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Ai trả lời Điều tra
PCI-FDI?
- 1.583 nhà đầu tư
- 21 tỉnh thành
- Từ 52 nước

Who answers the 
PCI-FDI Survey?
- 1,583 investors
- 21 provinces
- 52 countries

Nhiệt kế doanh nghiệp FDI  
Tỷ lệ DN dự định mở rộng hoạt động

PCI-FDI Business Thermometer 
Firms Planning to Expand Business



4 Bài học Điều tra từ
doanh nghiệp FDI năm thứ 10

4 Lessons from the 10th Annual 
PCI-FDI Survey



4 Lessons from the 10th Annual PCI-FDI Survey

1. Impressive improvement in entry procedures 
since 2014

2. Overall post-entry regulatory costs are 
reasonable, but some FIEs are experiencing 
disproportionate attention

3. Access to land is improving and expropriation 
risk is declining

4. Scale and scope of informal charges is declining

4 Bài học từ Điều tra doanh nghiệp FDI năm thứ 10 

1. Các thủ tục gia nhập thị trường có sự cải thiện
mạnh mẽ kể từ năm 2014

2. Chi phí thực hiện quy định, thủ tục nhìn chung là
hợp lý, song có vẻ chưa hoàn toàn đồng đều

3. Tiếp cận đất đai tiếp tục cải thiện, rủi ro bị thu
hồi đất có xu hướng giảm

4. Chi phí không chính thức có xu hướng giảm cả
về quy mô và phạm vi 



1. Gia nhập thị trường cải thiện mạnh
Tổng thời gian chờ đợi các giấy
tờ để chính thức hoạt động

Thời gian chờ đợi các loại
giấy tờ thành lập DN Overall Waiting Period Wait Times by Document

1. Impressive improvement in entry procedures since 2014



2. Chi phí thực
hiện quy định, 
thủ tục nhìn

chung là hợp lý, 
song có vẻ

chưa hoàn toàn
đồng đều. 

2. Overall 
regulatory costs 
are reasonable, 
but some FIEs 

are experiencing 
disproportionate 

attention



3. Tiếp cận đất đai tiếp tục cải thiện, 
rủi ro bị thu hồi đất có xu hướng giảm

3. Access to land is improving and 
expropriation risk is declining 



4. Chi phí không chính thức có xu hướng giảm
cả về quy mô và phạm vi. 

4. Scale and scope of informal charges are declining



Tỷ lệ chi phí KCT/doanh thu

Doanh nghiệp FDI 
đã tiết giảm được
tổng cộng 1,1 tỷ
USD chi phí KCT 
trung bình năm
kể từ năm 2015!

Bribe Size/Sales Revenue

Annual bribe tax 
for foreign 
investors has 
declined by $1.1 
billion USD 
compared to 2015!

4. Chi phí không chính thức có xu hướng giảm
cả về quy mô và phạm vi. 

4. Scale and scope of informal charges are declining



Điều tra mới về chi phí không chính thức
trong cấp giấy phép xây dựng

New PCI assessment of bribery in construction



48% doanh nghiệp FDI đã trả chi phí không
chính thức để được cấp phép xây dựng

48% of FIEs Bribed to Get Construction License



Tự động hóa, số hóa: Nguy cơ hay Cơ hội?
Điều tra đặc biệt hàng năm

Automation: Threat or Opportunity?
Annual PCI Special Investigation



Tóm tắt
• Tự động hóa đã trở nên phổ biến ở cả khối DN dân doanh và DN FDI

tại Việt Nam
• Cả DN dân doanh và DN FDI đều dự định tiếp tục đầu tư các công

nghệ tiết giảm nhân công.
• Động cơ thúc đẩy tự động hóa

1) Cơ hội hội nhập toàn cầu thông qua các chuỗi cung ứng
2) Chi phí tuyển dụng và đào tạo lao động có tay nghề phù hợp
3) Nguy cơ đình công gây gián đoạn kinh doanh sản xuất, đặc biệt ở
khối DN FDI.
4) Ứng phó với tác động BĐKH

• Tự động hóa sẽ tăng nhu cầu lao động ở một số ngành, đặc biệt là lao
động có kỹ năng, tay nghề cao hơn

• Tự động hóa sẽ tác động tiêu cực nhất với nhóm lao động không có
hoặc thiếu kỹ năng.

• Covid-19 sẽ thúc đẩy các xu hướng này gia tăng.
• Thất nghiệp kéo dài, giáo dục đào tạo bị gián đoạn sẽ khiến người

lao động Việt Nam càng khó đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư.

• Automation is already widespread among both domestic and
foreign investors in Vietnam

• Both plan to continue investing in labor-saving technologies.
• Key drivers of automation

1) the opportunities of global integration through supply chains
2) the costs of recruiting and training suitably qualified workers
3) the threat of labor unrest disrupting business operations,
especially for foreign firms.
4) responses to climate change threats

• Automation will increase employment in some sectors,
especially for better trained and more sophisticated workers. It

• Robots will be extremely disruptive for unskilled and low skilled
workers.

• Covid-19 will exacerbate these trends.
• Long periods of unemployment and disrupted education will

make it more difficult for Vietnamese labor force to meet
demands of investors

Summary



Tự động hóa là gì?

1. Sử dụng rô-bốt công nghiệp trong
lắp ráp, phân phối và giao hàng

2. Số hóa sản xuất hoặc dịch vụ, 
•Sử dụng máy tính bảng để nhận
đơn đặt hàng
•Nhập dữ liệu tự động

3. Trí tuệ nhân tạo
•Xe tải giao hàng tự lái
•Sử dụng công nghệ máy học
trong tiếp thị

What is Automation?

1. Using industrial robots in product 
assembly, distribution, and delivery.

2. Digitalization of production or 
services, 
• iPads taking customer orders 
•Automatic data entry

3. Artificial intelligence
•Self-driving delivery trucks 
•Machine learning in marketing



Mức độ và quy mô áp dụng tự động hóa
ở doanh nghiệp dân doanh

Frequency and depth of 
automation in Vietnamese firms



Các ngành có tỷ lệ tự động hóa lớn nhất Business sectors with most automation



Lý do DN lựa chọn tự
động hóa:

- Giảm chi phí
- Tiếp cận thị trường mới
- Tham gia chuỗi cung
- Cải thiện tuân thủ môi
trường

Self-reported 
explanations for 
automation.

- Lower costs
- Access new markets
- Supply chains
- Green compliance



Động cơ thúc đẩy DN 
FDI tự động hóa
(phân tích toán kinh tế)

- Chi phí đào tạo
- Nguy cơ đình công
- Biến đổi khí hậu

Econometric analysis of 
automation drivers of 
foreign firms

- Training costs
- Labor strikes
- Climate change



Robot có lấy đi việc làm của con người? Will robots take Vietnamese jobs?



Nhu cầu lao động có kỹ năng sẽ gia tăng Demand for skilled employees will increase



Khuyến nghị chính sách
• Cách tiếp cận chính sách hiện đang đi đúng hướng.      

Cần duy trì và phát huy!
• Tiếp tục cải cách giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục

phổ thông, cao đẳng và đại học. 
• Hoàn thiện các chương trình cải cách thông qua tham vấn

cộng đồng doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng lao động
có kỹ năng

• Phát huy các thành tựu của luật lao động về điều kiện lao
động và quan hệ lao động.

• Chú trọng giảm thiểu tác động BĐKH, đặc biệt ở cấp địa
phương.

• Các chương trình đào tạo kinh doanh và quản lý, hỗ trợ
doanh nghiệp hậu Covid-19 sẽ rất cần thiết.

• Current policy approach is on the right track.  Stick with it!
• Continue with education reforms to improve secondary, 

tertiary and university education. 
• Refine reforms through consultation with business 

community about needed skillsets.
• Enhance labor law achievements on working condition 

and labor relations.
• Pay attention to climate mitigation especially at local level.
• Business and management training and support 

programs post-Covid will be critical.

Policy recommendations



Trân trọng CẢM ƠN!

Thank you!


