sự quan tâm và định hướng đầu tư lâu 
dài vào Việt Nam, doanh nghiệp dự định sẽ đầu tư thêm vào lĩnh vực 
giáo dục, đào tạo nhân lực để cải thiện chất lượng thị trường lao 
động, tạo ra nhiều nhân lực trình độ cao để tăng khả năng cạnh tranh 
của thị trường, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài. Nguồn 
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nhân lực đang là một thế mạnh quan trọng giúp Việt Nam chuyển 
sang nền kinh tế tiên tiến phức tạp hơn, hấp dẫn đầu tư FDI hơn. 

Chuỗi cung ứng: các hoạt động đầu tư nước ngoài trong thời gian gần đây đã đem đến nhiều 
“cơ hội vàng” để doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận và tham gia chuỗi cung ứng toàn 
cầu, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực sản xuất. Tuy nhiên, những hạn chế trong năng lực 
cung ứng của doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã khiến đa 
số phải “ngậm ngùi” đứng ngoài chuỗi cung ứng do không thể đáp ứng được tiêu chuẩn quốc 
tế (EU, Mỹ) hoặc tiêu chuẩn do doanh nghiệp FDI đưa ra.  Hầu hết các doanh nghiệp Việt chỉ 
tham gia được ở những khâu thấp nhất trong chuỗi cung ứng là lắp ráp, gia công hoặc cung 
cấp vật tư tiêu hao đơn giản. Nguyên nhân của tình trạng này là do nội lực của doanh nghiệp 
trong nước còn yếu, chưa chú trọng đầu tư vào công nghệ, nghiên cứu và phát triển (R&D); 
đồng thời, chưa thu hút hoặc liên kết được với nhiều doanh nghiệp nước ngoài để cùng tham 
gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Ví dụ như đối với ngành ô tô Việt Nam, theo chia sẻ của một 
đại diện doanh nghiệp FDI, tỷ lệ nội địa hoá của ngành chỉ vào khoảng 12% – 14%, thấp hơn 
nhiều so với các nước trong khu vực ASEAN như Indonesia với tỷ lệ 70% và Thái Lan là 
80%. Về tổng thể, Việt Nam tuy đã có nhiều thành tựu phát triển kinh tế vượt trội, thậm chí 
còn vượt một số quốc gia như Indonesia hay Malaysia, nhưng khả năng huy động nội lực còn 
rất thấp. 

Từ góc nhìn của doanh nghiệp FDI, yếu điểm này được bộc lộ rõ hơn khi mà đa số các doanh 
nghiệp đều chia sẻ rằng họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhà cung cấp trong nước dù rất 
ủng hộ thị trường nội địa và mong muốn hợp tác với doanh nghiệp trong nước. Đơn cử như 
với doanh nghiệp chế tạo linh kiện hàng không, không có nhà cung cấp nào đáp ứng được 
yêu cầu của doanh nghiệp do linh kiện động cơ hàng không thường là những bộ phận có kích 
thước lớn, đòi hỏi độ chính xác cao mà doanh nghiệp Việt chưa có sản phẩm đạt yêu cầu.  
Các tập đoàn đa quốc gia sản xuất sản phẩm thể thao và hàng tiêu dùng nhanh được phỏng 
vấn cho biết, doanh nghiệp nội chỉ dừng chân ở việc cung cấp nguyên phụ liệu đơn giản hoặc 
vật tư tiêu hao, còn các lĩnh vực khác đều chưa đáp ứng được chuẩn đề ra của doanh nghiệp.  
Nếu đối tác có đầu tư vào công nghệ hoặc R&D, chủ yếu là do yêu cầu của doanh nghiệp FDI 
đặt hàng chứ không xuất phát từ bản thân phía nhà cung cấp. Theo các doanh nghiệp này, đây 
là khoảng trống lớn của Việt Nam, dẫn đến việc doanh nghiệp bị tăng chi phí và khó có thể 
tận dụng các nguồn lực trong nước để giảm thời gian chờ nhập khẩu cũng như rủi ro đứt gãy 
chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, một tín hiệu đáng mừng là những tập đoàn lớn này thường xuyên 
chia sẻ, giúp đỡ và hỗ trợ các đối tác nội hoặc lựa chọn nhà cung cấp mới định kỳ để tạo cơ 
hội cho doanh nghiệp Việt tiếp cận và tham gia sâu hơn chuỗi cung ứng toàn cầu, cải thiện tỷ 
lệ nội địa hoá và tính liên kết, kết nối với chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trong nước.  

3. Kinh nghiệm quốc tế và bài học ứng dụng cho Việt Nam thông qua các mô hình điển 
hình 

Phần dưới đây trình bày về các kinh nghiệm và mô hình quốc tế liên quan đến một số vấn đề 
nóng hổi thu hút đầu tư và cần ưu tiên cải cách để nâng cao năng lực cạnh tranh (thể chế, con 
người...) theo phản ánh của doanh nghiệp FDI như đề cập ở phần trên. Những vấn đề này 
cũng là những định hướng đã được đề cập trong Nghị quyết 50 của Bộ chính trị để thực hiện 
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mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đến 2030 đạt từ 40-50 tỉ USD/ năm vốn 
đăng ký, và 30-40 tỉ USD/ năm vốn thực hiện. 
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Mô hình cải cách hệ thống cấp phép một cửa (OSS) của Indonesia 

Indonesia đã đưa ra 15 gói chính sách kinh tế nhằm thúc đẩy đầu tư11. Một trong số đó là 
Dịch vụ một cửa (OSS) trực thuộc Ủy Ban điều phối đầu tư Indonesia (BKPM) thực hiện từ 
năm 1/2015. 

OSS tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và 
cung cấp dịch vụ tích hợp, đơn giản hơn, nhanh 
hơn và minh bạch hơn cho các nhà đầu tư tại 
Indonesia. Các nhà đầu giờ đây không cần phải 
chạy quanh Jakarta để xin ý kiến và xin cấp 
phép. Tại trung tâm dịch vụ một cửa, cán bộ cấp 
cao của 22 Bộ và các cơ quan chức năng ngồi 
tập trung tại đây để xử lý các đơn xin đầu tư. 
Điều này cho phép các cấp chính quyền giảm 
thời gian xử lý, quy trình tổng hợp, tránh sự 
chồng chéo và loại bỏ nhũng nhiễu.  

 
Hình 7. Tóm tắt mô hình cấp phép đầu tư 3 giờ tại dịch vụ một cửa 

 

Indonesia cũng cho phép tất cả các nhà đầu tư đã có giấy phép đầu tư có thể bắt đầu dự án 
xây dựng ngay trước khi có giấy phép xây dựng tại các khu công nghiệp. Giấy phép xây 
dựng có thể xin cấp song song với quá trình xây dựng. Đồng thời, Indonesia cũng cho phép 
thông quan nhanh hàng hóa đầu vào cho hoạt động xây dựng của dự án đầu tư, thời gian 
thông quan giảm từ 3-5 ngày xuống còn 30 phút.  

 

 Điều kiện để được ưu tiên cấp phép đầu 
tư trong vòng 3-giờ bao gồm: (1) Vốn đầu 
tư dự kiến là 100 tỷ Rupiah (khoảng 7 
triệu USD) và sử dụng ít nhất 1.000 lao 
động địa phương; (2) Nhà đầu tư trực tiếp 
đến văn phòng dịch vụ hành chính một 
cửa tại BKPM. Nếu người đến trực tiếp là 
cổ đông của công ty thì cần mang thêm 
giấy ủy quyền 

 Các ngành áp dụng:  chế tạo, năng lượng, 
dầu, khí đốt, và du lịch 



17     |     BÁO CÁO GCI 4.0    

Mô hình một cửa thông qua Trung tâm chuyển đổi đô thị (UTC) Malaysia 

Trong những năm gần đây, xu hướng cung cấp các dịch vụ công cộng thông qua các trung 
tâm một cửa đã được tổ chức trên toàn thế giới, ngày càng hướng tới việc lấy công dân làm 
trung tâm. Mục tiêu này được thể hiện thông qua các giải pháp như cung cấp một địa điểm 
cho tất cả các dịch vụ, địa điểm dễ tiếp cận, tăng cường các tiện ích phục vụ, giảm thời gian 
chờ đợi, nâng cao chất lượng phục vụ, cắt giảm thủ tục hành chính và giảm tham nhũng. 

Hoạt động của các UTC tại Malaysia đã thành công trong việc triển khai các hoạt động bám 
sát nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm này. Trước hết, đó là các dịch vụ được cung cấp 
ở UTC rất đa dạng, và người dân chỉ cần biết đến một nơi để thực hiện tất cả các nhu cầu của 
mình. Cộng đồng cư dân có thể thực hiện nhiều hoạt động giao dịch với Chính phủ và các cơ 
sở tư nhân trong một tòa nhà một cách tiện lợi, nhanh chóng mà không cần phải đi đến nhiều 
nơi như trước đây. Tiếp đến, đó là quan điểm cung cấp dịch vụ phải từ công dân-những khách 
hàng của Trung tâm một cửa. Việc thiết lập danh mục dịch vụ được cung cấp tại UTC là kết 
quả của việc lấy ý kiến rộng rãi công chúng, dịch vụ nào công chúng cần nhiều, dịch vụ đó 
được đưa vào các UTC. Trên cơ sở các danh mục dịch vụ đã được xác định, các cơ quan cử 
người đến thực hiện. Các dịch vụ hành chính công được cung cấp tại UTC đã đáp ứng được 
những giao dịch hành chính phổ biến nhất của người dân như hộ tịch, làm hộ chiếu, giáo dục, 
việc làm, đăng ký doanh nghiệp, v.v. 

Có thể thấy, bên cạnh xu hướng ngày càng tăng về thực hiện dịch vụ công trực tuyến, vẫn rất 
đông người dân vẫn đến các UTC để thực hiện các thủ tục hành chính vì sự tiện lợi và nhanh 
chóng ở đây. Trên nền tảng các cơ sở dữ liệu sẵn có, người dân có thể làm thủ tục hành chính 
tại bất cứ UTC nào, không phân biệt địa giới hành chính. Các thông tin về việc giải quyết thủ 
tục hành chính được công bố rộng rãi tại trang web, tại cổng dịch vụ công, tại hệ thống máy 
tính tại UTC và các bảng thông tin niêm yết tại quầy. 

Ngoài các dịch vụ hành chính công, các UTC còn mở rộng cung cấp nhiều dịch vụ để phục 
vụ đời sống của người dân, như dịch vụ về giáo dục, việc làm; các dịch vụ công ích như điện, 
nước; dịch vụ an ninh; dịch vụ về phúc lợi và phát triển cộng đồng; dịch vụ của các nhóm hội 
phi chính phủ hoạt động để tác động đến cộng đồng địa phương; các dịch vụ phát triển doanh 
nghiệp, khởi nghiệp, tổ chức các khóa tập huấn cho khởi nghiệp và phát triển kinh doanh; 
dịch vụ y tế, bao gồm dịch vụ ngoại trú và dịch vụ nha khoa; dịch vụ tài chính, các kios ngân 
hàng để người dân có thể giao dịch; các dịch vụ phục vụ thanh niên như phòng gym, phòng 
chơi game...Các dịch vụ này có thể thay đổi, không được cung cấp tại UTC nữa nếu người 
dân có nhu cầu thấp hoặc không bảo đảm được chất lượng phục vụ. 

Một khía cạnh khác được thể hiện tinh thần phục vụ của các UTC thể hiện ở quy định về thời 
gian làm việc ở các UTC. Các cơ quan làm việc tại UTC thực hiện nhiệm vụ trong suốt thời 
gian từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối, không nghỉ thứ 7, chủ nhật mà chỉ nghỉ vào những ngày lễ 
chung của quốc gia giúp tăng tính tiếp cận cho người dân. Mặc dù thời gian làm việc như vậy 
nhưng các UTC vẫn phải bảo đảm chất lượng và thái độ phục vụ cho người dân. Theo đó, 
mỗi ngày làm việc được chia thành 2 đến 3 ca để bảo đảm chất lượng cung ứng dịch vụ hoàn 
hảo nhất cho người dân. Những công chức được cử đến làm việc tại UTC được đào tạo, tập 
huấn vài khóa trong một năm để liên tục cập nhật các kĩ năng, kiến thức và hiểu các nhu cầu 
của người dân - những khách hàng của UTC. 
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Xuất phát từ quan điểm phải thuận tiện cho công chúng, có thời gian triển khai nhanh chóng 
và chi phí thực hiện thấp nhất, các UTC của Malaysia được sửa chữa, chuyển đổi công năng 
từ các tòa nhà hiện có mà không sử dụng hoặc có tỷ suất khai thác thấp như bến xe buýt cũ, 
trung tâm mua sắm, các cửa hàng kinh doanh. Đến nay, giải pháp này đã đáp ứng được các 
mục tiêu đã đặt ra. 

Mô hình các UTC được người dân đánh giá rất tích cực cả về tiện ích và chất lượng phục vụ, 
tạo nên một thương hiệu UTC quen thuộc với từng công dân Malaysia. Mô hình này đã nhận 
đc giải thưởng cao nhất của Thủ tướng Malaysia và các UTC vẫn liên tục cải thiện để tiếp tục 
nhận được sự ghi nhận cả từ hai phía công và tư. Trên toàn lãnh thổ Malaysia, hiện đã có 21 
UTC được hình thành.  

Bài học và khả năng áp dụng cho Việt Nam: Tại Việt Nam, hiện nay các tỉnh, thành phố 
đang có xu hướng thành lập các Trung tâm hành chính công tập trung tiếp nhận hồ sơ thủ tục 
hành chính của các cơ quan. Đây là một hướng đi đúng, phù hợp với nguyên tắc lấy người 
dân, doanh nghiệp làm trung tâm như đã phân tích ở trên và cần đẩy nhanh tiến độ triển khai, 
để người dân sớm được hưởng các tiện ích, chỉ cần đến một địa điểm để thực hiện thủ tục 
hành chính và đó sẽ là nơi cung cấp được nhiều các dịch vụ cho người dân. Bên cạnh đó, Việt 
Nam cũng cần đẩy nhanh việc hoàn thiện các cơ sở dữ liệu dùng chung và đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, truyền thông về Cổng dịch vụ công quốc gia để phục vụ người dân một cách 
hiệu quả, bảo đảm tính tiếp cận dễ dàng và thuận tiện.  

Những mô hình một cửa/ Trung tâm hành chính công tập trung phần lớn mới chỉ dừng lại ở 
cung cấp các dịch vụ hành chính công. Ở một số tỉnh, Trung tâm hành chính công bước đầu 
đã bổ sung những dịch vụ bổ trợ như bưu điện, ngân hàng hay công chứng, các dịch vụ điện, 
nước và các dịch vụ tiện ích khác để cung cấp cho công dân. Điểm tiến bộ mà chúng ta có thể 
học hỏi được từ mô hình UTC của Malaysia chính là việc mạnh dạn đưa các dịch vụ không 
phải do Nhà nước cung cấp vào Trung tâm phục vụ hành chính công và Nhà nước đứng ra 
điều phối, quản lý việc cung cấp các dịch vụ này với mục tiêu là tạo thuận lợi, phục vụ nhu 
cầu của nhân dân, bảo đảm chất lượng và giá thành hợp lý. 

Ngoài ra, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa trong phục vụ công dân cần thông 
qua việc thực hiện có hiệu quả Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó cần thiết lập và vận hành có hiệu quả các Trung 
tâm phục vụ hành chính công, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thông qua 
việc minh bạch về thông tin thủ tục hành chính, minh bạch về quy trình thực hiện và bảo đảm 
công tác đánh giá được thực hiện thực chất, các kết quả đánh giá được xử lý nghiêm túc.  

Một trong những yếu tố giúp Malaysia thành công trong việc triển khai các UTC một cách 
nhanh chóng là đã xác định được các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể theo từng mốc thời gian để 
thực hiện thông qua việc thiết lập được chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) cho từng 
mục tiêu, nhiệm vụ. Đây là một trong những nội dung chúng ta cần học hỏi trong quá trình 
triển khai Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính theo hướng xây dựng các KPI giúp triển khai thành các chương trình hành động 
cụ thể cho từng cơ quan, từng lĩnh vực (về nhân sự; về tổ chức các Trung tâm phục vụ hành 
chính công; về xây dựng và vận hành cổng dịch vụ công quốc gia; thiết lập các hệ thống một 
cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh; về nâng cấp cơ sở vật chất cho các Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
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quả, v.v.) và từng cá nhân cán bộ, công chức và dựa trên việc hoàn thành KPI để có các đánh 
giá chuẩn xác nhất trong thực hành công vụ. 

Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu các ý tưởng này để có thể có những 
đề xuất cụ thể đối với việc thành lập và hoạt động của các Trung tâm phục vụ hành chính 
công ở Việt Nam, nhằm vừa nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước thông qua giải 
quyết các thủ tục hành chính, vừa tạo điều kiện thuận lợi, vì lợi ích của người dân và cộng 
đồng doanh nghiệp. 

Mô hình cơ quan đảm bảo hiệu quả thực thi (Pemandu) của Malaysia 

Bối cảnh: Năm 2009, Chính phủ Malaysia đã phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề nan giải 
tương tự như nhiều quốc gia đang phát triển khác, như (i) bẫy thu nhập trung bình (ii) tỷ lệ 
bội chi ngân sách và tỷ lệ nợ công rất lớn, (iii) tỷ lệ tội phạm, tham nhũng cao, (iv) năng suất 
lao động và ì trệ, sự quan liêu của bộ máy hành chính công bộc lộ rất rõ ràng, mà từ đó người 
dân dần mất niềm tin vào quá trình điều hành của Chính phủ, mất niềm tin vào lời hứa rằng 
tới năm 2020, Malaysia sẽ trở thành một đất nước có thu nhập cao. Trước tình trạng đó, 
Malaysia bắt đầu thực hiện chương trình chuyển đổi quốc gia (NTP), bao gồm hai chương 
trình là chuyển đổi Chính phủ (GTP) và chuyển đổi kinh tế (ETP) mà PEMANDU phụ trách.   

Hình 8. Tóm tắt cơ cấu tổ chức PEMANDU 

 

Mô hình tổ chức: PEMANDU là một cơ quan “đặc biệt” thuộc văn phòng thủ tướng Chính 
phủ, chịu trách nhiệm chính cho Chương trình chuyển đổi quốc gia (NTP). Chủ tịch 
PEMANDU là một người uy tín và tài giỏi đến từ khu vực tư nhân – được trao quyền tương 
đương một bộ trưởng, và thực hiện báo cáo trực tiếp từ thủ tướng; hai phần ba nhân sự đến từ 
khu vực tư nhân, và 1/3 được tuyển chọn từ khu vực công với chế độ cạnh tranh, đãi ngộ để 
thu hút người tài. 
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Đánh giá sơ bộ khả năng áp dụng tại Việt Nam: Các sáng kiến trong chương trình chuyển 
đổi quốc gia của Malaysia có nhiều điểm giống với những gì Việt Nam đã và đang cố gắng 
thực hiện, ví dụ như Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ 
Việt Nam có tổ chức, hoạt động và nhiệm vụ tương tự như tổ chức PEMANDU. Tuy nhiên, 
cải cách hành chính, cải cách kinh tế xã hội, thực hiện các nhiệm vụ còn chậm, chưa đảm bảo 
được chất lượng thực thi nên hiệu quả chưa cao.  

 Các mục tiêu và nhiệm vụ của chúng ta về cải thiện môi trường kinh doanh mặc dù đã rõ 
ràng, nhưng việc tổ chức thực hiện còn phân tán, cần có những giải pháp cách làm mới để 
tập trung chỉ đạo, nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách trọng tâm (cải 
cách kinh tế và cải cách hành chính 

 Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong thời gian qua, Hội đồng tư vấn cải cách 
thủ tục hành chính đã hết sức nỗ lực để giải quyết những khó khăn để thực hiện thủ tục 
hành chính, tạo cơ hội thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, các thành viên 
của Hội đồng và các Bộ chưa có sự phối hợp ăn ý, phát huy hiệu quả vai trò từng bên, cải 
thiện các chỉ số môi trường kinh doanh 

Tám bước thực hiện của Pemandu 

 Bước 1:  Định hướng chiến lược. Các định hướng chiến lược này cần phải xác định và thống nhất 
về hiệp định “True North” với các bên liên quan chính. Đây là nền tảng bước đầu của chiến dịch 
thay đổi quốc gia này.  

 Bước 2: Thử nghiệm với các môi trường được kiểm soát (controlled environments), nơi mà các bên 
liên quan tập trung lại và thử nghiệm những cách làm việc mới trong vòng từ 6 tới 9 tuần.  

 Bước 3: Tổ chức các “Ngày mở” để báo kết quả của Thử nghiệm và tìm kiếm phản hồi, đồng thời 
thông báo cho công chúng về các mục tiêu, cách tiếp cận và kế hoạch thực hiện các Thử nghiệm 
tiếp theo.  

 Bước 4: Lộ trình cho Chương trình chuyển đổi chính phủ (GTP), và Chương trình chuyển đổi kinh 
tế (ETP) được dịch sang nhiều định dạng, chẳng hạn như báo cáo đầy đủ, tóm tắt điều hành hoặc 
video ngắn để thông báo cho công chúng và tất cả các bên liên quan về kế hoạch chuyển đổi.  

 Bước 5: Mục tiêu KPI (Chỉ số đo lường hiệu quả công việc) được thỏa thuận và phân công cho 
từng Bộ trưởng. Bộ chỉ số thứ nhất là chỉ tiêu chung cho cả nhóm Nội chính; Bộ chỉ số thứ hai là 
riêng cho từng Bộ trưởng.  

 Bước 6: Thực thi. Đội PEMANDU làm việc chặt chẽ với các nhóm quản lý chương trình tương 
ứng. PEMANDU là ban tổ chức, hỗ trợ và người giải quyết các nút thắt, vấn đề.  

 Bước 7: Xác nhận và xác thực mục tiêu và kiểm toán KPI. Các báo cáo tiến độ KPI cấp Bộ được 
xem xét và xác nhận bởi một công ty kiểm toán bên ngoài hàng năm. Một hội đồng quốc tế triệu 
tập hàng năm để đưa ra đánh giá quan trọng về tiến độ của chương trình chuyển đổi.  

 Bước 8: Báo cáo thường niên được xuất bản hàng năm ở nhiều định dạng khác nhau và phổ biến 
rộng rãi qua các phương tiện truyền thông và trực tuyến.  
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 Việc áp dụng thành công phương pháp giải quyết vấn đề theo 8 bước (phương pháp BFR 
Big Fast Results – Đạt được những thành quả nhanh và to lớn) có thể là con đường mới để 
Chính phủ đẩy nhanh quá trình thực thi nâng cao năng lực cạnh tranh tại Việt Nam. 

Mô hình tăng hiệu quả của quá trình thông quan hàng hóa qua biên giới: Giải pháp bảo 
lãnh thông quan của Mỹ 

Bối cảnh: Có một sự thật rằng tại Việt Nam, thời gian hàng hóa lưu kho để làm thủ tục hải 
quan trước khi được giải phóng hàng là rất lâu so với các quốc gia khác trên thế giới, và nhất 
là so với các quốc gia trong khu vực, cụ thể, thủ tục kiểm tra chuyên ngành là lý do lớn nhất 
cho việc chậm trễ này. Những thực trạng này gây ra các ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng 
cạnh tranh và mức độ thu hút đầu tư của Việt Nam: “…nếu muốn phát triển xuất khẩu bạn 
phải tạo thuận lợi cho nhập khẩu”. 

Để giải quyết vấn đề này, có thể dùng các biện pháp lâu dài như triển khai tạo thuận lợi 
thương mại và đánh giá rủi ro trên phương diện lớn, nhưng cách giải quyết tốt hơn cả chính là 
tìm một giải pháp có thể đem lại kết quả ngay lập tức mà vẫn kết hợp được với các sáng kiến 
về sau. Một trong những giải pháp này là giải pháp bảo lãnh thông quan, mà hiện tại nhiều 
nước đã và đang áp dụng – một giải pháp đáp ứng được các tiêu chí và đã được quy định rõ 
ràng trong Quyết định số 1254 của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 9 năm 2018: “Năm 
2019, trình Quốc hội Đề án thí điểm thực hiện cơ chế bảo lãnh thông quan đối với một số mặt 
hàng xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành” 

Mô hình bảo lãnh thông quan của Mỹ: Bảo lãnh thông quan là một thỏa thuận pháp lý đảm 
bảo tất cả các nhiệm vụ cần thiết, thuế, và lệ phí được trả cho Hải quan khi nhập khẩu hàng 
hóa thương mại, đối với các lô hàng có trị giá trên 2.500 USD. Một số tình huống nhất định 
cần sử dụng bảo lãnh thông quan để nhập khẩu hàng hóa , như là (i) nhập khẩu là với mục 
đích thương mại và (ii) nhập khẩu hàng hóa đặc thù cần tiến hành kiểm tra chuyên ngành.   

Các điều kiện để áp dụng bảo lãnh thông quan: Để nhập khẩu hàng hóa sử dụng bảo lãnh 
thông quan, nhà đầu tư cần đáp ứng 8 điều kiện: i) Đồng ý trả các khoản thuế, các nhiệm vụ 
và các khoản phí khác đúng hạn, ii) Đồng ý nhập cảnh, iii) Đồng ý cung cấp đầy đủ giấy tờ 
liên quan, iv) Đồng ý gửi lại hàng hóa nếu cần, v) Đồng ý khắc phục các vấn đề chưa đúng 
với quy định đầu vào, vi) Đồng ý cho phép kiểm tra hàng hóa nhập khẩu, vii) Đồng ý trả bất 
kỳ khoản phí kiểm tra, xử lý và lưu trữ cần thiết nào, viii) Đồng ý tuân thủ theo các quy tắc 
của lô hàng miễn thuế 

Đánh giá sơ bộ khả năng áp dụng vào Việt Nam: Quá trình thực hiện bảo lãnh thông quan 
hiệu quả và tốn ít chi phí hơn so với bảo lãnh ngân hàng. Các công ty xuất nhập khẩu sẽ mua 
bảo lãnh từ các doanh nghiệp bảo hiểm tư nhân nhưng bên thụ hưởng sẽ là nhà nước (cơ quan 
hải quan): nếu người nhập khẩu không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ 
thuế và đảm bảo chất lượng hàng hóa theo kiểm tra chuyên ngành thì doanh nghiệp bảo hiểm 
sẽ bảo lãnh cho khoản thuế phải nộp và/hoặc khoản tiền phạt vi phạm. Đây là đặc trưng tiêu 
biểu của các hệ thống bảo lãnh thông quan trên toàn thế giới và là lý do tại sao bảo lãnh thông 
quan trở nên phổ biến và được yêu cầu thực hiện trong những giao ước quốc tế (ví dụ: Hiệp 
định TFA của WTO) và các hiệp định thương mại tự do: bảo lãnh thông quan tạo thuận lợi 
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cho quá trình mua bán hàng hóa quốc tế nhưng không tạo rủi ro cho ngân sách nhà nước và 
việc tuân thủ chất lượng sản phẩm.  

Liệu hệ thống bảo lãnh thông quan có ưu việt hơn so với các thông lệ về hải quan hiện hành? 
Tại Mỹ, một quốc gia đang tài trợ 21,5 triệu USD cho dự án tạo thuận lợi thương mại tại Việt 
Nam cũng yêu cầu bắt buộc thực hiện bảo lãnh thông quan đối với tất cả các doanh nghiệp 
nhập khẩu - vì sao? Vì “ít rủi ro” không có nghĩa là “không có rủi ro”. Vì bảo lãnh thông 
quan đã loại trừ rủi ro đối với các bên! Bảo lãnh thông quan cho phép cơ quan hải quan tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp, cùng lúc đó vẫn bảo toàn nguồn thu cho ngân sách và kiểm tra 
được việc tuân thủ pháp luật của hàng hóa. Hơn thế nữa, bằng việc khéo léo tư nhân hóa hoạt 
động phát hành bảo lãnh giữa doanh nghiệp bảo hiểm và tất cả các nhà nhập khẩu (cho phép 
tất cả các công ty tham gia bảo lãnh), việc này sẽ không tốn nhiều chi phí cho cơ quan hải 
quan. Bảo lãnh thông quan kích hoạt khả năng đánh giá chuyên môn của các doanh nghiệp 
bảo hiểm bằng cách yêu cầu họ đánh giá rủi ro tất cả các công ty xuất nhập khẩu, qua đó tạo 
sự tham gia của khối tư nhân vào việc đánh giá doanh nghiệp, giảm áp lực cho cơ quan hải 
quan và các đơn vị biên giới khác.    

Tại Việt Nam, việc giải phóng hàng hóa có điều kiện trước khi thực hiện nghĩa vụ thuế và 
kiểm tra chuyên ngành hiện chỉ áp dụng cho một số nhà xuất nhập khẩu có uy tín cao. Bảo 
lãnh thông quan sẽ dân chủ hóa những ưu đãi này bằng cách cho phép tất cả các doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu đạt tiêu chuẩn của Tổng cục Hải quan và theo đánh giá của các doanh 
nghiệp bảo hiểm. Với những nỗ lực và cam kết từ tất cả các bên, một bộ hồ sơ lập pháp hoàn 
chỉnh sẽ được trình lên Quốc hội để xem xét thông qua vào phiên họp tháng 5 năm 2019. 

Huy động sự tham gia của khối tư nhân trong cải thiện chính sách – Mô hình Keidaren 
của Nhật Bản 

Keidanren là Liên đoàn các tổ chức kinh tế  của Nhật Bản, là tổ chức của các nhà doanh 
nghiệp đầu tầu của nền kinh tế Nhật Bản bao gồm các công ty thương mại, các nhà bán lẻ, và 
các nhà sản xuất chế biến, chế tạo. Mặc dù Keidanren là một hình thức Liên đoàn các tổ chức 
kinh tế tư nhân, nhưng Keidaren vượt ra khỏi vị trí ủng hộ lợi ích cục bộ của một công ty hay 
một ngành chuyên biệt mà vươn tới vị trí ủng hộ lợi ích quốc gia . Mô hình tổ chức của 
Keidanren gồm các Ban chuyên trách tất cả các vấn đề liên quan đến kinh tế trong nước và 
chính sách kinh tế đối ngoại. Nhiệm vụ của nó như là một tổ chức kinh tế toàn diện là thu hút 
sức sống của các tập đoàn, cá nhân và cộng đồng địa phương để hỗ trợ các hoạt động của 
công ty góp phần phát triển bền vững nền kinh tế Nhật Bản và cải thiện chất lượng cuộc sống 
cho người dân Nhật Bản. Nhân sự chủ chốt chính là những nhà lãnh đạo của các tập đoàn tư 
nhân hàng đầu của Nhật Bản. Keidanren không chỉ giúp Chính phủ Nhật Bản trong việc xây 
dựng các dự thảo chính sách liên quan đến các vấn đề kinh tế quan trọng mà còn đưa ra các 
chiến lược phát triển kinh tế dài hạn và toàn diện cho Nhật Bản ở trong và ngoài nước . 

Keidanren ủng hộ mô hình kinh tế mở và tự do. Keidanren có đóng góp rất lớn đến việc tháo 
bỏ các rào cản chính sách, cải thiện môi trường đầu tư và thuận lợi hóa thương mại của Nhật 
Bản những năm 1990. Keidanren đưa ra các báo cáo và các đề án cụ thể, có cơ sở khoa học 
liên quan đến các chính sách kinh tế, có thể là thực hiện trong năm hoặc là kế hoạch 5 năm để 
điều chỉnh/thay đổi các rào cản do quy chế, quy định hiện hành. Keidanren tăng cường 
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thương thuyết với các bộ và các cơ quan có liên quan đến các chính sách cần tháo gỡ và sửa 
đổi. Trong quá trình thương thuyết với các bộ liên quan, Keidanren cũng gặp trở ngại do hệ 
thống hành chính cồng kềnh/quan liêu dẫn đến thái độ “đợi và xem” các cơ quan liên quan 
khác phải chịu sự “mất mát” gì khi các chính sách hiện hành cần sửa đổi hoặc cắt giảm. Song 
các kiến nghị trong các báo cáo của Keidanren luôn được đánh giá là hiệu quả vì những kiến 
nghị luôn đi kèm với các thông tin cụ thể từ phía doanh nghiệp liên quan đến những trở ngại 
do quy chế, quy định pháp luật hiện hành gây ra. Đồng thời các thành viên chủ chốt của 
Keidanren khi tư vấn với các bộ và cơ quan liên quan thì luôn tìm kiếm sự cam kết từ các nhà 
lãnh đạo trong việc ủng hộ các kiến nghị của họ .       

Keidaren có ảnh hưởng khá lớn đến việc xây dựng chính sách của Nhật Bản, từ năm 2003, 
Chủ tịch của Keidanren trở thành thành viên đại diện khu vực tư nhân trong Hội đồng Chính 
sách Kinh tế và Tài khóa (Hội đồng này do Thủ tướng làm chủ tịch). Chủ tịch của Keidanren 
trở thành thành viên của khu vực kinh tế tư nhân được tham gia các cuộc họp quan trọng của 
chính phủ để thảo luận rất nhiều vấn đề, bao gồm kinh tế, tài chính công, khoa học và công 
nghệ. Trong những năm gần đây, Keidanren đã và đang từng bước thúc đẩy quá trình chuyển 
đổi số và đưa Nhật Bản trở thành một “Xã hội 5.0”. Bên cạnh các hoạt động thúc đẩy kinh tế 
đất nước, Keidanren có vai trò rất lớn để đảm bảo vị thế của Nhật Bản trên trường quốc tế 
thông qua các chương trình đàm phán, hợp tác phát triển kinh tế với các quốc gia.    

Mô hình Chính phủ điện tử (ứng dụng công nghệ 4.0, big data) của Nhật Bản 

Từ  năm 2001, Chính phủ Nhật Bản lần đầu tiên đưa ra chiến lược “Nhật Bản điện tử”  
(e-Japan) với mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng băng thông rộng, trên cơ sở của Đạo luật cơ 
bản về công nghệ thông tin, để xúc tiến các biện pháp liên quan đến sự hình thành xã hội 
mạng thông tin và truyền thông tiên tiến. Tiếp đó, trong giai đoạn 2003 - 2006, Nhật Bản 
thực hiện chiến lược “e-Japan II” (năm 2003), với mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin, 
trên cơ sở thực hiện Luật trực tuyến hóa thủ tụ hành chính năm 2002, cho phép thực hiện thủ 
tục hành chính vốn làm bằng văn bản sang làm trực tuyến và Luật văn bản điện tử năm 2004. 

Trong giai đoạn 2006 - 2012, Nhật Bản liên tục đề ra các chiến lược, kế hoạch về công nghệ 
thông tin, từ chiến lược “Cải cách công nghệ thông tin” (năm 2006), với mục tiêu đổi mới cơ 
cấu bằng công nghệ thông tin, đến chiến lược i-Japan 2015 (năm 2009), với mục tiêu lợi ích 
từ công nghệ số và chiến lược “Công nghệ thông tin và truyền thông” (năm 2010), với mục 
tiêu xây dựng xã hội mới thuộc chủ quyền của người dân và thiết lập mạng lưới Giám đốc 
công nghệ thông tin (CIO) của Chính phủ (tháng 8 năm 2012). 

Từ 2013 đến nay, Nhật Bản bước sang một giai đoạn mới về chiến lược công nghệ thông tin, 
bắt đầu từ “Tuyên bố sáng tạo quốc gia công nghệ thông tin tiên tiến nhất thế giới” (tháng 
6/2013), với mục tiêu xây dựng xã hội ứng dụng công nghệ thông tin ở mức độ cao nhất trên 
thế giới mà người dân có thể nhận thấy và việc tăng cường chức năng của Giám đốc công 
nghệ thông tin của Chính phủ (tháng 5/2013, sửa đổi Luật Nội các). Tiếp đó, Nhật Bản đưa ra 
kế hoạch “Xúc tiến sử dụng dữ liệu công - tư, tháng 5/2017), với mục tiêu đáp ứng thời đại 
lưu thông dữ liệu trên cơ sở Đạo luật cơ bản xúc tiến sử dụng dữ liệu công - tư năm 2016 
nhằm xúc tiến xây dựng xã hội ứng dụng dữ liệu để người dân có thể sinh sống an toàn và an 
tâm. Năm 2018, Chính phủ Nhật Bản đưa ra “Tuyên bố sáng tạo quốc gia số tiên tiến nhất thế 
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giới”, với mục tiêu xây dựng Chính phủ số, thúc đẩy cải cách dịch vụ hành chính bằng biện 
pháp liên ngành. Trong đó, tập trung vào ưu tiên số hóa, liên thông một cửa, xây dựng tiêu 
chuẩn dữ liệu hành chính, cấu trúc nền tảng số cho tổ chức, thúc đẩy dữ liệu mở và cải cách 
hệ thống thông tin Chính phủ vững mạnh, v.v. 

Trong những năm vừa qua, Nhật Bản luôn có những chính sách và kế hoạch chuyển từ Chính 
phủ điện tử sang Chính phủ số. Theo đó, việc xây dựng Chính phủ điện tử chính là các nỗ lực 
xây dựng hành chính điện tử, tập trung vào việc tổ chức hợp lý hóa các nghiệp vụ hành chính 
nội bộ, lấy cơ quan hành chính làm trung tâm; Chính phủ số chính là thực hiện việc liên kết, 
chia sẻ dữ liệu trên một nền tảng và tích hợp dịch vụ trên toàn bộ chính quyền trung ương và 
địa phương và với khu vực tư nhân, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, với mục đích 
“hiện thực hóa Chính phủ số theo phong cách Nhật Bản đầu tiên trên thế giới” trên cơ sở 
chính sách xúc tiến Chính phủ số, bao gồm: (i) Cải cách dịch vụ hành chính với trọng tâm là 
người dùng, sử dụng triệt để công nghệ số; (ii) Hoàn thiện nền tảng thực hiện phối hợp chung 
giữa chính quyền và người dân; (iii) Quản trị công nghệ thông tin tạo ra giá trị12. 

Nhật Bản đã ứng dụng thành công nhiều công nghệ mới như: Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu 
lớn (Big Data), Trí tuệ nhân tạo (AI), Chuỗi khối (Blockchain điện toán đám mây (Cloud 
Computing), mạng 5G, v.v., vào Chính phủ điện tử, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về khả 
năng chia sẻ, tính linh hoạt, hiệu suất, phân tích thông tin, khả năng học tập,… góp phần giải 
quyết vấn đề và cung cấp thông tin, dịch vụ cho người dân một cách đa dạng, nhanh chóng, 
thuận tiện, với chi phí thấp; đồng thời, có khả năng dự báo và đối phó với những vấn đề phát 
sinh trong tương lai13.  Điểm cốt lõi trong việc ứng dụng các công nghệ mới này là từng nội 
dung nghiên cứu ứng dụng cụ thể được giao cho các bộ, ngành liên quan trong các kế hoạch 
cơ bản thúc đẩy sử dụng dữ liệu công - tư, thực hiện Chính phủ số, trung và dài hạn của các 
bộ và cơ quan Chính phủ14.  

Nhân lực công nghệ thông tin phục vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số 
trong tình trạng thiếu hụt (nhân lực, nhân tài về công nghệ thông tin tập trung làm việc cho 
khối tư nhân,…). Để khắc phục tình trạng này, Nhật Bản đã thực hiện cơ chế huy động biệt 
phái từ các bộ và chuyên gia giỏi từ khối tư nhân đến làm việc (trong thời gian 02 năm, lương 
do cơ quan, doanh nghiệp cử người chi trả, chế độ phúc lợi khác do Văn phòng Nội các chi 
trả). Đồng thời, để tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, Nhật Bản đã đưa ra chính sách 
phổ cập kiến thức lập trình cho học sinh từ bậc tiểu học. 

Thách thức và thất bại trong triển khai Chính phủ điện tử: Trong quá trình triển khai xây 
dựng Chính phủ điện tử, những thách thức mà Nhật Bản gặp phải đó là: (i) Thiếu hụt nguồn 
nhân lực công nghệ thông tin phục vụ xây dựng, phát triển Chính phủ số; (ii) Đang trong giai 
đoạn dân số già nên tỉ lệ công dân điện tử thấp; mặt khác, tâm lý, thói quen sử dụng con dấu 
của người dân khó thay đổi làm ảnh hưởng đến mức độ sử dụng các dịch vụ công  
trực tuyến;… 

Trong thời gian 20 năm xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi sang Chính phủ số, Nhật 
Bản cũng đã gặp phải nhiều khó khăn, thất bại ban đầu như: (i) Trong giai đoạn đầu xác định 
Chính phủ điện tử làm mục tiêu (bản chất đây là phương tiện để đạt mục tiêu), cũng như quá 
tham vọng trong việc thực hiện nhiều mục tiêu (như số hóa, dịch vụ công trực tuyến,…)15 dẫn 
tới sự lãng phí do xác định không đúng bản chất của mục tiêu, không đặt ra các yêu cầu, đầu 
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bài lấy người dùng làm trung tâm, bị doanh nghiệp dẫn dắt,…; (ii) Phát triển các hệ thống 
thông tin một cách tùy nghi, chưa chú trọng người dùng làm trung tâm dẫn đến có quá nhiều 
hệ thống, trong đó có nhiều hệ thống không cần thiết, tỉ lệ người dùng thấp (5%); (iii) Vai trò 
dẫn dắt của chính quyền trung ương với chính quyền địa phương trong triển khai Chính phủ 
điện tử chưa được thể hiện tạo ra khoảng cách, thiếu đồng bộ, thống nhất giữa các địa phương 

 

 

 



   BÁO CÁO GCI 4.0      |     26 

III. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CẢI CÁCH VÀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 
CHO VIỆT NAM 

Nhằm thực hiện thành công mục tiêu tăng thứ hạng về năng lực cạnh tranh quốc gia, vào 
nhóm 4 quốc gia dẫn đầu trong khu vực ASEAN như trong Nghị quyết 50-NQ/TW, Việt 
Nam cần thực hiện cách tiếp cận toàn diện và tổng thể hướng tới việc cải thiện tất cả các trụ 
cột. Trong thời gian ngắn hạn, Việt Nam cần tập trung ưu tiên các trụ cột và những vấn đề có 
kết quả chưa tốt, đó là: 

1) Cải cách thể chế, đặc biệt là tăng hiệu quả khu vực công và tính minh bạch thông qua 
tiếp tục thực hiện Chính phủ điện tử. Việc xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử cần được 
nghiên cứu rút kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước và có thành tựu như Singapore, Estonia, 
Đan Mạch, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong thời gian đầu, Chính phủ điện tử nên ưu tiên xây 
dựng các cơ sở dữ liệu nền tảng của quốc gia và tăng cường việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ 
quan để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường chất lượng dịch vụ công, giúp cơ 
quan chức năng và các bên liên quan tăng cường theo dõi tính tuân thủ và thực thi. Trong quá 
trình thực hiện Chính phủ điện tử, cũng cần thường xuyên tham vấn, lấy ý kiến người dân, 
doanh nghiệp trong quá trình cung ứng các dịch vụ công; 

2) Tiếp tục rà soát, bãi bỏ và đơn giản hóa các quy định về khởi sự doanh nghiệp đặc biệt là 
về đăng ký kinh doanh, mã số thuế, ngân hàng, hóa đơn và đăng ký lao động; tiếp tục cắt 
giảm một cách thực chất các điều kiện kinh doanh để tạo môi trường thuận lợi cho việc 
thương mại hóa các ý tưởng kinh doanh. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần có những chính 
sách tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong tình trạng khó khăn có thể có cơ hội phục hồi 
sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tác động tiêu cực đến xã hội; và 

3) Việt Nam cần có những chính sách về thị trường lao động mang tính hệ thống, bảo vệ 
quyền lợi của người lao động, và cải thiện năng lực của lực lượng lao động. Bên cạnh đó, các 
chương trình giáo dục phổ thông cần chú trọng đến tiêu chuẩn và trách nhiệm cho giáo viên, 
tư duy phản biện và định hướng nghề nghiệp. Việt Nam có thể học tập kinh nghiệm của các 
quốc gia như Thụy Sĩ, Đức, Phần Lan và Đan Mạch là những quốc gia dẫn dầu về đào tạo 
chất lượng nguồn nhân lực. 

Trong bối cảnh công tác hoàn thiện thể chế theo hướng xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm 
chính, hành động và phục vụ đã được Chính phủ đương nhiệm đề cao ngay từ đầu nhiệm kỳ, 
những đề xuất dựa trên các trụ cột ưu tiên trong ngắn hạn dưới đây một lần nữa khẳng định 
sự cấp thiết của việc hoàn thiện cơ chế và triển khai Chính phủ điện tử - công cụ để thực thi 
những cải cách về mặt chính sách một cách hiệu quả. (Các phần phân tích chi tiết từng trụ 
cột dưới đây chỉ liệt kê những chỉ số thành phần có xếp hạng trung bình (*) từ thứ hạng 84-
111, hoặc xếp hạng thấp (**) từ thứ hạng 112 trở xuống, hoặc điểm số thấp dưới 50/100 
điểm cần cải thiện hơn nữa. Mỗi trụ cột được đánh giá bằng các chỉ tiêu định tính lấy từ kết 
quả khảo sát bảng hỏi do WEF tự thực hiện16 và các chỉ tiêu định lượng lấy từ kết quả của 
các báo cáo do các tổ chức khác thực hiện. Các chỉ tiêu định tính và định lượng trong từng 
trụ cột cũng được phân tích dưới góc độ xếp hạng, điểm số đánh giá và xu hướng để xác định 
các chỉ tiêu cần ưu tiên cải thiện). 
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1. Trụ cột Thể chế 

Vấn đề cải cách thể chế được coi là một vấn đề “muôn thuở” ở nhiều nền kinh tế kém cạnh 
tranh và tăng trưởng chậm; đối với Việt Nam, thể chế chính là một vấn đề cần phải được ưu 
tiên giải quyết để tạo điều kiện cải thiện khả năng cạnh tranh, phát triển kinh tế và tạo thịnh 
vượng. Việc tìm ra các mô hình mà Việt Nam có thể học hỏi trong cải cách thể chế sẽ giúp 
định hình được cách thức cải cách hiệu quả nhất. 

Phân tích các chỉ số của trụ cột trong GCI 4.0 

Môi trường thể chế được xác định bởi khung pháp lý và các cơ chế thực thi trong đó các cá 
nhân, tổ chức và chính phủ tương tác để tạo ra sự giàu có. Trụ cột nắm bắt các yếu tố về an 
ninh, quyền tài sản, vốn xã hội, kiểm tra và cân bằng, minh bạch và đạo đức, hoạt động của 
khu vực công và quản trị doanh nghiệp để khẳng định sự bất ổn của môi trường thể chế công 
bằng và lành mạnh, điều này rất quan trọng để củng cố sự phục hồi mong manh và tăng 
cường tác động của các tổ chức đến năng suất, chủ yếu thông qua việc cung cấp các ưu đãi và 
giảm bớt sự không chắc chắn 

Xếp hạng 2018: 94/140  -12 Điểm: 49,5   32,1  New Zealand 

 
Bảng 4. Xếp hạng và điểm số Trụ cột 1 (Thể chế) của 5 quốc gia tốt nhất và ASEAN 9 

Top 5 quốc gia tốt nhất thế giới  ASEAN 9 
Xếp hạng Điểm Quốc gia  Xếp hạng Điểm Quốc gia 

1 81,6 New Zealand  3 80,7 Singapore 
2 81,0 Phần Lan  24 68,7 Malaysia 
3 80,7 Singapore  45 58,3 Brunei 
4 77,9 Hà Lan  48 57,9 Indonesia 
5 77,1 Thuỵ Sĩ  60 55,1 Thái Lan 

    94 49,5 Việt Nam 

    101 48,3 Philippines 

    119 44,5 Lào 

    126 41,9 Cambodia 
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Bảng 5. Phân tích các chỉ số thành phần của Trụ cột 1 (Thể chế) 

 

Nhóm chỉ số về Độc lập tư pháp (1.07), Hiệu quả khuôn khổ pháp lý giải quyết tranh chấp 
(1.10) và Chi phí tuân thủ pháp luật (1.11): Trong nhóm các chỉ số này, xếp hạng của GCI 
cho thấy điểm đánh giá, và thứ hạng của Việt Nam chỉ loanh quanh ở mức trung bình thấp, 
Việt Nam chỉ đứng trên Cambodia và Philippines. Phân tích các xu hướng của những chỉ số 
này (Hình 9) có thể thấy, mặc dù chính phủ đã có nhiều động thái cải cách thể chế, và cả 
những nỗ lực gia tăng dịch vụ công trực tuyến, nhưng dường như tác động của những cải 
cách này đến môi trường kinh doanh chưa thể hiện rõ nét. Đường đánh giá cảm nhận từ 
doanh nghiệp cho thấy xu thế đi ngang thậm chí có phần giảm sút trong những năm gần đây, 
bao gồm cả chỉ số về Mức độ tham gia dịch vụ công trực tuyến.  

Hình 9. Chỉ số về độc lập tư pháp và hiệu quả khu vực công 

 

Nguồn WEF, GCI 2007-2018 

Các kiến nghị của WB về các vấn đề ưu tiên cải cách môi trường kinh doanh nhấn mạnh rằng 
Việt Nam cần nâng cao tính tiên liệu trong ban hành và đưa vào áp dụng các quy định, và 

Mã Tên chỉ số Đơn vị Giá trị Điểm Xếp hạng Tỷ lệ trong GCI4 Quốc gia

Định lượng (từ các khảo sát công bố)
1.03 Khủng bố 1 (rất cao) - 7 (không xảy ra)100.0          100.0          1 0.3%

1.20 Quản trị cổ đông 0-10 (tốt nhất) 6.7               67.0             32 0.4% Nhóm tốt và rất tốt
1.06 Minh bạch ngân sách 0-100 (tốt nhất) 65.4             65.4             42 0.3% Tổng tỷ lệ trong GCI 4.0:
1.02 Tỷ lệ người chết do bị giết /100,000 dân số 1.5               96.5             49 0.3% 1.3%
1.12 Mức độ tham gia dịch vụ công trực tuyến 0-1 (tốt nhất) 0.7               69.1             69 0.1% nhiều (3) quốc gia

1.17 Chất lượng hành chính đất đai 0-30 (tốt nhất) 14.0             46.7             78 0.4% Nhóm cần cải thiện Singapore

1.14 Tham nhũng 0-100 (tốt nhất) 35.0             35.0             91 1.2% Tổng tỷ lệ trong GCI 4.0: New Zealand

1.05 Vốn xã hội 0-100 (high) 48.0             48.0             93 1.2% 3.6% Australia

1.19 Quy định về giải quyết xung đột lợi ích 0-10 (tốt nhất) 4.3               43.0             112 0.4% nhiều (2) quốc gia

1.09 Tự do báo chí 0-100 (worst) 75.1             25.0             139 0.3% Norway

Định tính (Khảo sát WEF)

1.08
Hiệu quả của khung pháp lý trong việc phản 
biện các quy định pháp luật

1-7 (tốt nhất) 3.3               38.1             69 0.3% Finland

1.13 Định hướng tương lai của Chính phủ 1-7 (tốt nhất) 3.6               43.9             75 0.1% Singapore

1.01 Chi phí kinh doanh do tội phạm có tổ chức 1-7 (tốt nhất) 4.8               62.7             76 0.3% Finland

1.04 Mức độ tin cậy vào dịch vụ ngành công an 1-7 (tốt nhất) 4.3               55.2             76 0.3% Finland

1.11 Hiệu quả khuôn khổ pháp lý giải quyết tranh chấp1-7 (tốt nhất) 3.3               38.5             88 0.1% Nhóm cần cải thiện Singapore

1.07 Độc lập tư pháp 1-7 (tốt nhất) 3.4               40.2             89 0.3% Tổng tỷ lệ trong GCI 4.0: Finland

1.10 Chi phí tuân thủ pháp luật 1-7 (tốt nhất) 3.1               34.6             96 0.1% 2.8% Singapore

1.15 Quyền tài sản 1-7 (tốt nhất) 3.9               47.9             104 0.4% Finland

1.16 Bảo vệ sở hữu trí tuệ 1-7 (tốt nhất) 3.5               42.2             105 0.4% Finland

1.18 Chất lượng chuẩn mực kế toán, kiểm toán 1-7 (tốt nhất) 3.5               42.5             128 0.4% Finland

Lưu ý: Chỉ số mới GCI 4.0 Chỉ số đo lường trong GCI
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đảm bảo các quy định đó luôn hữu hiệu và phù hợp với thay đổi của thị trường. Nâng cao 
niềm tin nhà đầu tư thông qua việc công bố công khai kế hoạch ban hành các văn bản pháp 
quy mới hoặc các ý định sửa đổi luật, tăng cường lấy ý kiến các bên liên quan, ví dụ thông 
qua việc công bố kết quả tham vấn hay tăng cường rà soát hậu kỳ.  

Chủ trương về xây dựng chính phủ điện tử của Việt Nam là hướng đi đúng đắn vừa mang lợi 
lợi ích cho người dân và doanh nghiệp nhờ tiết kiệm được công đoạn khai báo thông tin theo 
nhiều biểu mẫu khác nhau mỗi khi giao dịch với một cơ quan nào đó, vừa có thể giúp cơ quan 
chức năng tăng cường theo dõi tuân thủ và thực thi nhờ khả năng kiểm tra chéo giữa các cơ 
quan với nhau. Từ kinh nghiệm của các nền kinh tế có điều kiện kinh doanh thuận lợi nhất, 
chính phủ điện tử muốn hoạt động tốt cần phải dựa trên một cơ sở dữ liệu thống nhất và 
mạnh chứa thông tin về cá nhân, doanh nghiệp, tài sản (động sản, bất động sản).  

Theo Nghị quyết 02/2019, Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số Chi phí 
tuân thủ pháp luật cần nâng lên từ 5 - 10 bậc; năm 2019 ít nhất 2 bậc. 

Chỉ số về Tham nhũng (1.14): Chỉ số về tham nhũng trong giai đoạn (2015-2018) đạt trung 
bình 33/100, thuộc nhóm các nước có tham nhũng cao. Nghị quyết 02/2019 đã giao nhiệm vụ 
cho Thanh tra Chính phủ nâng xếp hạng chỉ số Kiểm soát tham nhũng lên từ 5 đến 10 bậc; 
năm 2019 từ 2 - 5 bậc. 

Nhóm chỉ số về Quyền tài sản (1.15) và Bảo vệ sở hữu trí tuệ (1.16): Trong nhóm các 
quốc gia ASEAN 9, Việt Nam đứng cuối bảng xếp hạng trong GCI 4.0 về quyền tài sản bao 
gồm cả sở hữu trí tuệ và chất lượng hành chính đất đai. Xu hướng cảm nhận của doanh 
nghiệp về bảo vệ quyền tài sản và bảo vệ sở hữu trí tuệ (Error! Reference source not 
found.) có xu hướng đi ngang và đi xuống trong 3 năm gần đây. Đánh giá của WB trong 
Doing Business cũng cho thấy xu hướng đi ngang của Chất lượng hành chính đất đai (1.17).  

Hiện nay với sự hỗ trợ của WB từ 2016, hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai đã được thực hiện ở 
một số tỉnh thí điểm và Bộ Tài Nguyên và Môi trường dự kiến sẽ đưa vào vận hành mô hình 
hệ thống cơ sở dữ liệu theo mô hình tập trung tại Trung ương17. Nếu thực hiện thành công 
nhiệm vụ này, quyền sở hữu bất động sản có thể được nâng cao trong thời gian tới. Tuy nhiên 
các vấn đề về tài sản phi đất đai bao gồm tài sản tải chính và tài sản trí tuệ cần vẫn chưa được 
quan tâm đúng mực. Các nước có môi trường kinh doanh thuận lợi đã triển khai khung pháp 
chế và xây dựng thể chế mạnh nhằm đảm bảo quyền tài sản, liên tục cập nhật khung pháp chế 
và thể chế về áp dụng công nghệ (giao dịch điện tử, văn bản điện tử, chữ ký điện tử, v.v.), và 
nếu Việt Nam không ưu tiên những vấn đề này thì sẽ khó cải thiện vị trí thứ hạng của mình 
trong thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, bởi lẽ sẽ không có nhà đầu tư nào 
muốn đầu tư vào nơi mà tài sản và trí tuệ của họ không được bảo vệ. 

Nghị quyết số 02/2019 giao nhiệm vụ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc nâng xếp 
hạng chỉ số Đăng ký tài sản lên từ 20 - 30 bậc; năm 2019 từ 5 - 8 bậc, và nâng xếp hạng chỉ 
số Chất lượng quản lý hành chính đất đai lên từ 5 đến 8 bậc; năm 2019 từ 2 - 3 bậc. Tuy 
nhiên để tăng xếp hạng về quyền tài sản, chính phủ và các bộ ngành còn cần phải quan tâm 
đến quyền động sản và quyền sở hữu trí tuệ. 
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Hình 10. Các chỉ số về Quyền tài sản và Bảo vệ sở hữu trí tuệ 

 

Nguồn WEF, GCI 2007-2018 

Nhóm chỉ số về Quản trị công ty (1.18 Chất  lượng chuẩn mực kế toán, kiểm toán, 1.19 Quy 
định về giải quyết xung đột lợi ích, 1.20 Quản trị cổ đông): Các chỉ số về Quản trị công ty 
trong trụ cột Thể chế bao gồm 3 chỉ số, trong đó Việt Nam chỉ được đánh giá tốt ở chỉ số về 
Quản trị cổ đông, còn đối với hai chỉ số còn lại Việt Nam đều gần như đứng ở cuối bảng xếp 
hạng (vị trí 112/140 đối với chỉ số 1.18, và 128/140 đối với chỉ số 1.19), và tất nhiên đứng 
thứ hạng cuối trong nhóm ASEAN 9. 

Hình 11. Các chỉ số về quản trị công ty 

 

Nguồn WEF GCI 2007-2018, và WB Doing Business 2004-2019 

Một lần nữa, vấn đề về minh bạch thông tin trong quản trị, và hiệu quả của hệ thống tư pháp 
lại được đặt ra trong giải quyết xung đột lợi ích bảo vệ cổ đông thiểu số18. Nghị quyết số 
02/2019 đã giao nhiệm vụ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư nâng xếp hạng chỉ số Bảo vệ nhà đầu 
tư, lên 14 - 19 bậc; năm 2019 ít nhất 5 bậc, trong đó cần tập trung vào việc cải thiện các Quy 
định về giải quyết xung đột lợi ích. 
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Trong Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (Quyết định số 480/QĐ-
TTg ngày 18 tháng 3 năm 2013), Kế toán - kiểm toán được xác định là công cụ quản lý kinh 
tế quan trọng có chức năng tạo lập hệ thống thông tin về kinh tế - tài chính - ngân sách phục 
vụ cho việc điều hành và quyết định kinh tế của Nhà nước cũng như của mỗi đơn vị, tổ chức, 
doanh nghiệp. Bộ Tài chính cũng đã đề ra các giải phát để nâng cao chất lượng hệ thống 
thông tin kinh tế - tài chính, tuy nhiên nhìn vào xu hướng đi xuống trong cảm nhận của doanh 
nghiệp về Chất lượng chuẩn mực kế toán, kiểm toán qua các năm thì rõ ràng là còn nhiều 
việc phải làm đối với Bộ Tài chính nếu muốn cải thiện niềm tin của nhà đầu tư và môi trườn 
kinh doanh.   

Đề xuất, kiến nghị cải cách 

Trụ cột CQNN Nhận xét 

Trụ cột 1: Thể chế (89/141; 49,8 điểm)* 

Kiểm soát cân bằng 
(135/141; 31 điểm)**  

1.06 Minh bạch ngân sách 
(84/141; 15 điểm)* 

Bộ Tài Chính  Việt Nam có thứ hạng thấp trong Kiểm 
soát và cân bằng, thứ hạng khá trong 
Hiệu quả khu vực công. Chính phủ đã có 
nhiều giải pháp, chỉ đạo nhằm cải cách thể 
chế, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến 
trong những năm gần đây đã có những tác 
động nhất định trong cải thiện hiệu quả 
của khu vực công. Chủ trương về xây 
dựng chính phủ điện tử của Việt Nam 
mang lại lợi ích cho người dân, doanh 
nghiệp và có thể giúp cơ quan chức năng 
tăng cường theo dõi tính tuân thủ và thực 
thi nhờ khả năng kiểm tra chéo giữa các 
cơ quan với nhau.  

Để thực hiện thành công Chính phủ điện 
tử, Việt Nam đã có một trong những điều 
kiện cần là Công nghệ thông tin (trụ cột 
có thứ hạng cao 41/141 và vị trí thứ 3 
trong ASEAN 4). Tuy nhiên Việt Nam 
vẫn còn thiếu những yếu tố then chốt như 
cơ sở dữ liệu thống nhất chứa đầy đủ 
thông tin về cá nhân, doanh nghiệp, tài 
sản (động sản, bất động sản)..., nguồn lực 
con người và chính sách thực thi. Việt 
Nam có thể tiếp tục học hỏi và triển khai 
theo các mô hình của các quốc gia khác 
như Estonia, Singapore, Đan Mạch, Hàn 
Quốc hay của Nhật Bản.  

1.07 Độc lập tư pháp 
(85/141; 40,9 điểm)* 

1.08 Hiệu quả của khung 
pháp lý trong việc phản 
biện các quy định pháp luật 
(59/141; 42,9 điểm) 

1.09 Tự do báo chí 
(139/141; 25,1 điểm)** 

Bộ Tư pháp  

 

Hiệu quả khu vực công 
(73/141; 50,7 điểm) 

1.10 Chi phí tuân thủ pháp 
luật (79/141; 39,8 điểm) 

1.11 Hiệu quả khuôn khổ 
pháp lý giải quyết tranh 
chấp (76/141; 43 điểm) 

 

Bộ Tư pháp  

1.12 Mức độ tham gia dịch 
vụ công trực tuyến (69/141; 
69,1 điểm) 

Văn phòng Chính 
phủ 
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Trụ cột CQNN Nhận xét 

Trụ cột 1: Thể chế (89/141; 49,8 điểm)* 

Quyền tài sản (92/141; 
46,9 điểm)* 

1.14 Quyền tài sản (98/141; 
49,8 điểm)* 

 

 

Bộ Tài nguyên và 
Môi trường 

Với sự hỗ trợ của WB từ 2016, hệ thống 
cơ sở dữ liệu đất đai đã được thực hiện ở 
một số tỉnh thí điểm; Bộ Tài nguyên và 
Môi trường dự kiến sẽ đưa vào vận hành 
mô hình hệ thống cơ sở dữ liệu theo mô 
hình tập trung tại Trung ương. Nếu thực 
hiện thành công nhiệm vụ này, quyền sở 
hữu bất động sản có thể được nâng cao 
trong thời gian tới. Tuy nhiên các vấn đề 
về tài sản phi đất đai bao gồm tài sản tài 
chính và tài sản trí tuệ cần vẫn cần được 
giải quyết.  

Các nước có môi trường kinh doanh thuận 
lợi đã triển khai khung pháp lý và xây 
dựng thể chế mạnh nhằm đảm bảo quyền 
tài sản, liên tục cập nhật khung pháp chế 
và thể chế về áp dụng công nghệ (giao 
dịch điện tử, văn bản điện tử, chữ ký điện 
tử, v.v.); nếu Việt Nam không ưu tiên 
những vấn đề này thì sẽ khó cải thiện vị 
trí thứ hạng của mình trong thu hút đầu tư, 
cải thiện môi trường kinh doanh, bởi lẽ sẽ 
không có nhà đầu tư nào muốn đầu tư vào 
nơi mà tài sản và trí tuệ của họ không 
được bảo vệ. 

1.15 Bảo vệ sở hữu trí tuệ 
(105/141; 44,4 điểm)* 

Bộ Khoa học và 
Công nghệ 

1.16 Chất lượng hành chính 
đất đai (80/141; 46,7 điểm) 

Bộ Tài nguyên và 
Môi trường 

Quản trị công ty (104/141; 
51,1 điểm)* 

1.17 Chất lượng chuẩn mực 
kế toán, kiểm toán 
(128/141; 43 điểm)** 

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư phối hợp 
với Bộ Tài chính  

Vấn đề về minh bạch thông tin trong quản 
trị và hiệu quả của hệ thống tư pháp được 
đặt ra trong bối cảnh giải quyết xung đột 
lợi ích bảo vệ cổ đông thiểu số18. Nghị 
quyết 02/2019 đã giao nhiệm vụ cho Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư nâng xếp hạng chỉ số 
Bảo vệ nhà đầu tư, lên 14 - 19 bậc; năm 
2019 ít nhất 5 bậc. Tuy nhiên, những mục 
tiêu này đã không đạt được trong GCI 4.0 
2019 và Doing Business 202019 và cần 
được tiếp tục thực hiện. 
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2. Trụ cột Mức độ năng động trong kinh doanh 

Mức độ năng động trong kinh doanh là một trong hai trụ cột liên quan đến xây dựng hệ sinh 
thái đổi mới sáng tạo mà Việt Nam đứng ở vị trí 82/141 trong GCI 4.0. Phân tích chỉ số này 
cho thấy những gánh nặng về yêu cầu thủ tục hành chính là lực cản đối với Việt Nam trong 
xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia. Gỡ bỏ 
những gánh nặng về yêu cầu thủ tục hành chính có thể được thực hiện thông qua cải cách thể 
chế, thực hiện chính phủ điện tử như đã phân tích ở trên. Trong khuôn khổ tăng cường mức 
độ năng động trong kinh doanh, Việt Nam cần tập trung hai vấn đề dưới đây. 

Phân tích các chỉ số của trụ cột trong GCI 4.0 

Xếp hạng 2018: 101/140  -10 Điểm: 53,7   32,8  Mỹ 

 

Bảng 6. Xếp hạng và điểm số Trụ cột 11 (Mức độ năng động trong kinh doanh) của 5 
quốc gia tốt nhất và ASEAN 9 

Top 5 quốc gia tốt nhất thế giới  ASEAN 9 
Xếp hạng Điểm Quốc gia  Xếp hạng Điểm Quốc gia 

1 86,5 Mỹ  16 74,7 Singapore 
2 81,6 Đức  19 73,8 Malaysia 
3 80,3 Hà Lan  23 71,0 Thái Lan 
4 79,8 Thuỵ Điển  30 69,0 Indonesia 
5 79,6 Israel  39 65,8 Philippines 

    68 58,5 Brunei 

    101 53,7 Việt Nam 

    128 45,3 Cambodia 

    134 40,1 Lào 
 

Bảng 7. Phân tích các chỉ số thành phần của Trụ cột 11 (Mức độ năng động trong  
kinh doanh) 

 

Chỉ số về Thời gian thực hiện khởi sự kinh doanh (11.02): Phân tích kết quả về thời gian 
thực hiện khởi sự doanh nghiệp từ 2007-2019 (Error! Not a valid bookmark self-
reference.) cho thấy số ngày đã được giảm khá nhiều trong thời gian gần đây, tuy nhiên mức 

Mã Tên chỉ số Đơn vị Giá trị Điểm Xếp hạng Tỷ lệ trong GCI4 Quốc gia tốt nhất
Định lượng (từ các khảo sát công bố)

11.01 Chi phí thực hiện khởi sự kinh doanh % GNI per capita 6.5       96.8   66 1.0% nhiều (2) quốc gia

11.04
Khuôn khổ pháp lý giải quyết phá sản doanh 
nghiệp

0-16 (tốt nhất) 7.5       46.9   93 1.0% Nhóm cần cải thiện nhiều (5) quốc gia

11.02 Thời gian thực hiện khởi sự kinh doanh ngày 22.0    78.4   104 1.0% Tổng tỷ lệ trong GCI 4.0: New Zealand

11.03
Tỷ lệ phục hồi khi doanh nghiệp lâm vào tình 
trạng phá sản (cent sang USD)

cents/$ 21.8    23.5   109 1.0% 4.2% Norway

Định tính (Khảo sát WEF)
11.08 Công ty với những ý tưởng đột phá 1-7 (tốt nhất) 3.7       44.7   52 1.0% Nhóm tốt và rất tốt United States

11.07
Tăng trưởng của các công ty đổi mới sáng 
tạo

1-7 (tốt nhất) 3.8       46.6   90 1.0% Nhóm cần cải thiện Israel

11.05 Thái độ đối với rủi ro kinh doanh 1-7 (tốt nhất) 3.7       45.2   93 1.0% Tổng tỷ lệ trong GCI 4.0: Israel

11.06 Mức độ sẵn sàng ủy quyền 1-7 (tốt nhất) 3.8       47.3   110 1.0% 3.1% Denmark

Lưu ý: Chỉ số mới GCI 4.0 Chỉ số đo lường trong GCI
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giảm chưa theo kịp với các nước trên thế giới. Muốn cải thiện về thứ bậc, Việt Nam cần phải 
có những đột phá hơn nữa trong việc thực hiện các quy trình về đăng ký kinh doanh và đăng 
ký hóa đơn. Để đạt mục tiêu tăng 20-25 bậc trong bảng xếp hạng Doing Business (theo Nghị 
quyết 02/2019), Việt Nam cần phải tăng gấp ba nỗ lực để giảm số ngày thực hiện khởi sự 
kinh doanh xuống còn tối đa 5 ngày và 4 bước, so với hiện nay là 17 ngày (Doing Business 
2019). Năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP về phối hợp, liên 
thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh 
nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, khai trình việc 
sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn. Việc 
thực hiện Nghị định 122 ước tính sẽ giúp Việt Nam giảm thêm từ 2 đến 3 ngày trong việc 
thực hiện các thủ tục hành chính về khởi sự kinh doanh. Việt Nam vẫn còn cần cải thiện thêm 
thủ tục về đăng ký sử dụng hóa đơn (10 ngày) để có thể rút ngắn tối đa thời gian thực hiện. 
Quốc gia có thời gian ngắn nhất chỉ có 0,5 ngày và 1 bước. 

Hình 12. Thời gian thực hiện khởi sự kinh doanh (ngày) 

 

Nguồn: WB, Doing Business 2019 

Nhóm chỉ số về Phá sản doanh nghiệp (11.03 Tỷ lệ phục hồi khi doanh nghiệp lâm vào tình 
trạng phá sản,11.04 Khuôn khổ pháp lý giải quyết phá sản doanh nghiệp): Chỉ số Phá sản 
doanh ngihiệp là “điểm trừ” của môi trường kinh doanh Việt Nam. Sau nhiều năm, chỉ số này 
không có dấu hiệu cải thiện, thậm chí còn đi xuống trong Bảng xếp hạng Doing Business 
(133/190 nền kinh tế), thấp hơn hầu hết các nước Asean (chỉ đứng trên Lào). Ở Việt Nam các 
quy định chủ yếu là về giải quyết các thủ tục phá sản chứ không quan tâm đến mức độ phục 
hồi sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, mà mức độ phục hồi lại là một tiêu chí quan 
trọng trong GCI và chiếm 50% điểm số trong Doing Business. Mặt khác, Luật Phá sản còn 
nhiều hạn chế, việc phá sản của doanh nghiệp không được giải quyết nhanh chóng; chất 
lượng quy định pháp lý về giải quyết phá sản còn thấp. Nguyên nhân chính của tình trạng này 
nằm ở cả tòa án và cơ quan thi hành án. Thời gian qua, Tòa án nhân dân tối cao đã có nhiều 
chính sách mang tính cải cách hệ thống văn bản pháp luật về tố tụng dân sự, song vẫn còn 
không ít cải cách nằm trên giấy. Trên thực tế, nếu các thể chế tư pháp không hiệu quả thì sửa 
đổi luật cũng không có tác dụng lắm. Một nghiên cứu tại các nền kinh tế đang chuyển tiếp 
Đông Âu và các nước Liên Xô cũ trong giai đoạn 1992-1998 cho thấy sửa đổi luật doanh 
nghiệp và luật phá sản không có tác động nhiều lên các định chế tài chính. Luật chỉ thực sự 
có tác động khi các thể chế tư pháp hoạt động hiệu quả hơn. Theo Nghị quyết 02/2019, chỉ số 
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Phá sản doanh nghiệp được đặt mục tiêu nâng lên 10 -15 bậc; năm 2019 tăng ít nhất 3 bậc. 
Do vậy, theo khuyến nghị của WB tăng cường pháp quyền và hiệu quả hoạt động của tòa án 
là vấn đề cần ưu tiên trong thời gian tới. 

Ngoài ra, Việt Nam cũng cần phải thay đổi cách tiếp cận về quản lý doanh nghiệp tư nhân. 
Cần giảm mức độ khó lường trong quá trình thực hiện các quy định, tăng cường bảo vệ quyền 
tài sản, áp dụng các nguyên tắc quản lý rủi ro trong thực hiện pháp luật phá sản, theo WB - 
Vietnam 2030. 

Hình 13. Tỷ lệ phục hồi khi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản (cent sang 
USD) 

 

Nguồn: WB Doing Business, 2019 

Nhóm chỉ số về Mức độ sẵn sàng ủy quyền (11.05), Thái độ đối với rủi ro kinh doanh (11.06) 
và Tăng trưởng của các công ty đổi mới sáng tạo (11.07): Văn hóa trong kinh doanh là những 
điểm yếu của doanh nghiệp Việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Trong VHKD của 
người Việt Nam, nhiều thói quen, cung cách làm ăn cũ, lạc hậu, tùy tiện vẫn đang tồn tại; 
phong cách làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, sẵn sàng hợp tác chưa định hình rõ nét; sự hạn 
chế về tầm nhìn cũng như khát vọng của các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam20. Khuyến 
nghị về mô hình kinh tế mới cho Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030 cho thấy Việt nam cần 
phải tạo ra các thành tựu đột phá về thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tinh thần doanh nhân thì 
mới có thể đảm bảo cho sự thành công trong tương lai21. 

Đề xuất, kiến nghị cải cách 

Trụ cột CQNN Nhận xét 

Trụ cột 11: Mức độ năng động trong kinh doanh (89/141; 56,5 điểm)* 

Yêu cầu thủ tục hành 
chính (96/141; 62,6 
điểm)* 

11.02 Thời gian thực 
hiện khởi sự kinh doanh 
(96/141; 83,4 điểm)* 

Bộ Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Từ những năm 2007, Chính phủ đã có chỉ đạo 
quyết liệt và có nhiều giải pháp cải cách thủ tục 
hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh để 
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong Khởi 
sự kinh doanh. Thời gian để thực hiện khởi sự 
kinh doanh tại Việt Nam đã được cải thiện đáng 
kể22, tuy nhiên vẫn chưa theo kịp với tốc độ cải 
cách của các nước trên thế giới.   

,18.0 ,18.0 ,18.0 ,18.6 
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,13.9 
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Trụ cột CQNN Nhận xét 

Để cải thiện về thứ bậc, Việt Nam cần phải có 
những đột phá hơn nữa trong việc thực hiện các 
thủ tục về đăng ký sử dụng hóa đơn. Số ngày 
thực hiện khởi sự kinh doanh cần giảm xuống 
còn tối đa 5 ngày và 4 bước thực hiện.  Mô hình 
trong khu vực ASEAN mà Việt Nam có thể học 
hỏi cho những cải cách này chính là Singapore, 
xếp hạng 2, với thời gian chỉ có 1,5 ngày và 2 
bước.  

11.03 Tỷ lệ phục hồi khi 
doanh nghiệp lâm vào 
tình trạng phá sản 
(112/141; 22,9 điểm)** 

11.04 Khuôn khổ pháp lý 
giải quyết phá sản doanh 
nghiệp  

(98/141; 46,9 điểm)* 

Bộ Tư pháp Phá sản doanh nghiệp: Phá sản doanh nghiệp là 
chỉ số thành phần có điểm số thấp nhất trong các 
chỉ số thành phần. Ngay cả trong báo cáo Doing 
Business23, chỉ số này cũng luôn ở mức chót 
bảng xếp hạng, thấp hơn đa số các nước 
ASEAN (chỉ đứng trên Lào). Sau nhiều năm, 
Phá sản doanh nghiệp không những không có 
dấu hiệu cải thiện, mà còn đi xuống trong bảng 
xếp hạng. Một trong những nguyên nhân khiến 
chỉ số này ở mức thấp là các quy định của Việt 
Nam chủ yếu là về giải quyết các thủ tục phá 
sản mà chưa lưu ý đến mức độ phục hồi sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, mà đây lại 
là một tiêu chí quan trọng trong GCI 4.0 và 
chiếm 50% điểm số trong chỉ số thành phần của 
Doing Business.  Bên cạnh đó, Luật Phá sản còn 
nhiều hạn chế, việc phá sản của doanh nghiệp 
không được giải quyết nhanh chóng; chất lượng 
quy định pháp lý về giải quyết phá sản còn thấp. 
Trên thực tế, nếu các thể chế tư pháp không hiệu 
quả thì việc sửa đổi luật cũng sẽ không mang lại 
tác động tích cực. 

3. Trụ cột Kỹ năng 

Vấn đề đầu tư vào con người luôn là ưu tiên của các quốc gia tiến bộ. Trên thực tế, sức khỏe, 
giáo dục và kỹ năng của người dân là một trong những động lực chính của tăng năng suất, 
đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế và công nghệ. Đầu tư vào con người là nền tảng 
cơ bản của tăng trưởng và bền vững trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Theo Nghị 
quyết số 02/2019, xếp hạng các chỉ số thuộc nhóm Nguồn nhân lực cần nâng lên 10 - 15 bậc; 
và năm 2019 cần phải tăng 3 - 5 bậc. Kết quả GCI 4.0 2019 cho thấy trụ cột Kỹ năng tăng 4 
bậc và có một số cải thiện, tuy nhiên vẫn cần phải nỗ lực trong thời gian tới để thoát khỏi 
nhóm trung bình, tiến lên nhóm khá và tốt. 
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Phân tích các chỉ số của trụ cột trong GCI 4.0 

Xếp hạng 2018: 97/140  -4 Điểm: 54,3   33,6  Phần Lan 

 

Bảng 8. Xếp hạng và điểm số Trụ cột 6 (Kỹ năng) của 5 quốc gia tốt nhất và ASEAN 9 

Top 5 quốc gia tốt nhất thế giới  ASEAN 9 
Xếp hạng Điểm Quốc gia  Xếp hạng Điểm Quốc gia 

1 87,9 Phần Lan  20 76,0 Singapore 
2 87,3 Thuỵ Sĩ  24 74,2 Malaysia 
3 86,3 Mỹ  58 66,0 Brunei 
4 85,4 Đức  62 64,1 Indonesia 
5 84,9 Đan Mạch  66 63,0 Thái Lan 

    67 62,9 Philippines 

    97 54,3 Việt Nam 

    105 49,5 Lào 

    121 41,0 Cambodia 
 

Bảng 9. Phân tích các chỉ số thành phần của Trụ cột 6 (Kỹ năng) 

 

Nhóm chỉ số về Tư duy phản biện trong giảng dạy (6.08) và Kỹ năng của học sinh, sinh 
viên tốt nghiệp (6.04): Quá trình hình thành các kỹ năng nhận thức là một giai đoạn tích cực 
nhất trong những năm đầu đời và tiếp tục đến qua tuổi thiếu niên. Các kỹ năng hành vi bắt 
đầu hình thành trong thời kỳ thơ ấu và tiếp tục phát triển trong cả quãng đời trưởng thành. 
Hơn thế, các kỹ năng nhận thức và hành vi tốt sẽ giúp người lao động tiếp tục nâng cao các 
kỹ năng kỹ thuật của mình trong suốt cuộc đời làm việc. Điều này sẽ càng trở nên quan trọng 
khi dân số Việt Nam đang già đi và hoạt động sản xuất trở nên phức tạp hơn về mặt kỹ thuật, 
đòi hỏi người lao động phải bắt kịp với tiến bộ của công nghệ trong suốt cuộc đời lao động 
dài hơn so với trước đây. Báo cáo Phát triển Việt Nam của WB năm 2014 đã sớm chỉ ra chiến 
lược đối với Việt nam là cần phải xây dựng nền tảng nhận thức và hành vi trong giáo dục phổ 
thông và phát triển kỹ năng kỹ thuật phù hợp với công việc thông qua một hệ thống giáo dục 
đại học và đào tạo nghề được kết nối tốt hơn24. Theo NQ02/2019, xếp hạng các chỉ số thuộc 
nhóm Nguồn nhân lực cần nâng lên 10 - 15 bậc; năm 2019 tăng 3 - 5 bậc. Bộ Giáo dục và 

Mã Tên chỉ số Đơn vị Giá trị Điểm Xếp hạng Tỷ lệ trong GCI4 Quốc gia tốt nhất

Định lượng (từ các khảo sát công bố)

6.09 Tỷ lệ học sinh/giáo viên tại tiểu học Tỷ lệ 19.6    75.9   76 1.0% Nhóm cần cải thiện nhiều (6) quốc gia

6.07 Thời gian học kỳ vọng số năm 12.6    70.0   91 2.1% Tổng tỷ lệ trong GCI 4.0: nhiều (9) quốc gia

6.01 Số năm học trung bình số năm 7.6       50.7   98 2.1% 5.2% Finland

Định tính (Khảo sát WEF)
6.02 Mức độ đào tạo nhân viên 1-7 (tốt nhất) 3.7       45.8   81 0.4% Switzerland

6.05 Kỹ năng số của người dân 1-7 (tốt nhất) 3.7       44.6   98 0.4% Sweden

6.06
Mức độ dễ dàng tìm kiếm lao động lành 
nghề

1-7 (tốt nhất) 3.7       44.6   104 0.4% Nhóm cần cải thiện United States

6.08 Tư duy phản biện trong giảng dạy 1-7 (tốt nhất) 2.9       31.4   113 1.0% Tổng tỷ lệ trong GCI 4.0: United States

6.03 Chất lượng đào tạo nghề 1-7 (tốt nhất) 3.5       41.0   115 0.4% 3.1% Switzerland

6.04
Kỹ năng của học sinh, sinh viên tốt 
nghiệp

1-7 (tốt nhất) 3.3       38.6   128 0.4% Switzerland

Lưu ý: Chỉ số mới GCI 4.0 Chỉ số đo lường trong GCI
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Đào tạo cần tập trung đổi mới chương trình học và phương pháp giảng dạy để giúp cho học 
sinh Việt Nam có thể trở thành những người biết cách giải quyết vấn đề, có tư duy phê phán, 
giao tiếp và làm việc trong nhóm tốt hơn, và gắn giáo dục với định hướng và thực tiễn nghề 
nghiệp ngay từ cấp trung học phổ thông. Vai trò của Chính phủ là trao quyền, đầu tư kỹ 
lưỡng và tạo điều kiện kết nối các sinh viên, các trường đại học, cơ sở giáo dục, và các doanh 
nghiệp. 

Nhóm chỉ số về Chất lượng đào tạo nghề (6.03), Kỹ năng số của người dân (6.05) và Mức độ 
dễ dàng tìm kiếm lao động lành nghề (6.06): Lực lượng lao động không được đào tạo đầy đủ 
và đạo đức lao động kém nằm trong top 5 vấn đề trong kinh doanh của Việt Nam theo đánh 
giá của WEF 2018 qua khảo sát doanh nghiệp. Báo cáo phát triển 2014 của WB đã chỉ ra 
những điểm yếu này của lực lượng lao động Việt Nam, mặc dù thành tựu về biết đọc, viết và 
tính toán của người lao động Việt Nam rất ấn tượng. Theo khuyến nghị của WB, mô hình 
kinh tế mới cho Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030 Việt Nam sẽ cần phải dựa vào tăng 
năng suất để đảm bảo tăng trưởng. Một trong ba lĩnh vực cần phải đột phá là phát triển nguồn 
vốn con người, trong đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan 
trọng hàng đầu để mang lại kết quả tăng năng suất25. 

Để thành công trong tương lai, người lao động còn cần thêm các kỹ năng tiên tiến hơn để 
giúp họ đáp ứng được với các thay đổi trong cầu của thị trường lao động. Nền giáo dục Việt 
Nam đã có truyền thống thành tích rất tốt trong việc cung cấp các kỹ năng cơ bản, nhưng hiện 
nay, nền giáo dục Việt Nam phải đối diện với những thách thức lớn hơn về đào tạo các kỹ 
năng tiên tiến theo yêu cầu sẽ ngày càng gia tăng trong những năm tới đây. Theo Nghị quyết 
số 02/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số 
Chất lượng đào tạo nghề (B6) lên từ 20-25 bậc; năm 2019 ít nhất 5 bậc.  

Đề xuất, kiến nghị cải cách 

Trụ cột CQNN Nhận xét 

Trụ cột 6: Kỹ năng (93/141; 57 điểm)* 

Lực lượng lao động trong 
hiện tại (100/141; 48,3 
điểm)* 

6.01 Số năm học trung bình 
(97/141; 50,7 điểm)* 

 

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

 

Lực lượng lao động không được đào tạo đầy 
đủ và đạo đức lao động kém nằm trong top 5 
vấn đề trong kinh doanh của Việt Nam. WB 
(2014)26 đã chỉ ra những điểm yếu này của 
lực lượng lao động Việt Nam, và khuyến nghị 
mô hình kinh tế mới cho Việt Nam trong giai 
đoạn 2021 - 2030 Việt Nam sẽ cần phải dựa 
vào tăng năng suất để đảm bảo tăng trưởng và 
tăng trưởng bền vững. Một trong ba lĩnh vực 
cần phải đột phá là phát triển nguồn vốn con 
người, trong đó nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực là một trong những yếu tố quan 
trọng hàng đầu để mang lại kết quả tăng năng 
suất. 

6.02 Mức độ đào tạo nhân 
viên (73/141; 46 điểm) 

6.03 Chất lượng đào tạo 
nghề (102/141; 50,7 điểm)* 

Bộ Lao động, 
Thương binh 
và Xã hội 
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 Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Việt 
Nam cần có những chính sách thị trường lao 
động hiện đại dựa trên bằng chứng đáng tin 
cậy để đáp ứng với sự thay đổi về nhu cầu 
của các ngành công nghiệp. Các chính sách 
về thị trường lao động cần hướng đến tính hệ 
thống, bảo vệ quyền lợi của người lao động, 
và cải thiện năng lực của lực lượng lao động. 
Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm của 
Thụy Sĩ và Đức, nơi tốt nhất thế giới về đào 
tạo nghề, đào tạo tại chỗ, và việc làm của sinh 
viên sau khi tốt nhiệp. Thụy Sĩ còn là một 
mẫu hình tốt về thị trường lao động hoạt động 
hiệu quả, và năng lực thích ứng của lực lượng 
lao động với cách mạng công nghệ 4.0.  

6.04 Kỹ năng của học sinh, 
sinh viên tốt nghiệp 
(116/141; 41,2 điểm)** 

 

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

6.05 Kỹ năng số của người 
dân (97/141; 46,1 điểm)* 

6.06 Mức độ dễ dàng tìm 
kiếm lao động lành nghề 
(96/141; 49,3 điểm)* 

Bộ Lao động, 
Thương binh 
và Xã hội 

Lực lượng lao động trong 
tương lai (83/141; 65,6 
điểm) 

6.08 Tư duy phản biện 
trong giảng dạy (106/141; 
32,9 điểm)* 

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

Năng lực nhận thức và năng lực hành vi tốt sẽ 
giúp người lao động tiếp tục nâng cao các kỹ 
năng của mình trong suốt cuộc đời làm việc. 
Điều này sẽ càng trở nên quan trọng khi dân 
số Việt Nam đang già đi và hoạt động sản 
xuất ngày càng yêu cầu cao hơn về kỹ thuật. 
Người lao động phải bắt kịp với tiến bộ của 
công nghệ đang không ngừng thay đổi.  WB 
(2014)26 cũng đã chỉ ra chiến lược đối với 
Việt Nam là cần phải xây dựng nền tảng nhận 
thức và hành vi trong giáo dục phổ thông và 
phát triển kỹ năng kỹ thuật phù hợp với công 
việc thông qua một hệ thống giáo dục đại học 
và đào tạo nghề được kết nối tốt hơn.  

Kết quả nghiên cứu các quốc gia dẫn đầu về 
lĩnh vực giáo dục cho thấy Việt Nam dường 
như thiếu các chính sách giáo dục tổng thể và 
toàn diện; các tiêu chuẩn và trách nhiệm cho 
giáo viên còn thấp và chưa được thực hiện 
đầy đủ; chương trình giáo dục phổ thông 
thiếu các chương trình về kỹ năng và định 
hướng nghề nghiệp; môi trường dạy và học 
nặng tính cạnh tranh hơn là hợp tác.  Để cải 
thiện những điểm yếu này Việt Nam có thể 
học tập kinh nghiệm của Phần Lan và Đan 
Mạch, nơi từ lâu đã được cả thế giới công 
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nhận có nền giáo dục chất lượng nhất thế 
giới. 
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PHỤ LỤC 1: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ NGÀNH TRONG TỪNG 
CHỈ SỐ 

Mã Tên chỉ số Bộ/ ngành phụ trách 
  TC 1: Thể chế   
1A An ninh   
1.01 Chi phí kinh doanh do tội phạm có tổ chức Bộ Công An 
1.02 Tỷ lệ người chết do bị giết Bộ Công An 
1.03 Khủng bố Bộ Công An 
1.04 Mức độ tin cậy vào dịch vụ ngành công an Bộ Công An 
1B Vốn xã hội   
1.05 Vốn xã hội Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
1C Kiểm soát và cân bằng   
1.06 Minh bạch ngân sách Bộ Tài Chính  
1.07 Độc lập tư pháp Bộ Tư pháp  
1.08 Hiệu quả của khung pháp lý trong việc phản biện các 

quy định pháp luật 
Bộ Tư pháp  

1.09 Tự do báo chí Ban Tuyên giáo 
1D Hiệu quả khu vực công   
1.10 Chi phí tuân thủ pháp luật Bộ Tư pháp  
1.11 Hiệu quả khuôn khổ pháp lý giải quyết tranh chấp Bộ Tư pháp  
1.12 Mức độ tham gia dịch vụ công trực tuyến Văn phòng Chính phủ  
1E Tính minh bạch   
1.13 Tham nhũng Thanh tra Chính phủ  
1F Quyền tài sản   
1.14 Quyền tài sản Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
1.15 Bảo vệ sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công 

nghệ 
1.16 Chất lượng hành chính đất đai Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
 1G  Quản trị công ty   
1.17 Chất lượng chuẩn mực kế toán, kiểm toán Bộ Tài Chính  
1.18 Quy định về giải quyết xung đột lợi ích Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
1.10 Quản trị cổ đông Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
 1G  Định hướng tương lai của Chính phủ  Văn phòng Chính phủ 
1.20 Chính phủ đảm bảo sự ổn định chính sách  
1.21 Phản ứng của chính phủ về những thay đổi  
1.22 Khả năng thích ứng của khung pháp lý với các mô 

hình kinh doanh kỹ thuật số 
 

1.23 Tầm nhìn dài hạn của chính phủ  
1.24 Quy định về sử dụng năng lượng hiệu quả  
1.25 Quy định về năng lượng tái tạo  
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Mã Tên chỉ số Bộ/ ngành phụ trách 
1.26 Các hiệp ước liên quan đến môi trường  
  TC 2: Hạ tầng   
2A Hạ tầng giao thông    

Đường bộ 
 

2.01 Chất lượng mạng lưới đường bộ Bộ Giao thông vận tải 
2.02 Chất lượng hạ tầng đường bộ Bộ Giao thông vận tải  

Đường sắt 
 

2.03 Mật độ đường sắt Bộ Giao thông vận tải 
2.04 Hiệu quả dịch vụ tàu hỏa Bộ Giao thông vận tải  

Đường hàng không 
 

2.05 Kết nối cảng hàng không Bộ Giao thông vận tải 
2.06 Hiệu quả dịch vụ vận tải hàng không Bộ Giao thông vận tải  

Đường biển 
 

2.07 Kết nối tàu biển Bộ Giao thông vận tải 
2.08 Hiệu quả dịch vụ cảng biển Bộ Giao thông vận tải 
2B Cơ sở hạ tầng tiện ích    

Điện 
 

2.09 Tiếp cận điện năng Bộ Công thương 
2.10 Chất lượng cung ứng điện năng Bộ Công thương  

Nước 
 

2.11 Tiếp xúc nước uống không an toàn Bộ Xây dựng/ UBND các 
tỉnh 

2.12 Độ tin cậy của nguồn cấp nước Bộ Xây dựng/ UBND các 
tỉnh 

  TC 3: Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT)   
3.01 Thuê bao di động Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
3.02 Thuê bao di động băng thông rộng Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
3.03 Thuê bao Internet băng thông rộng cố định Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
3.04 Thuê bao Internet cáp quang Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
3.05 Người sử dụng Internet Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
  TC 4: Ổn định kinh tế vĩ mô   
4.01 Lạm phát Bộ Tài Chính  
4.02 Mức độ thay đổi tỉ lệ nợ (nợ công/ GDP) Bộ Tài Chính  
  NHÂN LỰC   
  TC 5: Y tế   
5.01 Tuổi thọ (năm) Bộ Y tế 
  TC 6: Kỹ năng   
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Mã Tên chỉ số Bộ/ ngành phụ trách 
  Lực lượng lao động trong hiện tại   
6.01 Số năm học trung bình Bộ Giáo dục và Đào tạo   

Kỹ năng của lực lượng lao động hiện tại 
 

6.02 Mức độ đào tạo nhân viên Bộ Lao động, Thương binh 
và Xã hội  

6.03 Chất lượng đào tạo nghề Bộ Lao động, Thương binh 
và Xã hội  

6.04 Kỹ năng của học sinh, sinh viên tốt nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo  
6.05 Kỹ năng số của người dân Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội  
6.06 Mức độ dễ dàng tìm kiếm lao động lành nghề Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội  
  Lực lượng lao động trong tương lai   
6.07 Thời gian học kỳ vọng Bộ Giáo dục và Đào tạo   

Kỹ năng của lực lượng lao động trong tương lai 
 

6.08 Tư duy phản biện trong giảng dạy Bộ Giáo dục và Đào tạo  
6.09 Tỷ lệ học sinh/giáo viên tại tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo  
  THỊ TRƯỜNG   
  TC 7: Thị trường sản phẩm   
  Cạnh tranh trong nước   
7.01 Méo mó do thuế và trợ cấp ảnh hưởng tới cạnh tranh Bộ Tài Chính  
7.02 Mức độ thống trị thị trường Bộ Công Thương 
7.03 Cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ Bộ Công Thương 
  Độ mở thương mại   
7.04 Mức độ các rào cản phi thuế quan Bộ Tài Chính  
7.05 Thuế quan Bộ Tài Chính  
7.06 Mức độ phức tạp về thuế quan Bộ Tài Chính  
7.07 Hiệu quả thông quan qua biên giới Bộ Tài Chính  
7.08 Mức độ hạn chế thương mại dịch vụ Bộ Tài Chính  
  TC 8: Thị trường lao động   
  Mức độ linh hoạt   
8.01 Chi phí cho lao động dư thừa Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội  
8.02 Tuyển dụng và sa thải lao động Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội  
8.03 Quan hệ giữa người lao động-người sử dụng lao động Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội  
8.04 Mức độ linh hoạt trong xác định tiền lương Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội  
8.05 Chính sách lao động tích cực Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội  
8.06 Quyền của người lao động Bộ Lao động, Thương binh 
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Mã Tên chỉ số Bộ/ ngành phụ trách 
và Xã hội  

8.07 Mức độ dễ dàng trong tuyển dụng lao động nước 
ngoài 

Bộ Lao động, Thương binh 
và Xã hội  

8.08 Di cư lao động trong nước Bộ Lao động, Thương binh 
và Xã hội  

  Khuyến khích và trọng dụng nhân tài   
8.09 Mức độ tín nhiệm đối với cấp quản lý Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội  
8.10 Trả lương và năng suất lao động Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội  
8.11 Tỷ lệ nữ tham gia lực lượng lao động Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội  
8.12 Tổng thuế lao động  Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội  
  TC 9: Hệ thống tài chính   
  Độ sâu   
9.01 Tín dụng trong nước cho khu vực tư nhân Ngân hàng nhà nước Việt 

Nam 
9.02 Tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Ngân hàng nhà nước Việt 

Nam 
9.03 Vốn đầu tư mạo hiểm Ngân hàng nhà nước Việt 

Nam 
9.04 Vốn hóa thị trường Bộ Tài Chính  
9.05 Phí bảo hiểm Bộ Tài Chính  
  Tính ổn định   
9.06 Mức độ lành mạnh của hệ thống ngân hàng Ngân hàng nhà nước Việt 

Nam 
9.07 Nợ xấu Ngân hàng nhà nước Việt 

Nam 
9.08 Chênh lệch tín dụng Ngân hàng nhà nước Việt 

Nam 
9.09 Tỷ lệ vốn pháp định của ngân hàng Ngân hàng nhà nước Việt 

Nam 
  TC 10: Quy mô thị trường   
10.01 GDP 

 

10.02 Giá trị nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ Bộ Công thương 
  HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO   
  TC 11: Mức độ năng động trong kinh doanh   
  Yêu cầu thủ tục hành chính   
11.01 Chi phí thực hiện khởi sự kinh doanh Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
11.02 Thời gian thực hiện khởi sự kinh doanh Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
11.03 Tỷ lệ phục hồi khi doanh nghiệp lâm vào tình trạng Bộ Tư pháp  
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Mã Tên chỉ số Bộ/ ngành phụ trách 
phá sản (cent sang USD) 

11.04 Khuôn khổ pháp lý giải quyết phá sản doanh nghiệp Bộ Tư pháp  
  Văn hóa kinh doanh   
11.05 Thái độ đối với rủi ro kinh doanh Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
11.06 Mức độ sẵn sảng ủy quyền Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
11.07 Tăng trưởng của các công ty đổi mới sáng tạo Bộ Công Thương 
11.08 Công ty với những ý tưởng đột phá Bộ Công Thương 
  TC 12: Năng lực đổi mới sáng tạo   
  Sự tương tác và đa dạng   
12.01 Tính đa dạng của lực lượng lao động Bộ Khoa học và Công 

nghệ 
12.02 Mức độ phát triển các cụm ngành Bộ Công Thương 
12.03 Đồng phát minh sáng chế quốc tế Bộ Khoa học và Công 

nghệ 
12.04 Hợp tác đa bên Bộ Khoa học và Công 

nghệ 
  Nghiên cứu và Phát triển   
12.05 Ấn phẩm khoa học Bộ Khoa học và Công 

nghệ 
12.06 Số bằng phát minh, sáng chế Bộ Khoa học và Công 

nghệ 
12.07 Chi phí R&D Bộ Khoa học và Công 

nghệ 
12.08 Chỉ số phát triển các viện, đơn vị nghiên cứu Bộ Khoa học và Công 

nghệ 
  Thương mại hóa   
12.09 Mức độ tinh thông của khách hàng Bộ Khoa học và Công 

nghệ 
12.10 Đăng ký nhãn hiệu Bộ Khoa học và Công 

nghệ 
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PHỤ LỤC 2: LỊCH LÀM VIỆC THỰC ĐỊA – PHỎNG VẤN DOANH 
NGHIỆP 

Thời gian Tên doanh nghiệp Địa chỉ Thành phần tham dự 

14/12/2020 

  

Công ty TNHH 
B.Braun Việt Nam 
B.Braun Vietnam 
Co., Ltd. 

Cụm CN Thanh 
Oai, xã Bích 
Hoà, huyện 
Thanh Oai, HN 

- Ông Torben Minko, Tổng 
Giám đốc  
- Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám 
đốc tài chính  
- Bà Kiều Anh, Bộ phận đối 
ngoại 

Công ty TNHH 
Clark Material  
Handling Việt Nam 
CLARK Material 
Handling Vietnam 

Km38, Quốc lộ 
5, xã Cẩm Phúc, 
Huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải 
Dương/ Cụm CN 
An Đồng, xã 
Đồng Lạc, huyện 
Nam Sách, tỉnh 
Hải Dương 

- Ông Park Dong Hwan, Tổng 
GĐ Young An  
- Ông Kim Sun Deuk, Phó Tổng 
giám đốc điều hành 
- Ông Cha Young Hwan, Giám 
đốc điều hành Văn phòng chính 
Global  
- Ông Đinh Cảnh Dinh, Trưởng 
phòng Hành chính - Nhân sự 

15/12/2020 

  

Công Ty TNHH 
Hanwha Aero 
Engines 
Hanwha Aero 
Engines Co., Ltd. 

Cụm CN1, KCN 
Công nghệ cao 
Láng Hoà Lạc, 
huyện Thạch 
Thất, HN 

- Ông Kam Sang Kyun, Tổng 
Giám đốc  
- Ông Lee Wook Seub, Giám 
đốc tài chính  
- Ông Park Soo Bong, Giám đốc 
nhân sự  
- Ông Nguyễn Tiến Đông, Kế 
toán trưởng  
- Bà Ngọc Anh, Đại diện Cơ 
quan XTTM và Đầu tư Hàn 
Quốc 

Công ty TNHH 
Piaggio Việt Nam 
Píaggio Vietnam 
Co., Ltd. 

Tầng 12 tòa nhà 
BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, 
Hoàn Kiếm , Hà 
Nội 

- Ông Gianluca Fiume, Tổng 
giám đốc 
- Ông Enrico Bruni, Giám đốc 
Tài Chính Khu vực Châu Á Thái 
Bình Dương  
- Bà Trần Thu Mai, Trợ lý Chủ 
tịch Châu Á TBD và TGĐ 
Piaggio Việt Nam kiêm Giám 
đốc Đối ngoại 
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Thời gian Tên doanh nghiệp Địa chỉ Thành phần tham dự 

22/12/2020 

  

Công ty TNHH Thuế 
và Tư vấn KPMG 
KPMG Vietnam Co. 
Ltd. 

Lầu 10, tòa nhà 
Sun Wah Tower 
115 Nguyễn Huệ, 
phường Bến Nhé, 
Quận 1, TP 
HCM 

- Ông Nguyễn Công Ái, Tổng 
Giám đốc 

Công ty TNHH Nike 
Việt Nam 
Nike Vietnam Co., 
Ltd. 

Lầu 12-13, Tòa 
nhà Metropolitan 
235 Đồng Khởi, 
P. Bến Nghé, 
Quận 1, TP 
HCM 

- Bà Vũ Thị Hương Giang, Giám 
đốc đối ngoại Việt Nam, Lào, 
Campuchia 

23/12/2020 Công ty TNHH 
Nước giải khát 
Coca-Cola Việt Nam 
Coca-Cola 
Beverages Vietnam 
Ltd. 

485 Đường Hà 
Nội, Phường 
Linh Trung, 
Quận Thủ Đức, 
TP Hồ Chí Minh 

- Ông Lê Hoàng Dân, Giám đốc 
Phòng mua hàng  
-  Ông Trần Ngọc Hòa, Giám 
đốc chuỗi cung ứng 

24/12/2020 Công ty TNHH 
Amazon Web 
Services Việt Nam 
Amazon Web 
Services Co., Ltd. 

608, Belvedere 
Spaces Hanoi, 
28A Trần Hưng 
Đạo, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

- Ông Darren Ong, Chính sách 
công quốc tế (Singapore)  
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà, 
Trưởng ban Chính sách công 
quốc gia (Việt Nam) 
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PHỤ LỤC 3: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN  

CÂU HỎI PHỎNG VẤN/KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP GCI 

THỂ CHẾ - 
CHÍNH SÁCH 

Doanh nghiệp của anh/chị có được mời tham gia ý kiến vào việc xây 
dựng chính sách không? Việc tiếp nhận ý kiến phản hồi của CQNN 
ra sao? 

Anh/chị đánh giá mức độ dễ dàng cho việc doanh nghiệp phản biện 
các hành động và/hoặc quy định của Chính phủ thông qua hệ thống 
pháp lý như thế nào? 

Doanh nghiệp đánh giá về việc xử lý và cung cấp dịch vụ công của 
CQNN như thế nào? 

Quy định về quyền tài sản và quản trị công ty hiện nay có cản trở gì 
hoạt động của doanh nghiệp không? 

Quyền tài sản, bao gồm tài sản tài chính của doanh nghiệp ở Việt 
Nam được bảo vệ như thế nào? 

Quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp ở Việt Nam được bảo vệ như 
thế nào? 

Các tiêu chuẩn kiểm toán và báo cáo tài chính có ý nghĩa như thế nào 
với doanh nghiệp của anh/chị? 

HẠ TẦNG Chất lượng mạng lưới đường bộ, Chất lượng hạ tầng đường bộ, Cơ 
sở hạ tầng tiện ích có đáp ứng được kỳ vọng của Doanh nghiệp 
không? So với các quốc gia khác? 

Đánh giá của doanh nghiệp về hiệu quả của dịch vụ vận tải đường 
sắt, đường bộ, đường không, đường biển (cảng biển, phà, thuyền)? 

Vấn đề tiếp cận và sử dụng điện, nước của doanh nghiệp? Có trở 
ngại hay khó khăn gì không? 

ỔN ĐỊNH KINH 
TẾ VĨ MÔ 

Đánh giá sự ổn định kinh tế vĩ mô dưới góc nhìn của doanh nghiệp? 

So sánh với các quốc gia khác, Việt Nam có những lợi thế và yếu 
điểm gì? Đề xuất của doanh nghiệp để ổn định kinh tế vĩ mô, môi 
trường đầu tư? 
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CÂU HỎI PHỎNG VẤN/KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP GCI 

NHÂN LỰC – THỊ 
TRƯỜNG LAO 
ĐỘNG 

Doanh nghiệp có gặp khó khăn gì với chính sách sử dụng lao động 
hiện tại không?  

Doanh nghiệp có tuyển dụng được đúng và đủ lao động không? Có 
phải đào tạo lại không? Khó khăn? 

Doanh nghiệp đầu tư vào việc đào tạo và phát triển nhân viên như 
thế nào? Chất lượng đào tạo nghề ở Việt Nam có tốt không?  

Đánh giá tính tích cực của chính sách thị trường lao động nhằm giúp 
người thất nghiệp đào tạo lại kỹ năng và tìm được việc làm mới? 

Mức độ hạn chế của các quy định liên quan đến việc thuê lao động 
nước ngoài như thế nào? 

THỊ TRƯỜNG Theo anh/chị (hoặc ý kiến của doanh nghiệp), các biện pháp tài khóa 
(trợ cấp, giảm thuế, v.v.) có làm méo mó cạnh tranh ở Việt Nam? 

Đánh giá về mức độ cạnh tranh của các dịch vụ sau: (a) dịch vụ 
chuyên nghiệp (dịch vụ pháp lý, kế toán, kỹ thuật, v.v.); (b) dịch vụ 
bán lẻ; và (c) lĩnh vực mạng lưới (viễn thông, tiện ích, bưu chính, vận 
tải, v.v.) 

Các dịch vụ hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 
có sẵn có không? Có những dịch vụ nào cần và chưa được đáp ứng? 

Đánh giá mức độ rào cản phi thuế quan làm hạn chế khả năng cạnh 
tranh của hàng hóa nhập khẩu trên thị trường nội địa? 

Đánh giá mức độ phức tạp của hệ thống thuế quan của Việt Nam? 

Đánh giá hiệu lực và hiệu quả của quá trình thông quan hàng hóa của 
cơ quan hải quan và các đơn vị quản lý chuyên ngành khác? 

Doanh nghiệp có gặp rào cản nào về thuế quan, giấy phép, tiêu 
chuẩn/quy chuẩn sản phẩm dịch vụ không? Đề xuất thay đổi? 

Doanh nghiệp có tiếp cận được các công ty cung cấp sản phẩm, dịch 
vụ cần thiết trong chuỗi cung ứng không? Có gì khó khăn? 

HỆ THỐNG TÀI 
CHÍNH 

Đánh giá mức độ mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận tài 
chính cần thiết cho hoạt động kinh doanh của mình? 

Việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp có dễ dàng không? Khó khăn gì? 

Đánh giá mức độ dễ dàng mà các doanh nghiệp khởi nghiệp với các 
dự án sáng tạo nhưng đầy rủi ro có thể tiếp cận được nguồn vốn tài 
trợ?   
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PHỤ LỤC 4: DANH MỤC CHÚ THÍCH 

 

 

 

1 Theo cách tiếp cận mới để đánh giá năng lực cạnh tranh toàn cầu, Chỉsố GCI 4.0 được xác định dựa 
trên một tập hợp mới các nhân tố ảnh hưởng tới năng suất trong bối cảnh cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0. Chỉ số này đánh giá các yếu tố quyết định mức độ năng suất của một quốc gia – động lực 
quan trọng nhất để cải thiện mức sống trong dài hạn, theo 12 trụ cột quan trọng tác động đến năng 
suất với tổng cộng 103 chỉ tiêu cụ thể, trong đó 64 chỉ tiêu là những chỉ tiêu mới so với trước năm 
2018. Cấu trúc mới của GCI 4.0 hướng tới việc tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các nền kinh tế 
thông qua việc GCI 4.0 không đặt trọng số vào bất cứ một trụ cột nào như trước đây nữa mà đưa một 
hệ số đồng đều cho tất cả các trụ cột để cổ vũ cho sự phát triển toàn diện 
2 So với GCI 4.0 năm 2018, chỉ số này đã tăng điểm và thứ hạng nhiều nhất (tăng 25,7 điểm và 54 
bậc, từ 43,3 điểm lên 69,0 điểm và tăng từ vị trí 95 lên vị trí 41). Tất cả các chỉ số thành phần trong 
trụ cột này đều tăng điểm và tăng hạng (như Thuê bao internet cáp quang, Thuê bao di động, Thuê 
bao di động băng thông rộng, Số người sử dụng internet, Thuê bao Internet băng thông rộng cố định) 
3 So với GCI 4.0 năm 2018, chỉ số này đã tăng 23 bậc với các chỉ số thành phần về cạnh tranh trong 
nước đều tăng điểm và tăng hạng, và chỉ số thành phần về độ mở thương mại được ghi nhận tích cực 
với việc giảm bớt các rào cản phi thuế.   
4 So với GCI 4.0 năm 2018, chỉ số này đã tăng 2,6 điểm và 7 bậc (từ thứ 90 lên thứ hạng 83), với sự 
cải thiện về chỉ số thành phần về Di cư lao động trong nước (tăng 27 bậc); chỉ số thành phần về Mức 
độ dễ dàng trong tuyển dụng lao động nước ngoài (tăng 22 bậc); chỉ số thành phần về Mức độ linh 
hoạt của tiền lương (tăng 15 bậc); chỉ số thành phần về Quan hệ giữa người lao động- người sử dụng 
lao động và Thực tiễn tuyển dụng và sa thải lao động (đều tăng 10 bậc). Tuy nhiên, chỉ số thành phần 
về Quyền của người lao động chưa được đảm bảo, giảm 4 điểm và giảm 11 bậc (từ vị trí 82 xuống vị 
trí 93). 
5 So với GCI 4.0 năm 2018, chỉ số này đã tăng 6 bậc (từ thứ hạng 82 lên thứ hạng 76). Trong đó, chỉ 
số thành phần về Mức độ tinh thông của người mua tăng 46 bậc; chỉ số thành phần về Mức độ phát 
triển các cụm ngành tăng 33 bậc; chỉ số thành phần về Hợp tác đa bên tăng 17 bậc; chỉ số thành phần 
về Tính đa dạng của lực lượng lao động tăng 16 bậc; và chỉ số thành phần về Chi phí R&D tăng 6 bậc. 
6 So với GCI 4.0 năm 2018, chỉ số này đã giảm điểm nhẹ (0,5 điểm, từ 81 điểm xuống 80,5 điểm) và 
tụt 3 hạng (từ vị trí 68 xuống vị trí 71). 
7 So với GCI 4.0 năm 2018, chỉ số này đã tăng 0,3 điểm và 5 bậc (từ vị trí 94 lên vị trí 89). Trong đó, 
đáng kể nhất là nhóm các chỉ số thể hiện Mức độ định hướng tương lai của Chính phủ tăng mạnh. 
Nhóm chỉ số này trong GCI 2019 được phát triển và thể hiện cụ thể hơn so với đánh giá trong GCI 
2018, do đó thứ hạng của Việt Nam ở chỉ số này được ghi nhận cải thiện tích cực (vị trí 40 năm 2019 
so với thứ hạng 75 năm 2018). Tuy vậy, chỉ số về Quy định pháp lý thích ứng linh hoạt với mô hình 
kinh doanh số còn thấp điểm và thấp hạng (43,1 điểm và ở vị trí 71); chỉ số Ổn định chính sách chỉ đạt 
50,3 điểm và thứ hạng 67. 
8 So với GCI 4.0 năm 2018, chỉ số này đã tăng 12 bậc (từ vị trí 101 lên vị trí 89), với những cải thiện 
mạnh mẽ trên hầu hết các chỉ số thành phần (ngoại trừ phá sản doanh nghiệp), nhất là những chỉ số 
thể hiện tăng trưởng các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp có ý tưởng đột phá. 
9 So với GCI 4.0 năm 2018, chỉ số này đã tăng 2,7 điểm và 4 bậc (từ thứ 97 lên thứ hạng 93), với sự 
ghi nhận cải thiện tích cực trên tất cả các chỉ số thành phần. Đáng chú ý là: Chất lượng đào tạo nghề 
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(tăng 13 bậc); Kỹ năng của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp (tăng 12 bậc); Mức độ đào tạo nhân 
viên và Mức độ dễ dàng tìm kiếm lao động lành nghề (cùng tăng 8 bậc); Tư duy phản biện trong 
giảng dạy (tăng 7 bậc). 
10 https://congthuong.vn/nam-2020-viet-nam-hut-gan-29-ty-usd-von-fdi-150172.html  
11 15 gói chính sách kinh tế: (1) Hệ thống lương có thể dự tính được; (2) Khuyến kích về thuế đối với 
ngành sử dụng nhiều lao động; (3) Giảm thiểu tối đa hàng chờ tại cảng; (4) Điều chỉnh Danh mục 
không cho phép đầu tư nước ngoài theo hướng giảm bớt; (5) Nới lỏng chính sách visa nhập cảnh; (6) 
Khuyến khích về thuế với ngành giao thông vận tải; (7) Tăng tốc phát triển cơ sở hạ tầng và năng 
lượng; (8) Dịch vụ cấp phép trong vòng 3-tiếng tại BKPM; (9) Giảm chi phí năng lượng cho các 
ngành; (10) Khuyến khích về thuế đối với bất động sản; (11) Tăng tốc việc cấp phép sử dụng đất; (12) 
Cải thiện môi trường kinh doanh; (13) Đưa ra chính sách mua nhà cho người có thu nhập thấp; (14) 
Khuyến khích đầu tư trong thương mại điện tử; (15) Tăng hiệu quả đối với chi phí vận tải, kho bãi 
quốc gia (logistic cost).   
12 Chính sách xúc tiến Chính phủ số: Quyết định bởi Hội nghị chiến lược xúc tiến sử dụng dữ liệu 
công - tư của Trụ sở chiến lược xúc tiến xã hội mạng thông tin và truyền thông tiên tiến, ngày 
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