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Nhà đầu tư �ếp
tục lạc quan về
môi trường kinh
doanh Việt Nam

Chi phí giao dịch
để đi vào hoạt
động tại Việt Nam 
xuống thấp ở mức
kỷ lục



Song vẫn còn nhiều quan ngại về gánh nặng
quy định hậu đăng ký

Các TTHC thuế, 
BHXH và Hải
quan vẫn là mối
quan ngại lớn
nhất của các DN 
FDI



Dù đã giảm đáng
kể,
nhưng ưu đãi đối
với DNNN vẫn là
quan ngại đối với
DN FDI

Nhiều chỉ tiêu về
tham nhũng vặt có
chiều hướng giảm



“Một bàn tay không vỗ thành tiếng”
Việc DN chủ động đưa quà biếu, hối lộ vẫn là vấn đề chính trong xoá bỏ tham nhũng

Mục đích lớn
nhất khi đưa hối
lộ là nhằm tạo
mối quan hệ hoặc
tránh bị phạt lỗi



Thông điệp chính từ Điều tra DN FDI

• Những thay đổi pháp luật trong hai năm qua đã tạo ra một môi trường
pháp lý thân thiện hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

• Những cải cách này đã gặt hái được thành quả, gia tăng sự lạc quan và
triển vọng mở rộng sản xuất kinh doanh lớn hơn.

• Kết quả điều tra cho thấy chi phí gia nhập thị trường và tham nhũng vặt
đã giảm bớt.

• Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm để khai thác hết tiềm
năng thu hút đầu tư:
• Môi trường chính sách có nhiều ưu đãi đối với DNNN vẫn là một trở ngại.

• Quy định hậu đăng ký vẫn còn nhiều phiền hà và một số doanh nghiệp cho biết bị
thanh tra, kiểm tra quá mức.

• Nhiều DN “chủ động biếu quà hối lộ” và coi khoản chi phí này như một hợp đồng
bảo hiểm để giúp họ tránh bị nhũng nhiễu và “được việc” trong tương lai. 

Cảm nhận của doanh nghiệp về
các vấn đề môi trường



1/5 doanh nghiệp
tin rằng ô nhiễm
nhiễm môi trường
ảnh hưởng tiêu
cực tới hoạt động
kinh doanh

DN FDI và DN 
trong các ngành
phi sản xuất chế 
tạo là đối tượng
có quan ngại lớn
nhất về vấn đề
môi trường



Những quan ngại về ô nhiễm môi trường được ghi nhận
rộng khắp các địa phương trên cả nước

Các vi phạm về môi trường có được giải quyết thỏa đáng?



Mức độ nhận biết
về các quy định
môi trường của
các doanh nghiệp
trong nước thấp

DN trong ngành
sản xuất chế tạo
có mức độ nhận
thức lớn nhất



Các chương trình
kêu gọi DN tình
nguyện tham gia
bảo vệ môi trường
chỉ mới bắt đầu

Sự cố ô nhiễm
Formosa khiến cho
nhiều doanh
nghiệp có động lực
tuân thủ các quy
định hơn và áp
dụng các quy chế
nội bộ về môi
trường



Sự cố ô nhiễm
Formosa khiến cho
nhiều doanh nghiệp
có động lực tuân thủ
các quy định hơn và
áp dụng các quy chế
nội bộ về môi
trường

Thông điệp chính về
các vấn đề môi trường

• Trong bối cảnh xảy ra một loạt các sự cố về môi trường trường trong thời gian
qua, nhận thức về các vấn đề do ô nhiễm gây ra ngày càng tăng

• Phải lựa chọn hoặc tăng trưởng kinh tế hoặc môi trường trong lành là một quan
điểm sai lầm. Điều này được khẳng định rõ ràng trong kết quả điều tra PCI 2016.

• Một số lượng lớn các doanh nghiệp tin rằng bảo vệ môi trường là vấn đề quan
trọng và ô nhiễm môi trường gây thiệt hại nặng cho hoạt động sản xuất kinh
doanh của họ, đặc biệt là các doanh nghiệp phi sản xuất.

• Các doanh nghiệp cho biết sẵn sàng chi trả để tuân thủ thêm các quy định môi
trường hay tự áp dụng các quy chế nội bộ để tránh ô nhiễm.

• Nhiều doanh nghiệp đã chủ động có những biện pháp ứng phó với vấn đề ô 
nhiễm môi trường.
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