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VÀ MỘT SỐ THỰC TIỄN TỐT TẠI 
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Hà	Nội,	tháng	9	năm	2016
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THAy	LỜI	kẾT	 58
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kết	quả	khảo	sát	các	doanh	nghiệp	trong	khu	vực	kinh	tế	tư	nhân	tại	Việt	Nam	
qua	điều	tra	chỉ	số	Năng	lực	cạnh	tranh	cấp	tỉnh	(PcI)	trong	nhiều	năm	cho	
thấy,	các	doanh	nghiệp	đánh	giá	đối	thoại	doanh	nghiệp	là	kênh	phổ	biến	và	
hiệu	quả	nhất	để	phản	ánh	các	khó	khăn,	vướng	mắc	trong	quá	trình	hoạt	động	
sản	xuất	kinh	doanh,	cũng	như	đưa	ra	các	kiến	nghị	nhằm	cải	thiện	môi	trường	
kinh	doanh.	

Tại	Việt	Nam,	việc	tiến	hành	đối	thoại	doanh	nghiệp	trong	thời	gian	qua	đã	có	
nhiều	chuyển	biến	tích	cực.	Thay	vì	những	kiểu	đối	thoại	hình	thức	với	sự	tham	
gia	dè	dặt	của	các	doanh	nghiệp,	một	số	tỉnh,	thành	phố	đang	từmg	bước	tiến	
hành	đối	thoại	doanh	nghiệp	theo	hướng	thực	chất,	đi	vào	giải	quyết	căn	bản	
những	khó	khăn,	vướng	mắc	cho	các	doanh	nghiệp,	đồng	thời	có	những	kiến	
nghị	tới	các	bộ,	ngành	trung	ương	để	có	những	điều	chỉnh	chính	sách,	pháp	
luật	phù	hợp	thực	tiễn.	không	chỉ	dừng	ở	cấp	cấp	tỉnh,	mà	một	số	tỉnh	đã	tiến	
hành	đối	 thoại	doanh	nghiệp	 tại	cấp	huyện,	 thị	xã.	Đối	 thoại	doanh	nghiệp	
cũng	không	chỉ	tập	trung	vào	những	vấn	đề	chung,	mà	còn	được	tiến	hành	theo	
chuyên	đề,	trong	từng	lĩnh	vực	cụ	thể.	Bên	cạnh	việc	tiến	hành	theo	hình	thức	
hội	nghị,	tọa	đàm,	một	số	tỉnh	đã	thực	hiện	đối	thoại	một	cách	thân	thiện,	cởi	
mở	hơn	qua	các	hoạt	động	như	café	doanh	nhân,	hoặc	qua	các	trang	đối	thoại	
trực	tuyến	giữa	chính	quyền	và	doanh	nghiệp.	

dù	vậy,	đối	thoại	doanh	nghiệp	vẫn	đang	là	cách	làm	riêng	của	một	vài	địa	
phương	và	hiện	nay	vẫn	chưa	có	những	hướng	dẫn	chi	tiết	về	đối	thoại	doanh	
nghiệp	để	nhiều	tỉnh,	thành	phố	khác	có	thể	dễ	dàng	vận	dụng.	do	đó,	Phòng	
Thương	mại	và	công	nghiệp	Việt	Nam	(VccI)	trân	trọng	giới	thiệu	cuốn	“cẩm	
nang	hướng	dẫn	đối	thoại	doanh	nghiệp	và	một	số	thực	tiễn	tốt	tại	Việt	Nam”	
trên	cơ	 sở	khái	quát	hóa	đặc	điểm	hoạt	động	đối	 thoại	doanh	nghiệp,	 cung	
cấp	thông	tin	về	những	kinh	nghiệm,	mô	hình	đối	thoại	hiệu	quả	ở	một	số	địa	
phương.	cuốn	cẩm	nang	được	thực	hiện	với	sự	hỗ	trợ	của	cơ	quan	Phát	triển	
Quốc	tế	Hoa	kỳ	tại	Việt	Nam	(UsAId).	Nhóm	nghiên	cứu	hi	vọng	rằng	ấn	phẩm	
này	có	thể	trở	thành	một	tài	liệu	tham	khảo	hữu	ích	cho	các	bên	có	liên	quan	
trong	việc	thực	hiện	đối	thoại	doanh	nghiệp,	qua	đó	góp	phần	cải	thiện	môi	
trường	kinh	doanh	và	thúc	đẩy	sự	phát	triển	kinh	tế	của	các	tỉnh,	thành	phố	tại	
Việt	Nam.

LỜI NÓI ĐẦU
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TỐT TẠI VIỆT NAM

7

 DN	 doanh	nghiệp

 DNNN	 doanh	nghiệp	nhà	nước

 DNNVV	 doanh	nghiệp	nhỏ	và	vừa

 ĐBSCL	 Đồng	bằng	sông	cửu	Long

 HĐND	 Hội	đồng	nhân	dân

 HHDN	 Hiệp	hội	doanh	nghiệp

 TTHC	 Thủ	tục	hành	chính

 TTXT	 Trung	tâm	Xúc	tiến

 UBND	 ủy	ban	nhân	dân

 VCCI	 	Phòng	Thương	mại	và	công	nghiệp	Việt	Nam

TỪ VIẾT TẮT
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TạI Sao CầN TớI CUốN Cẩm NaNg Về ĐốI THoạI DoaNH NgHIệp?
Thành	quả	phát	triển	kinh	tế	-	xã	hội	chỉ	có	thể	đạt	được	một	cách	bền	vững	nếu	
dựa	trên	việc	xây	dựng	và	thực	thi	chính	sách,	pháp	luật	tốt,	đảm	bảo	sự	tham	
vấn	của	các	bên	có	liên	quan.	

một	trong	nhiều	cách	thức	góp	phần	xây	dựng	các	chính	sách,	pháp	luật	tốt	liên	
quan	tới	doanh	nghiệp	chính	là	việc	tăng	cường	tham	vấn	giữa	Nhà	nước	(khu	
vực	công)	và	cộng	đồng	doanh	nghiệp	(khu	vực	tư),	từ	đó	tháo	gỡ	khó	khăn	cho	
các	doanh	nghiệp,	cải	thiện	môi	trường	kinh	doanh,	thúc	đẩy	phát	triển	kinh	
tế	-	xã	hội.	

Tại	Việt	Nam,	việc	tham	vấn	giữa	Nhà	nước	và	cộng	đồng	doanh	nghiệp	thường	
được	tiến	hành	thông	qua	hình	thức	đối	thoại	doanh	nghiệp.	Nhiều	diễn	đàn	đối	
thoại	doanh	nghiệp	đã	được	tổ	chức,	ở	cả	cấp	trung	ương	và	cấp	địa	phương.	
Tuy	nhiên	cho	tới	nay	vẫn	thiếu	vắng	những	tài	liệu	hướng	dẫn	để	có	thể	tổ	chức	
một	cách	hiệu	quả	những	cuộc	đối	thoại	này.	

mụC TIêU Của CUốN Cẩm NaNg 
cuốn	cẩm	nang	này	hướng	tới	việc	tạo	lập	môi	trường	kinh	doanh	thuận	lợi	tại	
các	tỉnh,	thành	phố	của	Việt	Nam	thông	qua	việc	giới	thiệu	những	thực	tiễn	tốt	
của	hoạt	động	đối	thoại	doanh	nghiệp	tại	một	số	địa	phương	trong	nước.	

Với	mong	muốn	chia	sẻ	thông	tin	và	cách	làm	từ	thực	tiễn	của	các	tỉnh,	thành	
phố	khác	nhau	tại	Việt	Nam,	nhóm	nghiên	cứu	hi	vọng	rằng	ấn	phẩm	này	có	
thể	trở	thành	một	tài	liệu	tham	khảo	hữu	ích	cho	các	bên	có	liên	quan	(chính	
quyền,	hiệp	hội	doanh	nghiệp…)	trong	việc	thực	hiện	đối	thoại	doanh	nghiệp,	
qua	đó	góp	phần	cải	thiện	môi	trường	kinh	doanh	và	thúc	đẩy	sự	phát	triển	kinh	
tế	của	các	tỉnh,	thành	phố	tại	Việt	Nam.	

CUốN Cẩm NaNg Này DàNH CHo aI?
cuốn	cẩm	nang	này	trước	hết	dành	cho	các	hội,	hiệp	hội	doanh	nghiệp	Việt	
Nam	và	cơ	quan	nhà	nước	các	cấp	-	những	chủ	thể	chính	hiện	đang	tiến	hành	
hoặc	dự	định	tiến	hành	các	cuộc	đối	thoại	doanh	nghiệp	tại	Việt	Nam	-	về	cách	
thức	tiến	hành	đối	thoại.	Bên	cạnh	đó,	cuốn	cẩm	nang	cũng	cung	cấp	thông	tin	
tới	các	doanh	nghiệp,	doanh	nhân	-	những	người	tham	gia	quan	trọng	trong	các	
cuộc	đối	thoại	này	-	về	cách	thức	tham	gia	đối	thoại	hiệu	quả.	cuốn	cẩm	nang	
còn	chia	sẻ	thông	tin	tới	các	nhà	tài	trợ	trong	các	dự	án	phát	triển,	nhằm	đưa	
ra	các	hoạt	động	phù	hợp	hỗ	trợ	cải	thiện	môi	trường	kinh	doanh	tại	Việt	Nam.	
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CáCH THứC xây DựNg CUốN Cẩm NaNg? 
cuốn	cẩm	nang	này	do	Phòng	Thương	mại	và	công	nghiệp	Việt	Nam	(VccI)	
xây	dựng,	với	sự	hỗ	trợ	của	cơ	quan	Phát	triển	Quốc	tế	Hoa	kỳ	(UsAId).	Đây	
là	một	sản	phẩm	trong	khuôn	khổ	dự	án	chỉ	số	Năng	lực	cạnh	tranh	cấp	tỉnh	
(PcI)	do	VccI	và	UsAId	hợp	tác	triển	khai	từ	năm	2005	tới	nay,	nhằm	đánh	
giá	chất	lượng	điều	hành	kinh	tế	của	các	tỉnh	thành	phố	để	thúc	đẩy	phát	triển	
doanh	nghiệp.	

cuốn	cẩm	nang	là	kết	quả	tổng	hợp	từ	thực	tế	của	nhiều	chuyên	gia	tới	từ	các	
hội,	hiệp	hội	doanh	nghiệp	và	cán	bộ	VccI	tới	từ	nhiều	chi	nhánh,	Văn	phòng	
đại	diện	trên	cả	nước.	Nhóm	nghiên	cứu	cũng	thu	thập	thông	tin	từ	báo	chí	về	
việc	tiến	hành	đối	thoại	doanh	nghiệp	tại	Việt	Nam,	cũng	như	qua	những	trải	
nghiệm	thực	tế	của	các	cán	bộ	dự	án	PcI	trong	quá	trình	tham	gia	các	hội	nghị	
đối	thoại	doanh	nghiệp	tại	nhiều	tỉnh,	thành	phố	và	các	diễn	đàn	quốc	gia	mà	
đại	diện	nhóm	có	cơ	hội	tham	dự	và	trình	bày	kết	quả	nghiên	cứu.	một	nguồn	
quan	trọng	cho	việc	xây	dựng	cuốn	cẩm	nang	này	là	những	tham	khảo	có	chọn	
lọc	các	tài	liệu	nước	ngoài	về	đối	thoại	doanh	nghiệp.	

NộI DUNg CHíNH Của CUốN Cẩm NaNg 
Ngoài	phần	mở	đầu	và	kết	luận,	cuốn	cẩm	nang	giới	thiệu	lợi	ích	của	đối	thoại	
doanh	nghiệp,	những	căn	cứ	để	tiến	hành	đối	thoại	doanh	nghiệp,	quy	trình	đối	
thoại	doanh	nghiệp	cũng	như	những	lưu	ý	cụ	thể	trong	quá	trình	triển	khai	đối	
thoại.	Bên	cạnh	đó,	cuốn	cẩm	nang	khái	quát	bức	tranh	về	tình	hình	đối	thoại	
doanh	nghiệp	tại	Việt	Nam,	chọn	lọc	và	giới	thiệu	những	sáng	kiến,	thực	tiễn	
tốt	trong	đối	thoại	doanh	nghiệp	tại	Việt	Nam,	nhằm	cung	cấp	thêm	thông	tin	
cũng	như	bài	học	kinh	nghiệm	cho	các	chủ	thể	tiến	hành.	

THam kHảo THôNg TIN CHI TIếT THêm ở ĐâU? 
Vì	những	lý	do	khách	quan,	cuốn	cẩm	nang	này	chưa	có	điều	kiện	truyền	tải	
đầy	đủ	các	thông	tin	về	mô	hình,	cách	thức	thực	hiện	đối	thoại	doanh	nghiệp	
ở	các	tỉnh,	thành	phố	tại	Việt	Nam.	Để	có	thông	tin	chi	tiết	và	cập	nhật	hơn	về	
đối	thoại	doanh	nghiệp	tại	Việt	Nam,	độc	giả	có	thể	truy	cập	thêm	trang	thông	
tin	của	dự	án	chỉ	số	PcI:	www.pcivietnam.vn,	cũng	như	từ	các	nguồn	thông	
tin,	báo	chí	khác.		
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ĐốI THoạI DoaNH NgHIệp Là gì?
Đối	thoại	doanh	nghiệp	là	việc	thảo	luận	giữa	khu	vực	nhà	nước	và	khu	vực	
tư	nhân	về	các	vấn	đề	liên	quan	đến	xây	dựng	và	thực	thi	chính	sách,	pháp	
luật	liên	quan	tới	kinh	tế	của	chính	quyền	ở	các	cấp	trung	ương	và	địa	phương,	
nhằm	hướng	tới	tạo	lập	một	môi	trường	kinh	doanh	thuận	lợi.	

Triển	khai	đối	thoại	doanh	nghiệp	là	một	trong	những	cách	thức	nhằm	xây	dựng	
được	chính	sách,	pháp	luật	có	chất	lượng	tốt,	tạo	môi	trường	kinh	doanh	thuận	
lợi,	thúc	đẩy	sự	phát	triển	của	doanh	nghiệp.	Hay	nói	cách	khác,	đó	là	việc	lựa	
chọn	một	chính	sách,	pháp	luật	tốt	nhất,	trên	cơ	sở	cân	nhắc	cẩn	trọng	lợi	ích	
của	các	bên	có	liên	quan,	vì	lợi	ích	chung	của	xã	hội.	Thông	qua	các	cuộc	đối	
thoại	doanh	nghiệp,	cơ	quan	hoạch	định	và	thực	thi	chính	sách	có	thể	xác	định	
được	những	ảnh	hưởng	tích	cực	và	tiêu	cực	của	một	chính	sách,	pháp	luật,	là	
tiền	đề	cho	việc	hoàn	thiện	chính	sách,	pháp	luật	sao	cho	có	thể	tạo	lập	được	
môi	trường	kinh	doanh	minh	bạch,	thông	thoáng,	bình	đẳng...	

các	cuộc	đối	thoại	doanh	nghiệp	có	thể	được	thực	hiện	theo	sáng	kiến	của	chính	
quyền,	các	tổ	chức	đại	diện	cộng	đồng	doanh	nghiệp	như	hội,	hiệp	hội	và	chính	
những	doanh	nghiệp	chịu	tác	động	của	một	chính	sách,	quy	định	pháp	luật	cụ	thể.	

Nội	dung	đối	thoại	tương	đối	đa	dạng.	có	thể	tập	trung	vào	các	vấn	đề	vĩ	mô	
liên	quan	tới	môi	trường	sản	xuất,	kinh	doanh	của	doanh	nghiệp,	như	các	chính	
sách	phát	triển	kinh	tế,	phát	triển	cộng	đồng	doanh	nghiệp	hay	những	vấn	đề	
cụ	thể	(quy	định	pháp	luật,	thủ	tục	hành	chính)	liên	quan	trực	tiếp	đến	thực	tiễn	
sản	xuất	kinh	doanh	của	doanh	nghiệp.	

Tóm	lại,	đối thoại doanh nghiệp trong khuôn khổ cuốn cẩm nang này là đối 
thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến cải thiện 
môi trường kinh doanh, vì lợi ích chung của xã hội.   

LợI íCH CHUNg Của ĐốI THoạI DoaNH NgHIệp
Đối	thoại	doanh	nghiệp	hướng	tới	mục	tiêu	chung	là	cải	thiện	môi	trường	kinh	
doanh.	Việc	tiến	hành	đối	thoại	doanh	nghiệp	đem	lại	những	lợi	ích	đối	với	cả	
chính	quyền	và	cộng	đồng	doanh	nghiệp	như	sau1:	
�	 	Góp	phần	nhận	diện	tốt	hơn	những	nút	thắt,	những	vấn	đề	của	môi	trường	

kinh	doanh	hiện	tại	cũng	như	việc	thiết	kế	các	biện	pháp	cải	cách	đáp	ứng	
sự	phát	triển	của	kinh	tế	-	xã	hội.	

1	 	Benjamin	Herzberg	and	Andrew	Wright	(2006,	cập	nhật	2016),	The	Public-Private	dialogue	
Handbook:	A	Toolkit	for	Business	Environment	reformers	(cẩm	nang	đối	thoại	công	tư:	công	cụ	
dành	cho	các	nhà	cải	cách	môi	trường	kinh	doanh),	dFId,	Ngân	hàng	thế	giới,	IFc,	Trung	tâm	
phát	triển	oEcd
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�	 	Nâng	cao	tính	khả	thi	của	các	chính	sách,	pháp	luật	được	ban	hành.	chỉ	
khi	doanh	nghiệp	hiểu	rõ	chính	quyền	muốn	đạt	được	mục	đích	gì	từ	các	kế	
hoạch,	biện	pháp	cải	cách,	thì	họ	mới	dễ	dàng	chấp	nhận	và	tuân	thủ	tốt	
hơn	trên	thực	tế.	

�	 	Tăng	cường	tính	minh	bạch,	quản	trị	tốt	và	nâng	cao	trách	nhiệm	giải	trình	
trong	quá	trình	thực	thi	chính	sách,	pháp	luật.	

�	 	Tạo	môi	trường	kinh	doanh	thuận	lợi	bằng	việc	ủng	hộ	các	sáng	kiến	cải	
cách,	tạo	động	lực	cũng	như	thúc	đẩy	tiến	trình	cải	cách.	

�	 	Xây	dựng	lòng	tin	và	nhận	thức	chung	giữa	khu	vực	công	và	khu	vực	tư	-	hai	
đối	tác	chính	của	quá	trình	phát	triển.	

Việc	tiến	hành	đối	thoại	cũng	có	một	số	lợi	ích	cụ	thể	đối	với	từng	chủ	thể	tham	
gia	vào	hoạt	động	này:		

CộNg ĐồNg DoaNH NgHIệp Có LợI íCH gì? 
�	 	có	cơ	hội	để	phản	ánh	những	khó	khăn,	vướng	mắc	từ	cơ	chế,	chính	sách,	

thủ	tục	hành	chính…	
�	 	có	được	kênh	chính	thức	xử	lý	vướng	mắc,	khó	khăn	từ	cơ	chế,	chính	sách	

và	thực	thi	chính	sách	cho	cộng	đồng	doanh	nghiệp.
�	 	Được	cung	cấp,	cập	nhật	thông	tin	về	cơ	chế,	chính	sách	liên	quan	đến	cộng	

đồng	doanh	nghiệp,	để	từ	đó	tận	dụng	tốt	hơn	những	ưu	đãi,	hỗ	trợ	(nếu	có)	
và	tuân	thủ	tốt	hơn	các	quy	định	pháp	luật.

�	 	có	thể	chuẩn	bị	chiến	lược	hoặc	kế	hoạch	kinh	doanh	dài	hạn	của	doanh	
nghiệp	tốt	hơn	nhờ	việc	nắm	bắt	thông	tin	qua	đối	thoại	doanh	nghiệp,	và	
hiểu	rõ	hơn	những	định	hướng,	chiến	lược	cũng	như	những	yêu	cầu	về	mặt	
thể	chế,	chính	sách.

CHíNH qUyềN THU ĐượC LợI íCH gì?  
�	 	Nắm	bắt	kịp	thời	những	vướng	mắc,	khó	khăn	của	cộng	đồng	doanh	nghiệp	

trong	hoạt	động	sản	xuất	kinh	doanh,	từ	đó	có	thể	tháo	gỡ	những	khó	khăn,	
vướng	mắc	của	cộng	đồng	doanh	nghiệp	(xác	lập	được	kênh,	cơ	chế	giải	
quyết	kiến	nghị	của	doanh	nghiệp	sau	đối	thoại).	

�	 	có	được	kênh	nắm	bắt	thông	tin	trực	tiếp	từ	cộng	đồng	doanh	nghiệp,	qua	
đó	có	thể	đánh	giá	tác	động	của	việc	ban	hành	và	thực	thi	những	quy	định	
có	liên	quan	tới	doanh	nghiệp.		

�	 	Thu	thập	được	ý	kiến	của	đối	tượng	chịu	tác	động	(doanh	nghiệp)	nhằm	hoàn	
thiện	những	chính	sách,	pháp	luật	có	liên	quan	đến	cộng	đồng	doanh	nghiệp.	
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�	 	Truyền	tải	được	các	thông	tin	cập	nhật	về	cơ	chế,	chính	sách	tới	khu	vực	
doanh	nghiệp,	tăng	cường	ý	thức	tuân	thủ	pháp	luật,	thực	hiện	các	quy	định,	
chính	sách	của	doanh	nghiệp.

�	 	có	cơ	hội	để	giải	trình	rõ	những	lý	do	về	việc	lựa	chọn	một	chính	sách,	quy	
định	cụ	thể	liên	quan	tới	doanh	nghiệp.		

�	 	cập	nhật,	thông	tin	cho	doanh	nghiệp	những	chương	trình,	nỗ	lực	cải	cách	
nhằm	tạo	môi	trường	kinh	doanh	thuận	lợi	cho	cộng	đồng	doanh	nghiệp,	trong	
đó	có	khu	vực	kinh	tế	tư	nhân,	mà	các	cơ	quan	nhà	nước	đang	thực	hiện.	

�	 	Xây	dựng	thái	độ	tích	cực	của	lãnh	đạo	chính	quyền,	nhất	là	các	cán	bộ	trực	
tiếp	giải	quyết	các	thủ	tục	hành	chính	hoặc	công	việc	khác	liên	quan	tới	
cộng	đồng	doanh	nghiệp.	

�	 	củng	cố	niềm	tin	của	cộng	đồng	doanh	nghiệp	về	quyết	tâm	và	hành	động	
thực	tiễn	của	chính	quyền	trong	việc	tạo	môi	trường	kinh	doanh	thuận	lợi	
cho	khu	vực	doanh	nghiệp,	đặc	biệt	là	khu	vực	tư	nhân	hoạt	động	trên	địa	
bàn	hoặc	trong	một	ngành	nhất	định.
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Đối thoại 
doanh nGhiệp 
có thể tiềm ẩn 
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Đối	 thoại	doanh	nghiệp	không	phải	 là	phương thức vạn năng	 trong	việc	 tạo	
lập	môi	trường	kinh	doanh	thuận	lợi.	Nếu	triển	khai	không	tốt,	đối	thoại	doanh	
nghiệp	sẽ	gây	nên	sự	lãng	phí	về	thời	gian	và	nguồn	lực	của	các	bên	tham	gia,	
và	thậm	chí	nó	còn	làm	cho	các	vấn	đề	định	giải	quyết	trở	nên	trầm	trọng	hơn.	
Tổ	chức	Hợp	tác	và	Phát	triển	kinh	tế	(oEcd)	đã	xác	định	một	số	rủi ro	chính	
liên	quan	tới	đối	thoại	doanh	nghiệp,	đồng	thời	chỉ	ra	những	biện	pháp	giảm	
thiểu	rủi	ro:	

Tạo Cơ HộI Tìm kIếm ĐặC LợI
Đối	thoại	doanh	nghiệp	có	thể	tạo cơ hội tìm kiếm đặc lợi.	Đối	thoại	doanh	
nghiệp	tạo	ra	cả	cơ	hội	cũng	như	rủi	ro	khi	sự	tương	tác	giữa	chính	quyền	và	xã	
hội	không	chặt	chẽ.	
�		Nếu	thực	hiện	tốt,	nó	có	thể	giúp	tăng	cường	tiếng	nói	cho	những	bên	có	

liên	quan,	nhất	là	những	bên	yếu	thế,	tới	chính	quyền	và	có	thể	giúp	chính	
quyền	nắm	bắt	thông	tin	từ	thực	tiễn	tốt	hơn,	để	từ	đó	cải	thiện	chất	lượng	
của	công	tác	hoạch	định	và	thực	thi	chính	sách.	

�	 	Tuy	nhiên,	khi	thực	hiện	không	tốt,	đối	thoại	doanh	nghiệp	lại	tạo	ra	rủi	ro	
khi	trao	cơ	hội	cho	một	vài	nhóm	lợi	ích	không	mang	tính	đại	diện,	củng	cố	
mối	quan	hệ	giữa	các	doanh	nghiệp	thân	hữu	và	một	số	cán	bộ	chính	quyền	
và	do	vậy,	dẫn	tới	việc	chính	thức	hóa	các	chính	sách	có	chất	lượng	kém.	
Điều	này	thể	hiện	tương	đối	rõ	trong	việc	hình	thành	các	chính	sách	bảo	hộ	
ngành,	khi	việc	chỉ	tiến	hành	đối	thoại	với	những	doanh	nghiệp	trong	cùng	
một	ngành	trong	quá	trình	xây	dựng	chính	sách	sẽ	có	thể	dẫn	tới	rủi	ro	này.	

�	 	Để	giảm	thiểu	rủi	ro	này,	cần	đảm	bảo	xây	dựng	cơ	chế	đối	thoại	minh	bạch,	
có	sự	tham	gia	rộng	rãi	của	nhiều	bên	có	liên	quan,	cũng	như	có	cơ	chế	giám	
sát,	cùng	quy	định	về	trách	nhiệm	giải	trình	rõ	ràng.	

Bị CHI pHốI BởI CáC DoaNH NgHIệp LớN
Nếu	không	có	nỗ	lực	đặc	biệt	để	có	sự	tham	gia	của	các	doanh	nghiệp	nhỏ	và	
vừa	(dNNVV)	và	những	doanh	nghiệp	trong	một	địa	phương	hoặc	một	ngành	
vào	cuộc	đối	thoại,	thì	các	cuộc	đối	thoại	doanh	nghiệp	có	thể	bị chi phối bởi 
các doanh nghiệp lớn	hoặc	chỉ	những	doanh	nghiệp	ở	một	vài	trung	tâm	kinh	
tế	lớn.	
�	 	Thông	thường,	tổ	chức	đối	thoại	có	sự	tham	gia	của	một	số	doanh	nghiệp	lớn	

dễ	hơn	nhiều	so	với	việc	có	sự	tham	gia	của	nhiều	dNNVV:	công	tác	tổ	chức	
là	dễ	dàng	hơn,	vì	chỉ	cần	mời	một	số	đại	diện	doanh	nghiệp	lớn	có	tên	tuổi;	
Bản	thân	cuộc	đối	thoại	cũng	đơn	giản	hơn,	vì	số	đối	tượng	tham	gia	càng	ít,	
càng	dễ	tìm	tiếng	nói	chung.	

�	 	do	việc	thu	hút	sự	tham	gia	của	các	dNNVV	là	rất	khó	khăn,	nên	tới	nay	vẫn	
không	ít	cơ	quan	nhà	nước	thường	chỉ	tham	vấn	một	số	doanh	nghiệp	lớn.	
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Điều	đó	dẫn	tới	lợi ích của các DNNVV hầu như ít được thể hiện	trong	các	
cuộc	đối	thoại.	một	thực	tế	khác	là	ở	nhiều	nước,	không	ít	hiệp	hội	doanh	
nghiệp	lại	là	“sân	chơi”	của	những	doanh	nghiệp	lớn,	do	vậy	các	dNNVV	
thường	rơi	vào	tình	thế	đứng	ngoài	các	cuộc	đối	thoại.	

�	 	Để	giảm	thiểu	rủi	ro	trên,	có	thể	áp	dụng	các	biện	pháp	sau:
	 o				Tăng	cường	vai	trò	và	hiệu	quả	hoạt	động	của	hiệp	hội	doanh	nghiệp,	đảm	

bảo	đại	diện	toàn	diện	hơn	cho	lợi	ích	và	quan	điểm	của	dNNVV	trong	
các	buổi	đối	thoại.	

	 o				một	lựa	chọn	khác	là	tìm	kiếm	thông	tin	đầu	vào	trực	tiếp	từ	các	dNNVV.	
các	hiệp	hội	hoặc	cơ	quan	nhà	nước	tổ	chức	đối	thoại	cần	tạo	lập	kênh	
thu	thập	thông	tin	trực	tiếp	từ	các	doanh	nghiệp,	trong	đó	có	biện	pháp	
khuyến	khích	sự	tham	gia	của	các	dNNVV.	

NgUy Cơ Trở THàNH HoạT ĐộNg maNg TíNH HìNH THứC  
Nếu	 việc	 lập	 kế	 hoạch	 kém	và	 thiếu	 trọng	điểm,	 các	 cuộc	đối	 thoại	 doanh	
nghiệp	có	nguy	cơ	trở	thành	đối thoại hình thức,	không	đem	lại	lợi	ích	cho	việc	
xây	dựng	môi	trường	đầu	tư,	kinh	doanh	thuận	lợi.	kiểu	đối	thoại	như	vậy	thường	
dẫn	tới	sự	mất	lòng	tin	và	thậm	chí	là	trao	cơ	hội	cho	những	nhóm	cản	trở	cải	
cách	và	làm	chậm	tiến	trình	cải	cách.	
�	 	kiểu	đối	thoại	như	vậy	thường	có	những	biểu	hiện	như	lãnh	đạo	phát	biểu	

dài	dòng,	thiếu	trọng	điểm,	không	có	cam	kết	thực	chất	và	cụ	thể	nào	được	
đưa	ra,	mọi	người	không	quan	tâm	và	số	lượng	người	tham	gia	sụt	giảm	qua	
các	lần	tổ	chức....	

�	 	Để	giảm	rủi	ro	này,	các	bên	tham	gia	tổ	chức	đối	thoại	cần:	
	 o				Xác	định	rõ	mục	tiêu,	chuẩn	bị	chiến	lược	và	các	ưu	tiên	cụ	thể	cho	đối	

thoại	doanh	nghiệp.	
	 o				chương	trình	hội	nghị	cần	rõ	ràng,	chi	tiết,	có	nội	dung	cụ	thể	để	dễ	dàng	

thảo	luận	và	từ	đó	có	thông	tin	cho	việc	lựa	chọn	giải	pháp.
	 o				cần	truyền	thông	rộng	rãi	về	cuộc	đối	thoại	trước	khi	sự	kiện	đối	thoại	

diễn	ra,	để	công	khai	các	mục	tiêu	của	đối	thoại,	cũng	là	cách	để	các	bên	
nghiêm	túc	hơn	trong	quá	trình	tham	gia	đối	thoại.	

	 o				một	giải	pháp	khác	để	tránh	tình	trạng	này	là	thay	đổi	thành	phần	của	
ban	tổ	chức,	hoặc	thậm	chí	thay	đổi	các	tổ	công	tác,	thành	lập	các	nhóm	
mới.	Hoặc	thậm	chí	là	thay	đổi	cơ	chế	tổ	chức	đối	thoại	doanh	nghiệp,	
lập	diễn	đàn	đối	thoại	mới.	

qUá pHụ THUộC Vào mộT Cá NHâN
Nếu	như	quá	gắn	với	một	cá	nhân	cụ	thể,	một	cuộc	đối	thoại	doanh	nghiệp	có	
nguy	cơ	trở	thành	quá phụ thuộc vào một cá nhân.	Trong	trường	hợp	cá	nhân	
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đó	giảm	sút	sự	quan	tâm,	hoặc	gặp	rắc	rối	về	hình	ảnh,	thì	những	cuộc	đối	thoại	
tiếp	theo	sẽ	khó	tránh	khỏi	đổ	vỡ.	
�	 	không	tránh	khỏi	việc	tổ	chức	đối	thoại	thường	dựa	vào	mức	độ	cam	kết	và	

sự	nhiệt	thành	của	một	cá	nhân	quan	trọng.	Nhiều	khi,	sự	tham	gia	của	một	
lãnh	đạo	cao	cấp	trong	chính	quyền	thường	được	coi	một	trong	những	nhân	
tố	để	đối	thoại	thành	công.	Tuy	nhiên,	việc	xây	dựng	cơ	chế	đối	thoại	quá	
dựa	vào	một	cá	nhân	như	vậy	lại	tiềm	ẩn	nguy	cơ	đáng	kể,	nếu	mối	quan	tâm	
của	họ	giảm	sút.	

�	 	Giải	pháp	cho	việc	giảm	thiểu	rủi	ro	này	là	phải	xây	dựng	mối	quan	hệ	đối	
tác,	hợp	tác	với	với	sự	tham	gia	của	nhiều	bên,	trong	đó	đảm	bảo	phù	hợp	
mục	tiêu	chung	của	đối	thoại	doanh	nghiệp.	cũng	có	thể	cần	phải	thiết	lập	cơ	
chế	đối	thoại	chính	thức	(như	thỏa	thuận	đối	thoại	định	kỳ	giữa	UBNd	tỉnh,	
thành	phố	với	hội,	hiệp	hội	doanh	nghiệp	của	tỉnh),	đây	sẽ	là	cách	thức	giữ	
được	cơ	chế	đối	thoại	chính	thức	bền	vững,	kể	cả	khi	ban	lãnh	đạo	thay	đổi.	

TrùNg Lặp NộI DUNg VớI CáC CUộC ĐốI THoạI kHáC
Nếu	thiếu	sự	điều	phối	hiệu	quả	giữa	các	đơn	vị	hoặc	những	cơ	chế	đối	thoại	
khác,	việc	tổ	chức	đối	thoại	có	thể	dẫn	tới	trùng	lặp	về	nội	dung	với	nhiều	cuộc	
đối	thoại	khác,	từ	đó	làm	tăng	thêm	gánh	nặng	tham	gia	cho	các	bên.		
�	 	Điều	nghịch	 lý	 là	một	số	cơ	chế	đối	 thoại	 thành	công	 lại	 trở	 thành	“nạn	

nhân”	của	chính	nó.	một	số	tổ	chức	khác	cố	gắng	sao	chép	ý	tưởng,	lặp	lại	
các	cuộc	đối	thoại	tương	tự,	hoặc	rơi	vào	“lối	mòn”	trong	việc	tổ	chức,	dẫn	
tới	tạo	thêm	nhiều	gánh	nặng	tham	gia	cho	các	cá	nhân,	gây	nhầm	lẫn	trong	
việc	thông	tin,	liên	lạc	và	cuối	cùng	làm	giảm	uy	tín	của	những	diễn	đàn	đối	
thoại	đã	đạt	được	thành	công	trước	đó.	

�	 	Nếu	như	các	cơ	chế	đối	thoại	doanh	nghiệp	được	thiết	lập	như	một	sáng	
kiến,	 tách	biệt	khỏi	những	cơ	chế	đối	 thoại	đang	tồn	tại,	 thì	bản	thân	cơ	
chế	đối	thoại	mới	sẽ	gặp	nhiều	khó	khăn	để	cạnh	tranh	ảnh	hưởng	đối	với	
những	cơ	chế	đối	thoại	hiện	hữu	đã	thành	công.	Thực	vậy,	một	cơ	chế	đối	
thoại	hoàn	toàn	mới	chỉ	cần	thiết	khi	những	cơ	chế	hiện	tại	có	những	khiếm	
khuyết	không	thể	nào	khắc	phục.		

�	 	minh	bạch	trong	quá	trình	triển	khai	và	thu	hút	sự	tham	gia	của	các	bên	có	
liên	quan	với	sự	điều	phối	các	hoạt	động	tránh	trùng	lặp	về	chủ	đề,	nội	dung,	
đối	tượng…	sẽ	là	điều	cần	thiết	để	giảm	thiểu	rủi	ro	này.
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NHữNg ĐịNH HướNg CHíNH Trị
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa xI năm 2016 tại 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xII	của	Đảng	cộng	sản	Việt	Nam	đã	xác	
định	cần	đổi	mới	mô	hình	tăng	trưởng	chuyển	mạnh	từ	chủ	yếu	dựa	vào	xuất	
khẩu	và	vốn	đầu	tư	sang	phát	triển	đồng	thời	dựa	cả	vào	vốn	đầu	tư,	xuất	khẩu	
và	thị	trường	trong	nước.	Báo	cáo	đã	chỉ	rõ:	
�	 	mọi	doanh	nghiệp	thuộc	các	thành	phần	kinh	tế	đều	phải	hoạt	động	theo	cơ	

chế	thị	trường,	bình	đẳng	và	cạnh	tranh	theo	pháp	luật.	khuyến	khích	đẩy	
mạnh	quá	trình	khởi	nghiệp	kinh	doanh.	có	chính	sách	thúc	đẩy	phát	triển	
các	doanh	nghiệp	Việt	Nam	cả	về	số	lượng	và	chất	lượng,	thật	sự	trở	thành	
lực	lượng	nòng	cốt,	đi	đầu	trong	sự	nghiệp	công	nghiệp	hóa,	hiện	đại	hóa.	

�	 	Bảo	đảm	quyền	tự	do	kinh	doanh	các	lĩnh	vực	mà	luật	pháp	không	cấm;	xây	
dựng,	thực	thi	đồng	bộ,	hiệu	quả	cơ	chế	hậu	kiểm,	tiếp	tục	hoàn	thiện	pháp	
luật	về	cạnh	tranh,	tăng	cường	tính	minh	bạch	đối	với	độc	quyền	nhà	nước	
và	độc	quyền	doanh	nghiệp,	kiểm	soát	độc	quyền	kinh	doanh.	Hoàn	thiện	
thể	chế	bảo	vệ	nhà	đầu	tư,	quyền	sở	hữu	và	quyền	tài	sản.	Hoàn	thiện	pháp	
luật	phá	sản	doanh	nghiệp	theo	cơ	chế	thị	trường.

Để	đảm	bảo	thực	hiện	các	mục	tiêu	về	phát	triển	kinh	tế-xã	hội,	Báo	cáo	chính	
trị	tại	phần	XII-	Phát	huy	sức	mạnh	đại	đoàn	kết	toàn	dân	tộc	đã	nhấn	mạnh	tới	
trách	nhiệm	tham	gia	đối	thoại	của	các	cấp	ủy	đảng,	chính	quyền:	
�	 	các	cấp	ủy	đảng	và	chính	quyền	phải	thường xuyên đối thoại,	lắng	nghe,	

học	hỏi,	 tiếp	 thu	ý	kiến,	giải	quyết	các	khó	khăn,	vướng	mắc	và	yêu	cầu	
chính	đáng	của	nhân	dân;	tin	dân,	tôn	trọng,	lắng	nghe	những	ý	kiến	khác;	
có	hình	thức,	cơ	chế,	biện	pháp	cụ	thể,	thích	hợp	để	nhân	dân	bày	tỏ	chính	
kiến,	nguyện	vọng	và	thực	hiện	quyền	làm	chủ	của	mình	thông	qua	mặt	trận	
Tổ	quốc	và	các	đoàn	thể	nhân	dân;	trân	trọng,	tôn	vinh	những	đóng	góp,	
cống	hiến	của	nhân	dân.

Đặc	biệt,	tại	mục	XIII	-	Phát	huy	dân	chủ	xã	hội	chủ	nghĩa,	bảo	đảm	thực	hiện	
quyền	làm	chủ	của	nhân	dân,	Báo	cáo	chính	trị	đã	xác	định	phương	hướng:	
�	 	Tiếp	tục	phát	huy	dân	chủ	xã	hội	chủ	nghĩa...	mọi	đường	lối,	chủ	trương	của	

Đảng,	chính	sách,	pháp	luật	của	Nhà	nước	phải	xuất	phát	từ	nguyện	vọng,	
quyền	và	lợi	ích	chính	đáng	của	nhân	dân,	được nhân dân tham gia ý kiến. 

�	 	Bảo	đảm	để	nhân	dân	 tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra 
những quyết định	 liên	quan	đến	lợi	 ích,	cuộc	sống	của	nhân	dân,	 từ	nêu	
sáng	kiến,	tham	gia	thảo	luận,	tranh	luận	đến	giám	sát	quá	trình	thực	hiện.”

Trước	đó,	Nghị quyết số 09-Nq, TW	ngày	9	tháng	12	năm	2011	của	Bộ	chính	
trị	Trung	ương	Đảng	cộng	sản	Việt	Nam	về	xây	dựng	và	phát	huy	vai	trò	của	đội	
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ngũ	doanh	nhân	Việt	Nam	trong	thời	kỳ	đẩy	mạnh	công	nghiệp	hóa,	hiện	đại	
hóa	và	hội	nhập	quốc	tế	là	một	văn	kiện	chính	sách	quan	trọng,	làm	nền	tảng	
cho	việc	xây	dựng	các	chính	sách	pháp	luật	liên	quan	đến	cộng	đồng	doanh	
nghiệp	Việt	Nam.	Nghị	quyết	09	đã	xác	định	rõ	nhiệm	vụ	“tạo	môi	trường	sản	
xuất,	kinh	doanh	bình	đẳng	và	thuận	lợi	cho	doanh	nhân”,	mà	cụ	thể	hơn	là:	
“Xây	dựng	và	thực	hiện	tốt	cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nhân 
trong	quá	trình	xây	dựng,	tổ	chức	thực	hiện	chính	sách,	pháp	luật,	chiến	lược,	
quy	hoạch,	kế	hoạch	phát	triển	ngành,	phát	triển	kinh	tế	vùng	và	địa	phương.”	

Với	các	tổ	chức	đại	diện	cho	cộng	đồng	doanh	nghiệp,	Nghị	quyết	09	đã	chỉ	rõ:	
�	 	Phòng	Thương	mại	và	công	nghiệp	Việt	Nam,	các	tổ	chức	chính	trị	-	xã	hội	

và	các	hiệp	hội	doanh	nghiệp	cần	quan	tâm	đến	công	tác	vận	động	chính	
trị	trong	đội	ngũ	doanh	nhân	bằng	nhiều	hình	thức	thích	hợp;	tập hợp, phản 
ánh ý kiến, nguyện vọng của đội ngũ doanh nhân; tham mưu cho Đảng, Nhà 
nước về các chính sách kinh tế - xã hội;.… 

�  Tăng cường hợp tác, tham vấn, đối thoại	giữa	Phòng	Thương	mại	và	công	
nghiệp	Việt	Nam	và	các	hiệp	hội	doanh	nghiệp	với	các	cơ	quan	quản	lý	nhà	
nước;	tạo	điều	kiện	cho	các	doanh	nhân,	hiệp	hội	doanh	nghiệp	tham	gia	
vào	việc	xây	dựng,	triển	khai	các	quy	hoạch	phát	triển	ngành	hàng,	kinh	tế	
vùng	và	địa	phương…	

Đối	với	các	cấp	ủy	đảng,	Nghị	quyết	09	cũng	đã	nêu	ra	yêu	cầu	cụ	thể:	
�	 	các	cấp	ủy	đảng	 thường	xuyên	quan	 tâm	xây	dựng	và	phát	 triển	đội	ngũ	

doanh	nhân;	chỉ	đạo	triển	khai	thực	hiện	chiến	lược	phát	triển	đội	ngũ	doanh	
nhân….	Thường xuyên lắng nghe và tham vấn ý kiến của doanh nhân trong 
phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.	Quan	tâm	lãnh	đạo	đẩy	
mạnh	cải	cách	hành	chính,	giảm	phiền	hà,	sách	nhiễu	trong	việc	thực	hiện	
các	thủ	tục	hành	chính	đối	với	doanh	nghiệp,	doanh	nhân.

Đây	 là	 những	định	hướng	 chính	 trị	 quan	 trọng	 cho	 việc	 triển	 khai	 và	 đẩy	
mạnh	thực	hiện	hoạt	động	đối	thoại	doanh	nghiệp	tại	các	cấp,	đặc	biệt	ở	các	
địa	phương.	

CáC qUy ĐịNH pHáp LUậT
cùng	với	việc	ghi	nhận	quyền	làm	chủ	của	Nhân	dân,	công	nhận,	tôn	trọng,	bảo	
vệ	và	bảo	đảm	quyền	con	người,	quyền	công	dân,	Hiến	pháp	Việt	Nam	năm	
2013	đã	dành	1	điều	quy	định	về	việc	công	dân	tham	gia	thảo	luận	và	kiến	nghị	
với	cơ	quan	nhà	nước.	cụ	thể:
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Điều 28  
1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và 
kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở,địa phương và cả nước.

2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công 
khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.

Điều 6. Tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
1.	mặt	trận	Tổ	quốc	Việt	Nam,	Phòng	Thương	mại	và	công	nghiệp	Việt	Nam,	các	tổ	
chức	thành	viên	khác	của	mặt	trận	và	các	cơ	quan,	tổ	chức	khác,	cá	nhân	có	quyền	
và	được	tạo	điều	kiện	góp	ý	kiến	về	đề	nghị	xây	dựng	văn	bản	quy	phạm	pháp	luật	
và	dự	thảo	văn	bản	quy	phạm	pháp	luật.
2.	Trong	quá	trình	xây	dựng	văn	bản	quy	phạm	pháp	luật,	cơ	quan,	tổ	chức	chủ	trì	
soạn	thảo	và	cơ	quan,	tổ	chức	có	liên	quan	có	trách	nhiệm	tạo	điều	kiện	để	các	cơ	
quan,	tổ	chức,	cá	nhân	tham	gia	góp	ý	kiến	về	đề	nghị	xây	dựng	văn	bản	quy	phạm	
pháp	luật,	dự	thảo	văn	bản	quy	phạm	pháp	luật;	tổ	chức	lấy	ý	kiến	của	đối	tượng	chịu	
sự	tác	động	trực	tiếp	của	văn	bản	quy	phạm	pháp	luật.
3.	ý	kiến	tham	gia	về	đề	nghị	xây	dựng	văn	bản	quy	phạm	pháp	luật,	dự	thảo	văn	
bản	quy	phạm	pháp	luật	phải	được	nghiên	cứu,	tiếp	thu	trong	quá	trình	chỉnh	lý	dự	
thảo	văn	bản.

Tại	Việt	Nam,	tham	vấn	ý	kiến	người	dân,	doanh	nghiệp	là	một	yêu	cầu	bắt	buộc	
đối	với	các	cơ	quan	nhà	nước	trong	quá	trình	xây	dựng	pháp	luật.	cụ	thể,	Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015	đã	ghi	nhận	rõ	tại	Điều	6:

Những	quy	định	cụ	thể	liên	quan	tới	việc	tham	vấn	doanh	nghiệp	được	quy	
định	cụ	thể	trong	Luật	này	như	sau:	
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Bảng 1: quy định đối với việc lấy ý kiến về văn bản quy phạm pháp luật

Cơ quan quy định của Luật Ban hành VBqppL 

Cơ quan, tổ chức, 
đại biểu quốc hội

Điều 34. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đại biểu quốc hội 
trong việc lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh
3.	Tổ	chức	lấy	ý	kiến	các	cơ	quan,	tổ	chức,	cá	nhân	có	liên	quan	
về	đề	nghị	xây	dựng	luật,	pháp	lệnh;	tổng	hợp,	nghiên	cứu,	giải	
trình,	tiếp	thu	các	ý	kiến	góp	ý.

Cơ quan, tổ chức, 
đại biểu quốc 
hội; Bộ, cơ quan 
ngang bộ

Điều 57. Lấy ý kiến đối với dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị 
quyết
1.	Trong	quá	trình	soạn	thảo	văn	bản,	cơ	quan,	tổ	chức,	đại	biểu	
Quốc	hội	chủ	trì	soạn	thảo	phải	lấy	ý	kiến	đối	tượng	chịu	sự	tác	
động	trực	tiếp	của	văn	b	ản	và	cơ	quan,	tổ	chức	có	liên	quan;	nêu	
những	vấn	đề	cần	xin	ý	kiến	phù	hợp	với	từng	đối	tượng	lấy	ý	kiến	
và	xác	định,	cụ	thể	địa	chỉ	tiếp	nhận	ý	kiến;	đăng	tải	toàn	văn	dự	
thảo	văn	bản	và	tờ	trình	trên	cổng	thông	tin	điện	tử	quy	định	tại	
điểm	a	khoản	1	Điều	36	của	Luật	này	và	của	cơ	quan,	tổ	chức	chủ	
trì	soạn	thảo	trong	thời	gian	ít	nhất	là	60	ngày,	trừ	những	văn	bản	
được	ban	hành	theo	trình	tự,	thủ	tục	rút	gọn,	để	các	cơ	quan,	tổ	
chức,	cá	nhân	góp	ý	kiến.	Trong	thời	gian	dự	thảo	đang	được	lấy	
ý	kiến,	nếu	cơ	quan	chủ	trì	soạn	thảo	chỉnh	lý	lại	dự	thảo	văn	bản	
mà	khác	với	dự	thảo	đã	đăng	tải	trước	đó	thì	phải	đăng	lại	dự	thảo	
văn	bản	đã	được	chỉnh	lý.
Đối	với	trường	hợp	lấy	ý	kiến	bằng	văn	bản,	cơ	quan,	tổ	chức	được	
lấy	ý	kiến	có	trách	nhiệm	trả	lời	bằng	văn	bản	trong	thời	hạn	20	
ngày	kể	từ	ngày	nhận	được	đề	nghị	góp	ý	kiến.

Bộ, cơ quan 
ngang bộ

Điều 86. Lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng nghị định
cơ	quan	lập	đề	nghị	xây	dựng	nghị	định	có	trách	nhiệm	sau	đây:
1.	cơ	quan	lập	đề	nghị	xây	dựng	nghị	định	lấy	ý	kiến	đối	tượng	
chịu	sự	tác	động	trực	tiếp	của	chính	sách	trong	đề	nghị	xây	dựng	
nghị	định	và	cơ	quan,	tổ	chức	có	liên	quan,	nêu	những	vấn	đề	cần	
xin	ý	kiến	phù	hợp	với	từng	đối	tượng	lấy	ý	kiến	và	xác	định	cụ	thể	
địa	chỉ	tiếp	nhận	ý	kiến;
...
2.	cơ	quan	lập	đề	nghị	xây	dựng	nghị	định	có	thể	tổ	chức	lấy	ý	
kiến	trực	tiếp,	tổ	chức	hội	thảo,	tọa	đàm	để	lấy	ý	kiến	về	các	chính	
sách	dự	kiến	trong	đề	nghị	xây	dựng	nghị	định;

Bộ, cơ quan 
ngang bộ

Điều 91. Lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định
Trong	quá	trình	soạn	thảo	nghị	định,	cơ	quan	chủ	trì	soạn	thảo	
phải	lấy	ý	kiến	các	đối	tượng	chịu	sự	tác	động	trực	tiếp	của	văn	
bản	và	bộ,	cơ	quan	ngang	bộ,	cơ	quan	thuộc	chính	phủ	theo	quy	
định	tại	các	khoản	1,	2	và	3	Điều	57	của	Luật	này.
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Bộ, cơ quan 
ngang bộ

Điều 97. Nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ
2.	cơ	quan	được	giao	chủ	trì	soạn	thảo	có	nhiệm	vụ	sau	đây:
d)	Lấy	ý	kiến	đối	tượng	chịu	sự	tác	động	trực	tiếp	của	các	chính	
sách	trong	dự	thảo	quyết	định	và	cơ	quan,	tổ	chức	có	liên	quan;	
nêu	những	vấn	đề	cần	xin	ý	kiến	phù	hợp	với	từng	đối	tượng	lấy	ý	
kiến	và	xác	định	cụ	thể	địa	chỉ	tiếp	nhận	ý	kiến;	đăng	tải	toàn	văn	
dự	thảo	quyết	định	trên	cổng	thông	tin	điện	tử	của	chính	phủ	và	
cổng	thông	tin	điện	tử	của	cơ	quan	chủ	trì	soạn	thảo	dự	thảo	quyết	
định	trong	thời	hạn	ít	nhất	là	60	ngày	để	các	cơ	quan,	tổ	chức,	cá	
nhân	góp	ý	kiến.

Bộ, cơ quan 
ngang bộ

Điều 101. Soạn thảo thông tư
2.	Trong	quá	trình	soạn	thảo	thông	tư,	bộ,	cơ	quan	ngang	bộ	chủ	
trì	soạn	thảo	phải	lấy	ý	kiến	đối	tượng	chịu	sự	tác	động	trực	tiếp	
của	văn	bản;	nêu	những	vấn	đề	cần	xin	ý	kiến	phù	hợp	với	từng	
đối	tượng	lấy	ý	kiến	và	xác	định	cụ	thể	địa	chỉ	tiếp	nhận	ý	kiến;	
đăng	tải	toàn	văn	dự	thảo	trên	cổng	thông	tin	điện	tử	của	chính	
phủ	và	cổng	thông	tin	điện	tử	của	bộ,	cơ	quan	ngang	bộ	trong	thời	
gian	ít	nhất	là	60	ngày.

HộI ĐồNg 
NHâN DâN CẤp 
TỈNH

Điều 113. Lấy ý kiến về đề nghị xây dựng nghị quyết
1.	cơ	quan	đề	nghị	xây	dựng	nghị	quyết	có	trách	nhiệm	lấy	ý	kiến	
đối	tượng	chịu	sự	tác	động	trực	tiếp	của	chính	sách	trong	đề	nghị	
xây	dựng	nghị	quyết	và	các	cơ	quan,	tổ	chức	có	liên	quan;	nêu	
những	vấn	đề	cần	xin	ý	kiến	phù	hợp	với	từng	đối	tượng	lấy	ý	kiến	
và	xác	định	cụ	thể	địa	chỉ	tiếp	nhận	ý	kiến;	đăng	tải	toàn	văn	hồ	
sơ	đề	nghị	xây	dựng	nghị	quyết	trên	cổng	thông	tin	điện	tử	của	
tỉnh,	thành	phố	trực	thuộc	trung	ương	trong	thời	hạn	ít	nhất	là	30	
ngày	để	các	cơ	quan,	tổ	chức,	cá	nhân	tham	gia	ý	kiến.
Ngoài	đăng	tải	để	lấy	ý	kiến	theo	quy	định	tại	khoản	này,	việc	
lấy	ý	kiến	có	thể	bằng	bình	thức	lấy	ý	kiến	trực	tiếp,	gửi	dự	thảo	
đề	nghị	góp	ý	kiến,	tổ	chức	hội	thảo	hoặc	thông	qua	phương	tiện	
thông	tin	đại	chúng	để	các	cơ	quan,	tổ	chức,	cá	nhân	tham	gia	
ý	kiến.
2.	khi	lấy	ý	kiến	đối	tượng	chịu	sự	tác	động	trực	tiếp	của	dự	thảo	
nghị	quyết	thì	cơ	quan	lấy	ý	kiến	có	trách	nhiệm	xác	định	những	
vấn	đề	cần	lấy	ý	kiến	và	bảo	đảm	ít	nhất	là	10	ngày	kể	từ	ngày	tổ	
chức	lấy	ý	kiến	để	các	đối	tượng	được	lấy	ý	kiến	góp	ý	kiến	vào	
dự	thảo	nghị	quyết.	Trong	trường	hợp	cần	thiết,	cơ	quan	đề	nghị	
xây	dựng	nghị	quyết	tổ	chức	đối	thoại	trực	tiếp	về	chính	sách	với	
các	đối	tượng	chịu	sự	tác	động	trực	tiếp	của	dự	thảo	nghị	quyết.
3.	cơ	quan,	 tổ	chức	được	 lấy	ý	kiến	về	đề	nghị	xây	dựng	nghị	
quyết	có	trách	nhiệm	trả	lời	bằng	văn	bản	trong	thời	hạn	10	ngày	
kể	từ	ngày	nhận	được	đề	nghị	góp	ý	kiến.
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Điều 120. Lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết
1.	dự	thảo	nghị	quyết	của	Hội	đồng	nhân	dân	cấp	tỉnh	phải	được	
đăng	tải	toàn	văn	trên	cổng	thông	tin	điện	tử	của	tỉnh,	thành	phố	
trực	thuộc	trung	ương	trong	thời	hạn	ít	nhất	là	30	ngày	để	các	cơ	
quan,	tổ	chức,	cá	nhân	góp	ý	kiến.
2.	cơ	quan	chủ	trì	soạn	thảo	tổ	chức	lấy	ý	kiến	của	cơ	quan,	tổ	
chức	có	liên	quan.
Trong	trường	hợp	lấy	ý	kiến	của	đối	tượng	chịu	sự	tác	động	trực	
tiếp	của	nghị	quyết	thì	cơ	quan	lấy	ý	kiến	có	trách	nhiệm	xác	định	
những	vấn	đề	cần	lấy	ý	kiến	và	bảo	đảm	ít	nhất	là	30	ngày	kể	từ	
ngày	tổ	chức	lấy	ý	kiến	để	các	đối	tượng	được	lấy	ý	kiến	góp	ý	vào	
dự	thảo	văn	bản.
3.	cơ	quan,	tổ	chức	được	lấy	ý	kiến	có	trách	nhiệm	trả	lời	bằng	
văn	bản	 trong	 thời	hạn	10	ngày	kể	 từ	ngày	nhận	được	dự	 thảo	
văn	bản.

ủy BaN NHâN 
DâN CẤp TỈNH

Điều 129. Lấy ý kiến về dự thảo quyết định của ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh
cơ	quan	chủ	trì	soạn	thảo	tổ	chức	lấy	ý	kiến	đối	tượng	chịu	sự	tác	
động	trực	tiếp	của	văn	bản	và	các	cơ	quan,	tổ	chức	có	liên	quan	
theo	quy	định	tại	Điều	120	của	Luật	này.

HộI ĐồNg 
NHâN DâN, ủy 
BaN NHâN DâN 
CẤp HUyệN

Điều 133. Soạn thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 
huyện
2.	căn	cứ	vào	tính	chất	và	nội	dung	của	dự	thảo	nghị	quyết,	cơ	
quan	chủ	trì	soạn	thảo	tổ	chức	lấy	ý	kiến	của	cơ	quan,	tổ	chức	có	
liên	quan,	đối	tượng	chịu	sự	tác	động	trực	tiếp	của	nghị	quyết.
cơ	quan,	tổ	chức	có	liên	quan	được	lấy	ý	kiến	có	trách	nhiệm	trả	
lời	bằng	văn	bản	trong	thời	hạn	07	ngày	kể	từ	ngày	nhận	được	dự	
thảo	nghị	quyết.
Trong	trường	hợp	lấy	ý	kiến	của	đối	tượng	chịu	sự	tác	động	trực	
tiếp	của	nghị	quyết	thì	cơ	quan,	tổ	chức	lấy	ý	kiến	có	trách	nhiệm	
xác	định	những	vấn	đề	cần	lấy	ý	kiến,	địa	chỉ	tiếp	nhận	ý	kiến	và	
bảo	đảm	ít	nhất	là	07	ngày	kể	từ	ngày	tổ	chức	lấy	ý	kiến	để	các	
đối	tượng	được	lấy	ý	kiến	góp	ý	vào	dự	thảo	nghị	quyết.

Điều 138. Soạn thảo quyết định của ủy ban nhân dân cấp huyện
2.	căn	cứ	vào	tính	chất	và	nội	dung	của	dự	thảo	quyết	định,	cơ	
quan	soạn	thảo	tổ	chức	lấy	ý	kiến	của	cơ	quan,	tổ	chức	có	liên	
quan,	đối	tượng	chịu	sự	tác	động	trực	tiếp	của	quyết	định.
cơ	quan,	tổ	chức	có	liên	quan	được	lấy	ý	kiến	có	trách	nhiệm	trả	
lời	bằng	văn	bản	trong	thời	hạn	07	ngày	kể	từ	ngày	nhận	được	dự	
thảo	quyết	định.
Trong	trường	hợp	lấy	ý	kiến	của	đối	tượng	chịu	sự	tác	động	trực	
tiếp	của	quyết	định	thì	cơ	quan	lấy	ý	kiến	có	trách	nhiệm	xác	định	
những	vấn	đề	cần	lấy	ý	kiến	và	bảo	đảm	ít	nhất	là	07	ngày	kể	từ	
ngày	tổ	chức	lấy	ý	kiến	để	các	đối	tượng	được	lấy	ý	kiến	góp	ý	vào	
dự	thảo	quyết	định.
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HộI ĐồNg 
NHâN DâN, ủy 
BaN NHâN DâN 
CẤp xÃ

Điều 142. Soạn thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã
2.	căn	cứ	vào	tính	chất	và	nội	dung	của	dự	thảo	nghị	quyết,	chủ	
tịch	ủy	ban	nhân	dân	tổ	chức	việc	lấy	ý	kiến	và	tiếp	thu	ý	kiến	của	
cơ	quan,	tổ	chức	có	liên	quan,	của	Nhân	dân	tại	các	thôn,	làng,	
buôn,	ấp,	bản,	phum,	sóc,	tổ	dân	phố,	khu	phố,	khối	phố	về	dự	
thảo	nghị	quyết	bằng	các	hình	thức	thích	hợp.

Điều 144. Soạn thảo quyết định của ủy ban nhân dân cấp xã
2.	căn	cứ	vào	tính	chất	và	nội	dung	của	dự	thảo	quyết	định,	chủ	
tịch	ủy	ban	nhân	dân	cấp	xã	tổ	chức	việc	lấy	ý	kiến	và	tiếp	thu	
ý	kiến	của	cơ	quan,	tổ	chức	có	liên	quan,	của	Nhân	dân	tại	các	
thôn,	làng,	buôn,	ấp,	bản,	phum,	sóc,	tổ	dân	phố,	khu	phố,	khối	
phố	và	chỉnh	lý	dự	thảo	quyết	định.

Ngày	16	tháng	5	năm	2016,	chính	phủ	đã	ban	hành	Nghị quyết số 35, Nq-Cp 
về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.	Trong	đó,	giao	nhiệm	vụ	
cho	các	chủ	tịch	ủy	ban	nhân	dân	các	tỉnh,	thành	phố	trực	thuộc	Trung	ương:

-	Tổ	chức	đối	 thoại	công	khai	định	kỳ	 ít	nhất	hai	 lần,	năm	với	cộng	đồng	doanh	
nghiệp,	báo	chí	để	kịp	 thời	nắm	bắt	và	 tháo	gỡ	khó	khăn,	vướng	mắc	cho	doanh	
nghiệp	trên	địa	bàn.
-	Thành	lập	và	công	khai	đường	dây	nóng,	hỏi	đáp	trực	tuyến	trên	cổng	thông	tin	
điện	tử	của	tỉnh,	thành	phố	để	tiếp	nhận	phản	ánh	và	hướng	dẫn,	giải	đáp	cho	doanh	
nghiệp.

Trong	việc	tổ	chức	thực	hiện,	Nghị	quyết	35	cũng	yêu	cầu	Bộ	trưởng,	Thủ	trưởng	
cơ	quan	ngang	Bộ,	cơ	quan	thuộc	chính	phủ,	chủ	tịch	ủy	ban	nhân	dân	tỉnh,	
thành	phố	trực	thuộc	Trung	ương	theo	chức	năng,	nhiệm	vụ	được	giao:	“kịp	thời	
tổng	hợp	các	kiến	nghị,	khó	khăn	và	vướng	mắc	của	doanh	nghiệp	trong	phạm	
vi	ngành,	lĩnh	vực,	địa	bàn	được	giao	quản	lý	để	xử	lý	hoặc	chuyển	tới	cơ	quan	
có	thẩm	quyền	giải	quyết.”	Nghị	quyết	cũng	yêu	cầu	các	doanh	nghiệp	“chủ	
động	trong	việc	trao	đổi,	phản	ánh	với	các	cơ	quan	quản	lý	nhà	nước	để	kịp	thời	
tháo	gỡ	khó	khăn,	vướng	mắc”.

Trước	đó,	chính	phủ	cũng	đã	ban	hành	loạt	Nghị quyết 19, Nq-Cp	năm	2014,	
2015	và	2016	về	những	nhiệm	vụ,	giải	pháp	nâng	cao	năng	 lực	cạnh	 tranh	
quốc	gia.	Tại	các	nghị	quyết	này,	các	hiệp	hội	doanh	nghiệp,	trong	đó,	VccI	
được	giao	nhiệm	vụ	tổ	chức	thu	thập	ý	kiến	của	doanh	nghiệp,	phản	ánh	tới	các	
cơ	quan	có	thẩm	quyền.	cụ	thể	Nghị	quyết	19,	NQ-cP	ngày	28	tháng	04	năm	
2016	của	chính	phủ	nêu	rõ:	Phòng	Thương	mại	và	công	nghiệp	Việt	Nam,	Hội	
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Luật	gia	Việt	Nam,	Liên	đoàn	Luật	sư	Việt	Nam,	các	hiệp	hội	doanh	nghiệp,	
hiệp	hội	ngành	nghề:	“Tổ	chức	thu	thập	ý	kiến	phản	biện	chính	sách,	những	
vướng	mắc,	khó	khăn	trong	thực	hiện	thủ	tục	hành	chính	của	các	doanh	nghiệp,	
các	nhà	đầu	tư	để	phản	ánh	với	cơ	quan	có	thẩm	quyền	tháo	gỡ	kịp	thời	và	công	
khai	trên	các	phương	tiện	thông	tin	đại	chúng,	đồng	thời	tập	hợp	báo	cáo	Hội	
đồng	Quốc	gia	về	Phát	triển	bền	vững	và	nâng	cao	năng	lực	cạnh	tranh	và	Văn	
phòng	chính	phủ	để	tổng	hợp,	báo	cáo	Thủ	tướng	chính	phủ.”	

Ngoài	những	nội	dung	đã	nêu	ở	trên,	việc	tổ	chức	đối	thoại	giữa	các	cơ	quan	
nhà	nước	và	người	dân,	trong	đó	có	doanh	nghiệp,	cũng	đã	được	quy	định	ở	văn	
bản	của	một	số	bộ,	ngành	và	ủy	ban	nhân	dân	các	cấp.	Đây	cũng	là	các	căn	
cứ	pháp	luật	để	các	hiệp	hội	doanh	nghiệp	và	cơ	quan	nhà	nước	có	thể	sử	dụng	
trong	quá	trình	triển	khai	đối	thoại	doanh	nghiệp.	
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Quy trình Đối thoại 
doanh nGhiệp và 

một số lưu ý 
khi tiến hành

5
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qUy TrìNH ĐốI THoạI gồm NHữNg BướC Nào?
Từ	những	kinh	nghiệm	quốc	tế	và	những	thực	tiễn	tốt	tại	một	số	địa	phương	tại	
Việt	Nam	đã	triển	khai	hoạt	động	đối	thoại	doanh	nghiệp,	một	quy	trình	đối	
thoại	doanh	nghiệp	đơn	giản	có	thể	được	thực	hiện	gồm	4	giai	đoạn	chính.	Đó	
là	các	giai	đoạn:	(1)	chuẩn	bị;	(2)	Đối	thoại;	(3)	Hoạt	động	tiếp	nối;	(4)	Theo	
dõi	và	đánh	giá.	có	thể	hình	dung	quy	trình	đối	thoại	doanh	nghiệp	như	sau:

Hình 1:  Các giai đoạn của đối thoại doanh nghiệp

ĐỐI THOẠI

THEO DÕI VÀ 
ĐÁNH GIÁ

CHUẨN BỊ
HOẠT ĐỘNG

TIẾP NỐI

CầN Làm NHữNg gì TroNg gIaI ĐoạN CHUẩN Bị?
Giai	đoạn	chuẩn	bị	có	ý	nghĩa	rất	quan	trọng	đối	với	việc	đảm	bảo	thành	công	
của	cuộc	đối	thoại.	Trong	giai	đoạn	này,	đơn	vị	tổ	chức	nên	tiến	hành	một	số	
công	việc	sau:
�	 	khảo	sát	nhanh	để	nắm	bắt	những	vấn	đề	sẽ	được	thảo	luận	tại	cuộc	đối	

thoại.	chủ	thể	tiến	hành	khảo	sát	có	thể	là	đơn	vị	tổ	chức	đối	thoại	(cơ	quan	
quản	lý	nhà	nước	hoặc	các	hiệp	hội	doanh	nghiệp	có	tham	gia),	hoặc	trong	
một	số	trường	hợp,	công	việc	này	có	thể	được	thực	hiện	bởi	nhóm	chuyên	gia	
tư	vấn	độc	lập.	Để	tiết	kiệm	nguồn	lực,	đơn	vị	tổ	chức	có	thể	tham	khảo	một	
số	kết	quả	điều	tra	khảo	sát	đã	công	bố	của	các	tổ	chức	có	liên	quan	(như	các	
báo	cáo	khảo	sát	của	VccI,	của	các	viện	nghiên	cứu	hoặc	các	bộ	ngành…).	

�	 	Nghiên	cứu	nhanh	về	chủ	đề	đối	 thoại	dựa	 trên	kết	quả	khảo	sát	đã	 tiến	
hành	hoặc	thông	tin	đã	thu	thập	được,	nhằm	lựa	chọn	sơ	bộ	chủ	đề	sẽ	tiến	
hành	đối	thoại.	Việc	nghiên	cứu	này	đòi	hỏi	năng	lực	tổng	hợp	và	phân	tích	
của	đơn	vị	thực	hiện.	
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�	 	Thảo	luận	với	các	hội,	hiệp	hội	doanh	nghiệp	đại	diện	cho	cộng	đồng	doanh	
nghiệp	và	với	các	cơ	quan	nhà	nước	có	liên	quan	để	thống	nhất	chủ	đề	và	
nội	dung	cuộc	đối	thoại.	các	cơ	quan	tham	gia	đối	thoại	cần	chuẩn	bị	tốt	về	
mặt	nội	dung	và	tâm	lý	sẵn	sàng	tham	gia	đối	thoại	một	cách	tích	cực	và	trên	
tinh	thần	xây	dựng,	cầu	thị	hướng	tới	cải	cách.

�	 	dự	kiến	đối	tượng	tham	gia	tiến	hành	đối	thoại.	cụ	thể	là	đại	diện	của	các	cơ	
quan	quản	lý	nhà	nước	có	liên	quan,	của	đại	diện	cộng	đồng	doanh	nghiệp,	
trong	đó	có	những	doanh	nghiệp	chịu	tác	động	trực	tiếp,	gián	tiếp	của	quy	
định.	

�	 	dự	kiến	thời	gian	và	địa	điểm	tiến	hành	tổ	chức	đối	thoại.	Những	cân	nhắc	
về	thời	gian,	địa	điểm	cũng	rất	quan	trọng	trong	việc	đảm	bảo	sự	tham	gia	
của	các	bên	có	liên	quan	vào	cuộc	đối	thoại.	

(Tham	khảo	phần	Phụ	lục	về	những	phương	pháp	cụ	thể	để	tham	vấn	ý	kiến	
doanh	nghiệp	trong	quá	trình	chuẩn	bị.)

BướC Vào ĐốI THoạI CầN LưU ý NHữNg VẤN Đề Nào?
Tiến	hành	đối	thoại	là	sự	kiện	chính	trong	quy	trình	đối	thoại	doanh	nghiệp.	khi	
tiến	hành	đối	thoại,	đơn	vị	tổ	chức	cần	lưu	ý	một	số	vấn	đề	dưới	đây:
�	 	Đơn	vị	chủ	trì	triển	khai	cuộc	đối	thoại	theo	nội	dung	và	chương	trình	đối	

thoại	đã	có	sự	thống	nhất	giữa	các	bên	trong	quá	trình	chuẩn	bị.	
�	 	Đưa	ra	những	đánh	giá	chung	về	việc	tổng	hợp	các	ý	kiến,	phản	ánh	khó	

khăn	vướng	mắc	của	doanh	nghiệp,	với	những	phân	loại	cụ	thể	cho	từng	
nhóm	vấn	đề,	theo	thẩm	quyền	của	các	đơn	vị	cần	giải	đáp,	hay	những	vấn	
đề	chính	sách,	pháp	luật	hoặc	thực	thi	chính	sách,	pháp	luật.	cần	đảm	bảo	
việc	bảo	mật	danh	tính	của	doanh	nghiệp	đối	với	việc	phản	ánh	những	khó	
khăn,	vướng	mắc	“nhạy	cảm”	liên	quan	tới	chi	phí	không	chính	thức,	hay	
nhũng	nhiễu	từ	cán	bộ	công	chức.	

�	 	Nếu	cuộc	đối	thoại	là	sự	tiếp	nối	của	những	cuộc	đối	thoại	trước	đó,	cần	đưa	
ra	những	đánh	giá	về	những	vấn	đề	nào	đã	được	giải	quyết,	những	vấn	đề	
nào	còn	là	tồn	đọng	tới	cuộc	đối	thoại	này.	

�	 	Tăng	cường	sự	tham	gia	của	cộng	đồng	doanh	nghiệp	và	nâng	cao	tính	tương	
tác	giữa	các	bên	đối	thoại	như:	thảo	luận	nhóm	chuyên	gia,	đại	biểu	tham	
gia	đối	thoại	trực	tiếp…	Trong	một	số	cuộc	đối	thoại	đầu	tiên,	có	thể	mời	các	
tổ	chức,	chuyên	gia	bên	ngoài	tham	gia	trình	bày	hoặc	điều	hành	cuộc	đối	
thoại,	đảm	bảo	tính	chuyên	nghiệp,	tính	tương	tác	giữa	hai	bên	đối	thoại	để	
đạt	kết	quả	tốt	nhất	có	thể.	Điều	này	cũng	góp	phần	làm	cho	cuộc	đối	thoại	
trở	lên	sinh	động	hơn.
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�	 	Đảm	bảo	các	cơ	quan	báo	chí,	truyền	thông	tham	gia	tích	cực	vào	quá	trình	
đối	thoại.	Để	hỗ	trợ	tốt	hơn	cho	cơ	quan	báo	chí,	truyền	thông	đưa	tin	về	
cuộc	đối	thoại,	đơn	vị	chủ	trì	đối	thoại	có	thể	xây	dựng	thông	cáo	báo	chí	
của	cuộc	đối	thoại.	

�	 	Tham	dự	các	hoạt	động	đối	thoại	thường	là	các	chủ	doanh	nghiệp,	đại	diện	
từ	phía	UBNd	tỉnh,	thành	phố,	sở	ban	ngành,	và	huyện,	thị	tại	tỉnh.	Đối	với	
một	số	chủ	đề	quan	trọng,	lãnh	đạo	cao	nhất	của	tỉnh	(Bí	thư,	chủ	tịch	hoặc	
Phó	chủ	tịch	HĐNd	và	UBNd	tỉnh)	cần	tham	dự	để	cuộc	đối	thoại	đạt	hiệu	
quả	cao.

�	 	Đảm	bảo	nội	dung	và	những	ý	kiến	của	các	bên	trong	cuộc	đối	thoại	được	
ghi	chép	một	cách	đầy	đủ.	Đây	sẽ	là	thông	tin	đầu	vào	cần	thiết	cho	các	giai	
đoạn	tiếp	theo	của	quy	trình	đối	thoại.	

xử Lý CôNg VIệC SaU ĐốI THoạI
Thực	hiện	các	hoạt	động	tiếp	nối	sau	đối	thoại	đóng	vai	trò	hết	sức	quan	trọng.	
Thông	thường	các	hoạt	động	tiếp	nối	sau	đối	thoại	có	thể	bao	gồm:
�	 	Đơn	vị	được	giao	chủ	trì	hoàn	thiện	biên	bản	của	cuộc	đối	thoại.	Biên	bản	ghi	

lại	những	nội	dung	của	quá	trình	đối	thoại,	các	câu	hỏi	và	câu	trả	lời,	đặc	biệt	
là	những	cam	kết	của	lãnh	đạo	UBNd	tỉnh	hoặc	của	các	sở	ban	ngành	nhằm	
tháo	gỡ	những	khó	khăn	mà	cộng	đồng	doanh	nghiệp	đang	phải	gặp	phải.

�	 	Đơn	 vị	 chủ	 trì	 gửi	 biên	 bản	 cuộc	 đối	 thoại	 cho	UBNd	 tỉnh,	 các	 sở	 ban	
ngành,	hội,	hiệp	hội	doanh	nghiệp	có	liên	quan	(và	những	doanh	nghiệp	cụ	
thể	nếu	có)	và	sau	đó	công	bố	biên	bản	cuộc	đối	thoại	lên	trên	trang	web	của	
đơn	vị	(nếu	có)	để	cộng	đồng	doanh	nghiệp	có	thể	dễ	dàng	tiếp	cận.

�	 	Đối	với	các	cuộc	đối	thoại	quan	trọng,	đơn	vị	chủ	trì	nên	phối	hợp	với	hiệp	
hội	doanh	nghiệp	cùng	với	sở,	ngành	có	liên	quan	xây	dựng	một	kế	hoạch	
hành	động	nhằm	xử	lý	những	vấn	đề	được	nêu	trong	buổi	đối	thoại.	sau	đó	
đơn	vị	chủ	trì	sẽ	thống	nhất	ý	kiến	với	sở	ngành,	huyện,	thị	có	liên	quan	về	
việc	triển	khai	thực	hiện.		

THeo DõI Và ĐáNH gIá SaU ĐốI THoạI
Để	nâng	cao	hiệu	quả	của	cuộc	đối	thoại	doanh	nghiệp,	cũng	như	tăng	cường	
sự	tham	gia	của	các	bên	trong	các	cuộc	đối	thoại	tiếp	theo,	cần	thiết	phải	tiến	
hành	theo	dõi	và	đánh	giá	sau	đối	thoại.	Trong	giai	đoạn	theo	dõi	và	đánh	giá	
sau	đối	thoại,	cần	lưu	ý	tới	một	số	vấn	đề	sau:	
�	 	chủ	thể	tiến	hành	theo	dõi	và	đánh	giá	sau	đối	thoại	không	chỉ	là	cơ	quan	

quản	lý	nhà	nước	được	giao	phụ	trách,	mà	còn	cả	các	hội,	hiệp	hội	doanh	
nghiệp	đại	diện	cộng	đồng	doanh	nghiệp	trong	ngành,	địa	phương.	
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�	 	Nội	dung	theo	dõi	và	đánh	giá	sau	đối	thoại	được	thực	hiện	trên	cơ	sở	biên	
bản	đối	thoại	do	đơn	vị	chủ	trì	đối	thoại	xây	dựng.	Trên	cơ	sở	đó,	cơ	quan	
đầu	mối	cuộc	đối	thoại	và	đại	diện	cộng	đồng	doanh	nghiệp	có	thể	theo	dõi	
và	giám	sát	việc	thực	hiện	các	cam	kết	hoặc	các	lời	hứa	đã	được	các	cơ	quan	
chính	quyền	địa	phương	đưa	ra	tại	các	cuộc	đối	thoại.		

�	 	cần	có	đánh	giá,	rút	kinh	nghiệm	cho	việc	tổ	chức	đối	thoại.	Đơn	vị	chủ	trì	
hoặc	hội,	hiệp	hội	doanh	nghiệp	có	liên	quan	cần	rút	ra	những	bài	học	kinh	
nghiệm	tốt,	và	cả	chưa	tốt	trong	quá	trình	tổ	chức	đối	thoại,	nhằm	nâng	cao	
hiệu	quả	cho	việc	tổ	chức	các	cuộc	đối	thoại	tiếp	theo.	Nội	dung	đánh	giá	
cần	chi	tiết,	có	thể	bao	gồm	về	thời	gian,	địa	điểm,	nội	dung	đối	thoại,	thành	
phần	tham	gia	(vai	trò,	mức	độ	tham	gia),	kinh	phí	tổ	chức…	
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thực tiễn Đối thoại 
doanh nGhiệp 
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Từ CáCH THứC ĐốI THoạI THôNg THườNg TrướC Đây
Trước	khi	Việt	Nam	gia	nhập	Tổ	chức	Thương	mại	Thế	giới	(WTo)	năm	2007,	
và	thậm	chí	cho	tới	gần	đây	trong	một	vài	trường	hợp,	đối	thoại	doanh	nghiệp	
vẫn	được	tiến	hành	theo	các	hình	thức	truyền	thống	và	chưa	đủ	hiệu	quả	để	
khuyến	khích	cộng	đồng	doanh	nghiệp,	các	nhà	đầu	tư	chia	sẻ	quan	điểm,	suy	
nghĩ	và	những	vấn	đề	họ	đang	gặp	phải	trong	việc	thực	hiện	các	thủ	tục	hành	
chính	(TTHc)	tại	các	cơ	quan	nhà	nước.	

Đây	thường	là	những	“cuộc	độc	thoại”	với	những	bài	phát	biểu	dài	dòng	của	đại	
diện	lãnh	đạo	chính	quyền,	mang	tính	“trình	diễn”	nhiều	hơn.	Điều	này	làm	
cho	cộng	đồng	doanh	nghiệp	giảm	bớt	sự	nhiệt	tình	và	hứng	thú	tham	gia,	do	
họ	có	rất	ít	cơ	hội	để	bày	tỏ	những	mối	quan	tâm	của	mình	và	không	thể	tham	
gia	vào	quá	trình	đối	thoại	thực	sự	với	cơ	quan	chính	quyền.
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quy định của Nhà nước không đủ để giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp!
Theo	quan	sát	của	ông	Nguyễn Phương Bắc, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển 
kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh	tại	hội	thảo	Thực	tiễn	tốt	trong	cải	thiện	môi	trường	
kinh	doanh	cấp	tỉnh,	khu	vực	miền	Trung,	Tây	Nguyên,	tổ	chức	tại	Đắk	Lắk	ngày	9	
tháng	9	năm	2016,	hiện	nay,	hầu	như	không	có	quy	định	nào	giải	quyết	khó	khăn,	
vướng	mắc	của	doanh	nghiệp,	nếu	có	chỉ	là	Luật	về	khiếu	nại,	tố	cáo.	Trong	vòng	5	
năm	qua,	kiến	nghị	của	doanh	nghiệp	thường	chỉ	được	ghi	trong	1	câu	ở	các	Nghị	
quyết	của	chính	phủ,	đó	là	“tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp”,	không	có	
chuyên	đề	về	giải	quyết	khó	khăn	cho	doanh	nghiệp.	Tương	tự	như	vậy,	năm	2015,	
chính	phủ	cũng	không	có	chỉ	thị	riêng	mà	chỉ	có	chỉ	thị	chung.	Tất	cả	các	văn	bản	
đều	chưa	chỉ	ra	cách giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp.
Hiện	nay,	nhiều	địa	phương	 làm	 theo	phong	 trào	 chứ	chưa	có	 kết	quả.	Gặp	mặt	
doanh	nghiệp,	đối	thoại	doanh	nghiệp,	ăn	mặc	đẹp,	chụp	ảnh	tuyên	truyền,…	đều	là	
những	hoạt	động	tốt,	động	viên	tinh	thần	doanh	nghiệp	nhưng	nó	không	giải	quyết	
được	khó	khăn.	Đối	thoại	trong	năm	thực	hiện	rất	nhiều	song	có	một	vấn	đề	chung	là	
doanh	nghiệp	kiến	nghị	nhưng	không	được	giải	quyết	nên	họ	chán	không	muốn	kiến	
nghị	nữa.	Lãnh	đạo	các	cơ	quan	thường	hỏi	có	vướng	mắc	gì	không	tại	các	cuộc	đối	
thoại,	nhưng	sau	đó	lại	bị	lãng	quên,	và	họ	cũng	không	đủ	thời	gian	để	đi	tìm	hiểu	đủ	
cho	bấy	nhiêu	doanh	nghiệp	trên	địa	bàn	tỉnh…..

một	địa	phương	khi	 tổ	chức	hội	nghị	 lãnh	đạo	gặp	doanh	nghiệp,	UBNd	 tỉnh	
thường	giao	cho	sở	kế	hoạch	và	Đầu	tư	(kHĐT)	tổ	chức.	cách	thức	sở	kHĐT	lựa	
chọn	là	chọn	lọc	các	doanh	nghiệp	tham	gia.	Thường	các	doanh	nghiệp	đó	là	các	
dNNN	do	tỉnh	quản	lý	hoặc	một	số	doanh	nghiệp	“hiền	lành”.	Những	doanh	nghiệp	
này	thường	được	mời	nhưng	không	được	có	ý	kiến,	hoặc	nếu	có	ý	kiến	thì	ý	kiến	đó	
phải	gửi	trước	và	được	Ban	Tổ	chức	thông	qua	trước	khi	phát	biểu.	Và	như	vậy,	kết	quả	
luôn	diễn	ra	“tốt	đẹp”,	vì	hầu	như	không	có	một	chất	vấn	hay	khiếu	nại	gì	về	chính	
sách	hay	thủ	tục	từ	các	cơ	quan	nhà	nước.	

chất	 lượng	 của	 các	 cuộc	 đối	 thoại	
cũng	bị	giảm	sút	bởi	chất	 lượng	của	
các	 câu	 trả	 lời	 thường	 là	 không	 rõ	
ràng	hoặc	còn	quá	chung	chung	đối	
với	 những	 vấn	 đề	 được	 cộng	 đồng	
doanh	nghiệp	nêu	ra.

Hộp 1: mô hình tổ chức đối thoại phổ biến tại địa phương trước đây
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Bên	cạnh	đó,	do	thiếu	phương	pháp	điều	hành	cuộc	đối	thoại	để	đảm	bảo	tính	
tương	tác	giữa	hai	bên	tham	gia	và	do	thiếu	các	hoạt	động	tiếp	nối,	theo	dõi	thực	
hiện	cam	kết	sau	các	cuộc	đối	thoại	cũng	làm	ảnh	hưởng	tới	chất	lượng	của	các	
cuộc	đối	thoại.	một	số	cuộc	đối	thoại	có	vấn	đề	về	cả	phương	pháp	luận	(thiếu	
sự	chuẩn	bị,	lịch	trình	không	rõ	ràng,	thiếu	sự	chuẩn	bị	về	nội	dung	cho	chủ	đề	
được	đối	thoại,	không	có	hoạt	động	tiếp	nối,	theo	dõi	thực	hiện	sau	đối	thoại)	
và	về	cả	kỹ	năng	thực	hiện	(thiếu	kỹ	năng	điều	hành	đối	thoại	chuyên	nghiệp,	
năng	lực	thu	hút	sự	tham	gia	tích	cực	của	các	bên	vào	quá	trình	đối	thoại).	

Điều	này	dẫn	đến	tình	trạng	miễn	cưỡng	và	không	mặn	mà	khi	tham	gia	vào	
các	hoạt	động	đối	thoại	chính	sách	ở	cấp	độ	sâu	hơn,	do	doanh	nghiệp	thấy	
rằng	khả	năng	tác	động,	tạo	sự	thay	đổi	thực	sự	rất	hạn	chế.	Việc	chính	quyền	
địa	phương	chưa	chú	trọng	xây	dựng	kế	hoạch	hành	động	và	các	hoạt	động	tiếp	
nối	sau	đối	thoại	cũng	có	thể	làm	cho	cộng	đồng	doanh	nghiệp	thất	vọng	và	
chưa	thực	sự	tin	tưởng	vào	tính	hiệu	quả	của	các	cuộc	đối	thoại.	

	Qua	phỏng	vấn	các	hiệp	hội,	chi	nhánh	VccI	tại	các	địa	phương,	doanh	nghiệp	
và	chuyên	gia	có	liên	quan,	nhóm	nghiên	cứu	cho	rằng	các	lý	do	phổ	biến	dưới	đây	
khiến	hoạt	động	đối	thoại	doanh	nghiệp	tại	cấp	tỉnh	thời	gian	qua	còn	yếu,	mang	
tính	hình	thức:
	 	công	tác	chuẩn	bị	đối	thoại	chưa	tốt.	Nội	dung	đối	thoại	chưa	đúng	nhu	cầu	của	

doanh	nghiệp,	cách	thức	điều	hành	chưa	thực	sự	tạo	không	khí	cởi	mở,	thân	thiện	
đối	với	doanh	nghiệp.	

	 	các	doanh	nghiệp	hoặc	chưa	tin	vào	kết	quả	đối	thoại	hoặc	ngại	“va	chạm”	với	
cán	bộ	các	cơ	quan	nên	chưa	mạnh	dạn	nêu	ý	kiến.	Nhất	là	các	cuộc	đối	thoại	
do	chính	các	cơ	quan	đối	thoại	tự	tổ	chức	mà	không	có	đại	diện	VccI	hoặc	các	
HHdN	tham	dự;

Hộp 2: Lý do khiến Đối thoại doanh nghiệp thiếu hiệu quả
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		các	cơ	quan	có	trách	nhiệm	phải	giải	quyết,	phải	trả	lời	những	vấn	đề,	những	câu	
hỏi	do	doanh	nghiệp	nêu	ra	chưa	có	sự	chuẩn	bị	kỹ,	chưa	thấy	hết	trách	nhiệm	
của	mình	đối	với	những	khó	khăn,	vướng	mắc	của	doanh	nghiệp;

	 	công	tác	theo	dõi,	đánh	giá	kết	quả	xử	lý,	giải	quyết,	trả	lời	những	gì	doanh	nghiệp	
nêu	ra	tại	các	cuộc	đối	thoại	chưa	được	các	đơn	vị	tổ	chức	đối	thoại	thực	hiện	…

	 	Đối	thoại	nhiều	khi	không	phải	là	cách	thức	đạt	được	mục	tiêu	hiệu	quả	mà	doanh	
nghiệp	mong	muốn.	một	số	không	ít	cán	bộ,	công	chức	trong	bộ	máy	công	quyền	
vẫn	còn	cố	tình	gây	khó	khăn,	vòi	vĩnh	nên	nhiều	doanh	nghiệp	đã	không	chọn	
đối	thoại	công	khai	để	được	giải	quyết	công	việc	mà	chọn	cách	“đi	đêm”	với	cán	
bộ	trực	tiếp	giải	quyết	để	được	giải	quyết	và	tạo	quan	hệ	luôn.

	 	một	số	địa	phương	không	muốn	sự	có	mặt	của	VccI-	một	cơ	quan	trung	ương-	
trong	những	hoạt	động	này.	Họ	lo	ngại	những	yếu	kém,	những	bất	cập	trong	quản	
lý	kinh	tế	của	địa	phương	sẽ	bị	các	doanh	nghiệp	nêu	ra	trước	“người	ngoài	tỉnh”	
và	như	vậy,	không	có	lợi	cho	địa	phương.	Đây	là	một	trong	những	lý	do	làm	cho	
địa	phương	từ	chối	khéo	đề	nghị	phối	hợp	tổ	chức	đối	thoại	của	VccI.

ĐốI THoạI DoaNH NgHIệp DầN gắN kếT CHặT CHẽ VớI VIệC CảI 
THIệN môI TrườNg kINH DoaNH
Từ	sau	khi	Việt	Nam	gia	nhập	WTo,	với	sự	quan	tâm	của	Đảng	và	Nhà	nước	đối	
với	khu	vực	kinh	tế	tư	nhân	ngày	một	lớn	hơn,	các	hoạt	động	đối	thoại	doanh	
nghiệp	diễn	ra	thường	xuyên	hơn,	đặc	biệt	tại	cấp	tỉnh.	Tại	những	tỉnh,	thành	
phố	là	trung	tâm	kinh	tế	lớn	của	cả	nước	như	Tp.	Hồ	chí	minh,	Hà	Nội,	Đà	
Nẵng,	việc	đối	thoại	doanh	nghiệp	đã	trở	thành	hoạt	động	thường	xuyên	và	cần	
thiết	nhằm	cải	thiện	môi	trường	đầu	tư,	kinh	doanh	của	địa	phương.		

Đối	thoại	doanh	nghiệp	ngày	càng	được	các	địa	phương	chú	trọng	nhiều	hơn	
bởi	lợi	ích	mang	lại	không	chỉ	cho	doanh	nghiệp	mà	cả	các	cơ	quan	quản	lý.	
Nếu	như	trước	đây	việc	đối	thoại	còn	e	dè,	mang	tính	hình	thức,	thường	chỉ	
khép	kín,	tổ	chức	trong	nội	bộ,	hoặc	nếu	có	tổ	chức	thì	ít	nhiều	cũng	được	“sắp	
xếp”	sao	cho	thuận	lợi	trong	việc	giải	đáp	của	các	cơ	quan	quản	lý,	thì	nay	đã	
thay	đổi	đáng	kể	ở	nhiều	tỉnh,	thành	trong	cả	nước.	Trước	áp	lực	về	cải	cách,	
cạnh	tranh	phát	triển	giữa	các	địa	phương,	đối	thoại	doanh	nghiệp	ngày	nay	
được	xem	là	những	việc	cần	phải	làm	của	chính	quyền	cấp	tỉnh.

kết	quả	khảo	sát	các	doanh	nghiệp	trong	khu	vực	kinh	tế	tư	nhân	tại	Việt	Nam	
qua	điều	tra	chỉ	số	Năng	lực	cạnh	tranh	cấp	tỉnh	(PcI)	năm	2015	cho	thấy,	có	
27%	trong	tổng	số	hơn	7.500	doanh	nghiệp	trên	cả	nước	đã	từng	tham	gia	góp	
ý	kiến	về	các	quy	định,	chính	sách	của	Nhà	nước.	Tỉ	lệ	này	đã	gia	tăng	so	với	
năm	2014	(22%).	Trong	số	này,	78%	ý	kiến	đóng	góp	được	cơ	quan	có	thẩm	
quyền	trả	lời,	trong	đó,	chỉ	có	56%	ý	kiến	được	sử	dụng.	
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Đối	thoại	doanh	nghiệp	với	chính	quyền	hiện	được	coi	là	kênh	phổ	biến	và	hiệu	
quả	nhất	để	doanh	nghiệp	gửi	các	góp	ý	về	chính	sách,	pháp	luật	với	tỉ	lệ	lựa	
chọn	gần	60%.	Hai	kênh	hiệu	quả	tiếp	theo	là	thông	qua	các	hiệp	hội	doanh	
nghiệp	(14%	lựa	chọn)	và	qua	đường	công	văn,	góp	ý	trực	tiếp	cho	các	cơ	quan	
(13%).	một	hình	thức	khác	là	đối	thoại	góp	ý	chính	sách,	văn	bản	trên	các	diễn	
đàn,	mạng	Internet,	song	diện	doanh	nghiệp	tham	gia	còn	tương	đối	ít	(8%).
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Kênh đối thoại hiệu quả năm 2015 (% DN lựa chọn) 

có	thể	thấy	rằng,	nhu	cầu	được	tham	gia	vào	các	hoạt	động	lập	pháp,	hoạch	
định	chính	sách	ngay	từ	khi	sơ	khởi	ý	tưởng	luôn	là	nhu	cầu	cấp	thiết	của	bất	
cứ	một	doanh	nghiệp	nào.	các	doanh	nghiệp	thường	có	thể	tham	gia	vào	quá	
trình	tham	vấn	hoạch	định	chính	sách	qua	kênh	của	các	tổ	chức	đại	diện	là	các	
hội,	hiệp	hội	doanh	nghiệp.	cũng	theo	điều	tra	PcI	năm	2015,	có	45%	doanh	
nghiệp	trên	cả	nước	cho	biết	hiệp	hội doanh nghiệp địa phương đóng vai trò 
quan trọng trong tư vấn và phản biện chính sách.	Tuy	nhiên,	điều	tra	PcI	2015	
vẫn	cho	thấy	chưa	đầy	12%	doanh	nghiệp	năm	2015	có	thể	thường xuyên	hoặc	
luôn luôn	dự	đoán	được	những	thay	đổi	trong	các	quy	định	của	pháp	luật	Trung	
ương	ảnh	hưởng	tới	hoạt	động	kinh	doanh	của	mình.		

có	 thể	nói	 rằng,	đối	 thoại	với	chính	quyền	chính	 là	kênh	hiệu	quả	nhất	để	
doanh	nghiệp	và	các	cơ	quan	quản	lý	có	thể	truyền	tải	thông	tin	tới	nhau,	hỗ	trợ	
nhau	và	cùng	đồng	hành	trên	chặng	đường	hướng	tới	mục	tiêu	chung:	xây	dựng	
một	môi	trường	kinh	doanh	minh	bạch	và	thuận	lợi	cho	sự	phát	triển	của	doanh	
nghiệp	vì	lợi	ích	chung	của	xã	hội.	
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ĐaNg xUẤT HIệN NHIềU CáCH Làm SáNg Tạo
Trước	đây	tại	nhiều	tỉnh,	thành	phố,	hoạt	động	đối	thoại	giữa	cơ	quan	nhà	nước	
và	cộng	đồng	doanh	nghiệp	thường	được	thực	hiện	dưới	một	vài	hình	thức	nhất	
định.	Đó	là	hình	thức	gặp	mặt,	tiếp	xúc	doanh	nghiệp	vào	đầu	năm	hoặc	vào	
ngày	doanh	nhân	Việt	Nam	(ngày	13/10).	

Đến	nay,	đối	thoại	doanh	nghiệp	đã	được	tổ	chức	dưới	nhiều	hình	thức	đa	dạng.	
Đó	có	thể	là	các	hội	nghị,	tọa	đàm	nơi	cộng	đồng	doanh	nghiệp	có	thể	trực	tiếp	
gặp	mặt	đại	diện	cơ	quan	nhà	nước	nêu	kiến	nghị,	vướng	mắc	trong	quá	trình	
sản	xuất	kinh	doanh.	

Đối	 thoại	 doanh	 nghiệp	 cũng	 có	 thể	 được	 tiến	 hành	 trên	môi	 trường	mạng	
internet,	qua	các	diễn	đàn,	đối	thoại	doanh	nghiệp	trên	cổng	thông	tin	của	các	
tỉnh,	thành	phố	(như	tại	Thành	phố	Hồ	chí	minh,	Đà	Nẵng,	Vĩnh	Phúc…)	hoặc	
của	các	hiệp	hội	doanh	nghiệp,	hoặc	của	các	cơ	quan	báo	chí.	

không	chỉ	vậy,	đối	thoại	doanh	nghiệp	còn	được	tiến	hành	một	cách	giản	dị	
hơn,	như	những	mô	hình	café	doanh	nhân	tại	Đồng	Tháp,	Tuyên	Quang,	gần	
đây	là	Quảng	Ninh,	An	Giang	và	một	vài	tỉnh	thành	khác.	Đây	là	nơi	doanh	
nghiệp	có	thể	gặp	gỡ	lãnh	đạo	chính	quyền	một	cách	dễ	dàng	để	phản	ánh	khó	
khăn,	đề	xuất	kiến	nghị.	

Đáng	lưu	ý,	hoạt	động	đối	thoại	doanh	nghiệp	đã	được	triển	khai	tới	tận	cấp	
huyện	ở	cả	một	số	tỉnh	còn	có	nhiều	khó	khăn	trong	phát	triển	kinh	tế	xã	hội.	
Đối	thoại	doanh	nghiệp	tại	cấp	huyện	đã	được	lãnh	đạo	một	số	tỉnh,	thành	coi	
là	hoạt	động	quan	trọng	nhằm	tháo	gỡ	khó	khăn	trực	tiếp	cho	các	doanh	nghiệp	
đang	hoạt	động	sản	xuất	kinh	doanh	trên	địa	bàn.	
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Việc	áp	dụng	cơ	chế	đối	thoại	với	doanh	nghiệp	tùy	vào	cách	làm	khác	nhau	
của	mỗi	địa	phương.	có	tỉnh	giao	cho	sở	kế	hoạch	và	Đầu	tư	hay	sở	Nội	vụ	thực	
hiện,	có	nơi	thì	Trung	tâm	Xúc	tiến	phụ	trách,	một	số	địa	phương	khác	thì	chỉ	
định	Hiệp	hội	doanh	nghiệp	của	tỉnh	tổ	chức	hoặc	Hiệp	hội	tham	gia	làm	đầu	
mối.	riêng	một	số	ngành	có	thủ	tục	phức	tạp	hoặc	liên	quan	nhiều	đến	hoạt	
động	của	doanh	nghiệp	như	Thuế,	Hải	Quan	thì	các	cơ	quan	này	thường	chủ	
động	trực	tiếp	đứng	ra	tổ	chức	để	giải	đáp	vướng	mắc,	chủ	yếu	là	hướng	dẫn	và	
trả	lời	thủ	tục.			

Với	xu	hướng	minh	bạch,	tạo	sự	tin	cậy	và	giảm	bớt	áp	lực	trong	công	tác	quản	
lý,	gần	đây	các	cuộc	đối	thoại	được	các	tỉnh,	thành	đang	hướng	tới	giao	cho	các	
tổ	chức	ngoài	hệ	thống	cơ	quan	quản	lý	nhà	nước	như	hiệp	hội	doanh	nghiệp	tại	
các	địa	phương.	Đối	với	hiệp	hội,	đối	thoại	được	xem	là	một	trong	những	công	
tác	trọng	tâm	của	chính	hiệp	hội	và	tích	cực	chủ	động	nhằm	phục	vụ	lợi	ích	của	
chính	hội	viên	của	mình.

Tuy	với	nhiều	hình	 thức,	 cách	 làm	và	mức	độ	khác	nhau,	nhìn	chung,	 việc	
triển	khai	đối	thoại	doanh	nghiệp	gần	đây	đã	có	kết	quả	khả	quan	hơn	nhiều	
so	với	thời	gian	trước	đây	do	tính	công	khai,	tinh	thần	trách	nhiệm	của	chính	
quyền	trước	cộng	đồng	doanh	nghiệp	được	tăng	cường.	Với	lợi	ích	là	nơi	cung	
cấp	thông	tin	phản	ánh	của	doanh	nghiệp	địa	phương	một	cách	đầy	đủ	và	toàn	
diện	nhất,	một	số	địa	phương	xem	các	cuộc	đối	thoại	với	doanh	nghiệp	là	cách	
thức	đo	lường	hiệu	quả	công	tác	điều	hành	của	mình,	hoặc	là	đánh	giá	công	tác	
điều	hành	của	cấp	dưới.	một	số	địa	phương	khác	lại	xem	đây	là	cách	thức	tạo	
ra	hình	ảnh	tích	cực	của	địa	phương	về	sự	năng	động,	lắng	nghe	của	lãnh	đạo,	
chính	quyền,	mức	độ	quan	tâm	đến	doanh	nghiệp	và	môi	trường	kinh	doanh	
và	đầu	tư.	Hiện	nay	một	số	tỉnh	khi	tổ	chức	đối	thoại,	có	cả	lãnh	đạo	bên	đảng	
(như	thành	uỷ,	tỉnh	uỷ,	ban	tuyên	giáo…)	và	đại	diện	cơ	quan	dân	cử	(Hội	đồng	
nhân	dân	tỉnh	và	các	ban	trực	thuộc)	tham	dự,	cho	thấy	sự	quan	tâm	nhiều	hơn	
với	cộng	đồng	doanh	nghiệp	cũng	như	đánh	giá	vai	trò,	ý	nghĩa	của	cuộc	đối	
thoại.	Quan	sát	cho	thấy	khi	các	cuộc	đối	thoại	được	giao	cho	các	hiệp	hội	tổ	
chức	hoặc	đóng	vai	trò	bổ	trợ	tích	cực	thì	chất	lượng	được	nâng	cao	hơn,	khách	
quan	hơn	và	hiệu	quả	hơn.
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một số thực tiễn tốt 
tronG Đối thoại 

doanh nGhiệp
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HộI NgHị ĐốI THoạI DoaNH NgHIệp 

Đà	Nẵng	nhiều	năm	qua	nổi	lên	như	là	hiện	tượng	trong	việc	tạo	lập	môi	trường	
kinh	doanh	thuận	lợi	cho	doanh	nghiệp,	thể	hiện	qua	kết	quả	điều	tra	PcI.	Góp	
phần	vào	thành	công	đó,	có	nhiều	nguyên	nhân,	trong	đó	có	việc	Đà	Nẵng	triển	
khai	khá	hiệu	quả	công	tác	đối	thoại	doanh	nghiệp.	cụ	thể:		
�	 	Đã	đối	thoại	được	ở	nhiều	cấp:	Đối	thoại	có	sự	tham	gia	của	lãnh	đạo	thành	

phố,	lãnh	đạo	các	sở	ngành;	cấp	quận	huyện.	Đối	thoại	theo	từng	chuyên	đề	
như:	vốn,	đất	đai,	khởi	nghiệp...	Với	cách	đối	thoại	nhiều	cấp,	nhiều	cuộc,	
theo	từng	chuyên	đề	như	trên,	nhiều	khó	khăn	của	doanh	nghiệp	đã	được	
chính	quyền	tiếp	nhận	và	giải	quyết	như:	đất	đai	cho	sản	xuất	kinh	doanh	
của	các	dNNVV,	TP	đã	có	kế	hoạch	bố	trí	đất	trong	các	kcN	chuẩn	bị	đầu	
tư	hay	tạo	điều	kiện	cho	HHdN	quận	cẩm	Lệ	thành	lập	Ban	xúc	tiến	đầu	tư	
kêu	gọi	các	doanh	nghiệp	đầu	tư	khu	tập	trung	các	doanh	nghiệp	nhỏ	của	
quận	cẩm	Lệ	có	mặt	bằng	sản	xuất.	

�	 	Hình	thức	linh	hoạt,	liên	tục:	không	chỉ	tổ	chức	đối	thoại	dưới	hình	thức	hội	
nghị,	tọa	đàm,	từ	gần	10	năm	nay,	VccI	Đà	Nẵng	và	HHdN	trên	địa	bàn	
TP	Đà	Nẵng	được	mời	tham	dự	các	cuộc	họp	giao	ban	hàng	tháng	với	chính	
quyền	thành	phố	và	định	kỳ	vào	giữa	tháng	các	HHdN	tập	hợp	những	khó	
khăn,	vướng	mắc	của	doanh	nghiệp	gởi	về	đầu	mối	là	sở	kHĐT	để	tổng	hợp	
gởi	các	cơ	quan	giải	quyết	hoặc	các	HHdN	có	thể	gởi	thẳng	ý	kiến,	kiến	
nghị	của	doanh	nghiệp	đến	các	sở	ngành,	quận	huyện	liên	quan	để	đề	nghị	
giải	quyết.	Tất	cả	các	vấn	đề	của	doanh	nghiệp,	HHdN	có	thể	kiến	nghị,	đề	
nghị	giải	quyết	tại	cuộc	họp	giao	ban	hàng	tháng	có	đầy	đủ	chủ	tịch	thành	
phố,	giám	đốc	các	sở	ngành,	chủ	tịch	các	quận	huyện.	Những	vướng	mắc	ở	
cấp	nào,	ngành	nào	giải	quyết	được	sẽ	giải	quyết	ngay.	Đồng	thời,	sở	kHĐT	
với	vai	trò	cơ	quan	đầu	mối	để	tiếp	nhận,	tổng	hợp	những	vướng	mắc,	kiến	
nghị	từ	doanh	nghiệp,	HHdN	có	nhiệm	vụ	tổng	hợp	trả	lời	với	thời	hạn	giải	
quyết	cụ	thể.	Với	cách	làm	như	trên,	các	khó	khăn	của	doanh	nghiệp	được	
tháo	gỡ	nhanh	hơn,	doanh	nghiệp	được	tham	gia	sâu	hơn	vào	việc	xây	dựng	
chiến	lược,	chính	sách	của	thành	phố	và	được	doanh	nghiệp	đánh	giá	cao.

�	 	Bên	cạnh	tổ	chức	đối	thoại	để	giải	quyết,	tháo	gỡ	các	khó	khăn	vướng	mắc	
cho	doanh	nghiệp,	Đà	Nẵng	đã	có	những	đối	thoại	để	doanh	nghiệp	hiến	kế	
phát	triển	thành	phố,	đối	thoại	để	ban	hành,	xây	dựng	chính	sách	cải	thiện	
môi	trường	kinh	doanh,	hỗ	trợ	doanh	nghiệp.

mô HìNH Café DoaNH NHâN TạI ĐồNg THáp

Ở	một	góc	khuôn	viên	Văn	phòng	UBNd	tỉnh	Đồng	Tháp	có	kê	mấy	cái	ghế	đá,	
xung	quanh	là	cây	cảnh	và	bảng	chữ	“cà	phê	doanh	nhân	-	doanh	nghiệp”...	
sáng	nào	chủ	tịch	và	các	phó	chủ	tịch	cũng	đến	đây	trực	tiếp	nghe	và	giải	quyết	
các	kiến	nghị	của	doanh	nghiệp.	Đã	có	rất	nhiều	khó	khăn,	vướng	mắc	của	
doanh	nghiệp	đã	được	tháo	gỡ	ngay	tại	quán	này.
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Sáng kiến từ thực tế
Theo	ông	Nguyễn	Văn	dương,	chủ	tịch	UBNd	Đồng	Tháp,	trước	đây	tỉnh	cũng	
thực	hiện	giải	quyết	thủ	tục	hành	chính	hay	các	kiến	nghị	của	doanh	nghiệp	
theo	quy	trình.	doanh	nghiệp	gửi	văn	bản	tới	UBNd	tỉnh,	sau	đó	lãnh	đạo	xem	
xét	vấn	đề	đó	thuộc	trách	nhiệm	của	sở,	ngành,	cơ	quan	nào	thì	ký	chuyển	cho	
họ	tham	mưu.	“có	khi	phải	mất	hơn	ba	tháng	sau	UBNd	tỉnh	ban	hành	công	
văn	trả	lời	kiến	nghị	của	doanh	nghiệp.	Trong	thời	gian	chờ	UBNd	tỉnh	giải	
quyết	thì	doanh	nghiệp	đã	bị	mất	cơ	hội	làm	ăn	hoặc	lún	sâu	vào	khó	khăn.	
Nhiều	người	nói	thẳng	là	mất	niềm	tin	vào	chính	quyền.	Tất	cả	những	chuyện	
đó	tôi	thấy	mình	đều	có	lỗi”	-	ông	dương	nói.

Đầu	năm	2016	ông	dương	chỉ	đạo	kê	mấy	cái	bàn	đá,	đặt	mấy	chậu	kiểng,	treo	
thêm	chục	giò	phong	lan	cạnh	nhà	ăn	Văn	phòng	UBNd	tỉnh	để	sáng	sớm	ông	
tranh	thủ	tiếp	doanh	nghiệp	trước	khi	họp	hoặc	đi	công	tác.

Ông	thành	lập	bộ	phận	chuyên	trách	giải	quyết	khó	khăn	cho	doanh	nghiệp	
và	giao	Phòng	đối	ngoại	Văn	phòng	UBNd	tỉnh	thông	báo,	tiếp	nhận	đăng	ký	
gặp	lãnh	đạo	tỉnh	từ	6g30	hàng	ngày	tại	quán	cà	phê	chủ	tịch	qua	số	điện	thoại	
“nóng”	0919.022299	hoặc	địa	chỉ	thư	điện	tử	:	doingoai.vpubdt@gmail.com.

Những	doanh	nghiệp	đăng	ký	và	gửi	nội	dung	trước	sẽ	được	các	ngành	nghiên	
cứu,	tham	mưu	cho	ông	nắm	để	trả	lời	ngay	trong	lúc	uống	cà	phê	sáng.	Những	
vấn	đề	cần	kiểm	tra	hồ	sơ	thì	ông	chỉ	đạo	bộ	phận	chuyên	trách	rà	soát	để	trả	
lời	nhanh	nhất.

Chủ tịch và Bí thư Đồng Tháp tiếp Doanh nghiệp lúc 6g45 tại quán cà phê chủ 
tịch - Ảnh: Vân Trường- Báo Tuổi trẻ  
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kết quả
sáu	tháng	qua	đã	có	hàng	chục	doanh	nghiệp	đến	quán	cà	phê	chủ	tịch	này	để	
gặp	ông	dương	tố	khổ,	thậm	chí	là	góp	ý,	hiến	kế	giúp	địa	phương	phát	triển.	
Nhiều	vụ	việc	mà	doanh	nghiệp	nêu	đã	được	ông	dương	giải	quyết	trong	“một	
nốt	nhạc”,	trong	khi	các	cơ	quan	chức	năng	hẹn	tới	hẹn	lui	hàng	tháng	trời.

chẳng	hạn	ngày	15,	6,	2016,	chi	nhánh	công	ty	mai	Linh	tại	Đồng	Tháp	“tố”	
gặp	khó	trong	việc	xin	cấp	lại	phù	hiệu	để	đầu	tư	phương	tiện	mới,	khiến	không	
đủ	xe	phục	vụ	hành	khách	và	ảnh	hưởng	đến	đời	sống	của	anh	em	lái	xe	taxi.	
Nghe	xong,	ông	dương	chỉ	đạo	cấp	ngay	phù	hiệu	cho	công	ty	này,	vì	người	dân	
được	đi	bằng	xe	mới,	an	toàn	hơn,	giải	quyết	công	ăn	việc	làm	cho	lái	xe.	còn	
khi	kiểm	tra,	thanh	tra	nếu	công	ty	này	có	sai	sót	gì	thì	xử	lý,	khắc	phục	sau.

Hay	Ngân	hàng	TmcP	Bưu	điện	Liên	Việt	chi	nhánh	Đồng	Tháp	xin	hủy	quyết	
định	phạt	4,2	 triệu	đồng	của	cục	Thuế	 tỉnh	do	chậm	nộp	 thuế	GTGT	hơn	
65.00	đồng;	thuế	TNdN	hơn	244.000	đồng.	dù	tiền	phạt	không	nhiều	nhưng	
sẽ	làm	ảnh	hưởng	đến	uy	tín	của	ngân	hàng.	khi	biết	nguyên	nhân	việc	nộp	
thuế	chậm	là	do	sử	dụng	không	đúng	biểu	mẫu,	UBNd	tỉnh	yêu	cầu	hủy	quyết	
định	xử	phạt	này.

cũng	có	một	số	doanh	nghiệp	như	công	ty	mỹ	Phú	Hưng	ở	thành	phố	cao	Lãnh	
tìm	đến	quán	cà	phê	chỉ	để	góp	ý,	hiến	kế.	công	ty	này	cho	rằng	quyết	định	về	
lệ	phí	trước	bạ	đối	với	ô	tô,	mô	tô	của	UBNd	tỉnh	Đồng	Tháp	đang	áp	dụng	là	
không	phù	hợp,	thường	cao	hơn	các	tỉnh	lân	cận.	Điều	này	khiến	người	dân	bất	
bình	và	một	số	người	nhờ	người	quen	mua	xe	và	đăng	ký	ở	tỉnh	bạn	sau	đó	đem	
về	Đồng	Tháp	sử	dụng	gây	thất	thoát	nguồn	thu.	Nghe	xong,	ông	dương	chỉ	đạo	
sở	Tài	chính	phối	hợp	với	cục	Thuế	tỉnh	rà	soát,	điều	chỉnh,	bổ	sung	ngay	quy	
định	này	cho	phù	hợp	với	thực	tế.	“Cái gì có lợi cho dân, cho doanh nghiệp mà 
đúng quy định của pháp luật thì phải làm ngay”.

“Tôi vừa chỉ đạo các sở, ngành có liên quan phải rút ngắn tối đa thời gian giải 
quyết thủ tục hành chính ở cơ quan này để doanh nghiệp được nhận giấy phép 
đầu tư nhanh nhất chứ không phải đúng ngày, đúng giờ theo quy định”-	ông	
dương	nói.

Ngay	cả	Bí	 thư	Đồng	Tháp,	ông	Lê	minh	Hoan	cũng	 thường	xuyên	cũng	 tạt	
qua	quán	cà	phê	chủ	tịch	để	lắng	nghe	phản	ánh	của	doanh	nghiệp	để	phối	
hợp	cùng	UBNd	tỉnh	đưa	ra	hướng	giải	quyết.	Bản	thân	ông	Hoan	cũng	có	một	
cuộc	hẹn	uống	cà	phê	định	kỳ	hàng	tháng	cùng	cLB	doanh	nhân	trẻ	tỉnh	Đồng	
Tháp.	khi	thì	ở	quán	này,	lúc	ở	quán	khác.	Tại	đây,	ông	không	chỉ	lắng	nghe	
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họ	phản	ánh	mà	còn	tư	vấn	cho	họ	cách	giải	quyết	khó	khăn	gặp	phải	khi	mới	
khởi	nghiệp.	khi	biết	 khóa	 tập	huấn	nào	bổ	 ích	cho	doanh	nghiệp,	ông	gửi	
email	thông	tin	rộng	rãi	cho	doanh	nghiệp	tỉnh	nhà	đăng	ký	tham	dự	và	chỉ	đạo	
UBNd	tỉnh	chi	hỗ	trợ	họ	50%	kinh	phí.

Triết lý của Đồng Tháp
“Đồng	Tháp	còn	nghèo,	rất	cần	sự	chung	tay	góp	sức	của	các	doanh	nghiệp.	
Tỉnh	Đồng	Tháp	mời	gọi	doanh	nghiệp	đến	đầu	tư,	phải	làm	sao	người	trẻ	coi	
đất	sen	hồng	này	là	xứ	khởi	nghiệp.	Đường	đến	đây	đã	quá	xa	xôi	cách	trở	rồi,	
mình	lại	ngồi	bàn	giấy	bắt	doanh	nghiệp	tuân	theo	quy	trình,	quy	định	giống	
như	nơi	khác	thì	ai	thèm	tới.

Người	dân	miền	Tây	mình	vốn	hiếu	khách,	hễ	mời	khách	tới	thì	phải	tiếp	đón,	
chiêu	đãi	cho	đàng	hoàng.	Tôi	và	anh	em	lãnh	đạo	tỉnh	nghĩ	như	vậy	nên	bày	
ra	cái	quán	cà	phê	này,	sáng	đi	làm	sớm	một	tiếng	gặp	doanh	nghiệp.	Bỏ	được	
cái	chuyện	xin-cho,	doanh	nghiệp	như	trút	gánh	nặng	ngàn	cân	mà	mình	cũng	
thấy	thoải	mái	nữa”	-	ông	dương	chia	sẻ.

(Lược	trích	từ	bài	Quán	café	có	một	không	hai	của	tác	giả	Tường	Vân,	Báo	Tuổi
trẻ,	ngày	3/8/2016.	<http://	tuoitre.vn,	tin,	kinh-te,	20160803,	quan-ca-phechu-
tich-co-mot-khong-hai,	1148524.html	>	)

ĐốI THoạI qUa mạNg 

không	chỉ	tổ	chức	các	cuộc	đối	thoại	trực	tiếp,	nhiều	địa	phương	đã	xúc	tiến	tổ	
chức	việc	đối	thoại	doanh	nghiệp	và	chính	quyền	trên	Internet.	mô	hình	này	có	
ưu	điểm	là	mở	rộng	đối	tượng,	chủ	đề	và	rút	ngắn	thời	gian	đối	thoại	giữa	chính	
quyền	và	doanh	nghiệp.

khá	nhiều	tỉnh,	thành	phố	đã	thành	lập	cổng	đối	thoại	trực	tuyến	hoặc	cổng	hỏi	
đáp	trên	website	của	tỉnh.	kết	quả	PcI	đã	cho	thấy	tỉnh	quan	tâm	tới	xây	dựng	
website,	cổng	thông	tin	điện	tử	và	có	tỷ	lệ	truy	cập	lớn	thường	sẽ	có	điểm	số	
khả	quan.	dưới	đây	là	một	số	mô	hình	đối	thoại	qua	mạng	đã	có	những	thành	
công	ban	đầu:	

Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền trên mạng của Tp. Hồ Chí minh
Hệ	thống	“Đối	thoại	doanh	nghiệp	-	chính	quyền	thành	phố”	của	thành	phố	
Hồ	chí	minh	qua	mạng	được	thành	lập	theo	Quyết	định	133/	2002/	QĐ-UB	
ngày	18/	11/	2002	của	UBNd	thành	phố	Hồ	chí	minh	và	hoạt	động	dưới	sự	chỉ	
đạo	trực	tiếp	của	ủy	ban	Nhân	dân.	Hệ	thống	chính	thức	hoạt	động	từ	ngày	20	
tháng	5	năm	2003	tại	địa	chỉ:	<http:/	/	www.doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn>
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Ngay	từ	ban	đầu,	được	xác	định	rõ	trong	báo	cáo	thành	lập,	Hệ	thống	ra	đời	
hướng	 tới	các	mục	 tiêu:	 i)	Tạo	 thêm	kênh	 thông	 tin	để	đối	 thoại	giữa	doanh	
nghiệp	(dN)	và	các	cơ	quan	quản	lý	Nhà	nuớc	tại	thành	phố	thông	qua	môi	
trường	Website.	ii)	Thông	qua	hoạt	động	của	Hệ	thống	đối	thoại,	nâng	cao	hiệu	
quả	phục	vụ	doanh	nghiệp	của	các	cơ	quan	quản	lý	Nhà	nước.	iii)	Tạo	lập	cơ	
sở	hạ	tầng,	để	từng	bước	tiến	tới	thực	hiện	nền	hành	chính	điện	tử	tại	TPHcm.

Giai	 đoạn	 đầu	 thành	 lập,	 hệ	 thống	 “đối	 thoại	 doanh	 nghiệp	 -	 chính	 quyền	
thành	phố”	chỉ	có	9	sở,	ngành	của	thành	phố,	đến	nay	đã	có	42	cơ	quan	nhà	
nước	tham	gia	vào	hệ	thống	này.	Theo	đánh	giá	của	lãnh	đạo	UBNd	thành	phố	
“những	cuộc	đối	 thoại	này	 là	để	 trao	đổi	 thông	 tin	hai	chiều	và	 tháo	gỡ	các	
vướng	mắc	cho	doanh	nghiệp	cả	trong	và	ngoài	nước.	các	cơ	quan	quản	lý	nhà	
nước	giới	thiệu	chủ	trương,	chính	sách	mới	đến	doanh	nghiệp,	nghe	phản	ảnh	
từ	doanh	nghiệp	những	khó	khăn	trong	quá	trình	thực	thi...”2 

các	cơ	quan	Nhà	nước	tham	gia	đối	thoại	trên	Hệ	thống	gồm	một	số	cơ	quan,	
chức	năng	của	Bộ,	ngành	Trung	ương	và	các	sở,	ngành,	cơ	quan	của	thành	phố,	
UBNd	các	quận,	huyện	của	thành	phố	(bao	gồm:	Ban	Quản	lý	các	kcN	và	khu	
chế	xuất,	Bảo	hiểm	xã	hội,	công	an,	cục	Hải	quan,	cục	Thống	kê,	cục	Thuế,	
Ngân	hàng	Nhà	nước	Việt	Nam	-	chi	nhánh	thành	phố	Hồ	chí	minh,	sở	cảnh	
sát	phòng	cháy	và	chữa	cháy,	sở	công	thương,	sở	giao	dịch	chứng	khoán,	sở	
Giao	thông	vận	tải,	sở	kế	hoạch	và	Đầu	tư,	sở	khoa	học	và	công	nghệ,	sở	Lao	
động	-	Thương	binh	và	Xã	hội,	sở	Quy	hoạch	-	kiến	trúc,	sở	Tài	chính,	sở	Tài	
nguyên	và	môi	trường,	sở	Thông	tin	và	Truyền	thông,	sở	Tư	pháp,	sở	Văn	hóa,	
Thể	thao	và	du	lịch,	sở	Xây	dựng,	sở	y	tế,	Viện	Nghiên	cứu	và	Phát	triển	và	tất	
cả	UBNd	các	quận).

ưu	điểm	của	hệ	thống	đối	thoại	trực	tuyến	này	là	mọi	doanh	nghiệp	trên	địa	bàn	
thành	phố	Hồ	chí	minh	đều	có	thể	tham	gia;	việc	đăng	ký	tham	gia,	gửi	câu	
hỏi,	nhận	ý	kiến	trả	lời	đều	thực	hiện	qua	mạng	và	hoàn	toàn	miễn	phí.	chỉ	một	
cú	click	chuột,	doanh	nghiệp	có	thể	đặt	câu	hỏi	cho	tất	cả	sở	ngành	của	thành	
phố,	câu	trả	lời	do	chính	ban	lãnh	đạo	của	các	cơ	quan	quản	lý	Nhà	nước	chịu	
trách	nhiệm	về	các	câu	trả	lời	cho	doanh	nghiệp.

Những	câu	trả	lời	của	các	cơ	quan,	sở,	ngành	không	những	vừa	giải	đáp	các	
vướng	mắc	cụ	thể	của	doanh	nghiệp,	đồng	thời	qua	câu	trả	lời	này	các	doanh	
nghiệp	thường	còn	nhận	được	những	văn	bản,	quy	định	mới	nhất	hiện	hành	của	
Nhà	nước	trên	các	lĩnh	vực	có	liên	quan	đính	kèm	theo.	

2	 	Phỏng	vấn	Phó	chủ	tịch	UBNd	thành	phố	Hồ	chí	minh	Nguyễn	Thị	Hồng,	Đối	thoại	giúp	doanh	
nghiệp	phát	triển,	Báo	sài	gòn	Tiếp	thị	ngày	9,	6,	2010.	
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Với	ưu	điểm	là	không	hạn	chế	về	không	gian	và	thời	gian,	sau	khi	đựơc	chấp	
nhận	cho	tham	gia	đối	thoại	trực	tuyến	trên	Hệ	thống,	các	doanh	nghiệp	có	thể	
đặt	câu	hỏi	mọi	lúc	mọi	nơi	và	sẽ	được	các	cơ	quan	quản	lý	nhà	nước	giải	đáp	
qua	mạng	trong	vòng	3-5	ngày	từ	khi	nhận	được	câu	hỏi	(khoảng	thời	gian	5	
ngày	được	quy	định	này	đã	rút	ngắn	rất	nhiều	so	với	quy	trình	trả	lời	bằng	giấy	
tờ	như	trước	đây).	Hệ	thống	Đối	thoại	doanh	nghiệp	và	chính	quyền	Thành	phố	
được	đặt	dưới	sự	giám	sát	trực	tiếp	của	Văn	phòng	Hội	đống	nhân	dân	và	ủy	
ban	nhân	dân	thành	phố	Hồ	chí	minh.	mọi	câu	hỏi	không	được	trả	lời	hoặc	trả	
lời	chậm	đều	được	Hệ	thống	ghi	nhận	và	báo	cáo	cho	ủy	ban	nhân	dân	Thành	
phố	xử	lý.

Đến	hết	ngày	31/	8/	2016,	hệ	thống	đã	tiếp	nhận	và	trả	lời	gần	13.000	câu	hỏi	
của	doanh	nghiệp	gửi	đến.	các	lĩnh	vực	được	doanh	nghiệp	quan	tâm,	thắc	
mắc	nhiều	nhất	là	các	lĩnh	vực	thuế,	hải	quan,	thủ	tục	thành	lập	doanh	nghiệp,	
chính	sách	cho	người	lao	động…	Được	sự	chấp	thuận	của	UBNd	Thành	phố,	
các	câu	trả	lời	qua	mạng	của	các	cơ	quan	quản	lý	nhà	nước	được	xem	là	có	tính	
pháp	lý	và	được	hiểu	có	thể	thay	thế	cho	công	văn	trả	lời.	

Ngoài	các	vướng	mắc,	nhiều	doanh	nghiệp	đã	tận	dụng	ưu	thế	của	Hệ	thống	
để	có	thể	tìm	kiếm	các	thông	tin	chỉ	dẫn	từ	các	cơ	quan	như	sở	Thương	mại,	
Bộ	Thương	mại,	Trung	tâm	Đầu	tư	nước	ngoài	phía	Nam…	về	thị	trường	trong	và	
ngoài	nước,	các	qui	định	của	pháp	luật	và	hỗ	trợ	của	các	cơ	quan	ban	ngành.

Bên	cạnh	sự	hoạt	động	của	hệ	thống	trực	tuyến,	Ban	điều	hành	Hệ	thống	đối	
thoại	cũng	đã	tập	hợp	một	số	câu	hỏi	-	trả	lời	điển	hình	từ	mạng	đối	thoại	và	
xuất	bản	loạt	ấn	phẩm	“doanh	nghiệp	hỏi	-	chính	quyền	trả	lời"	để	phổ	biến	
rộng	rãi,	phát	miễn	phí	cho	các	doanh	nghiệp.	các	doanh	nghiệp	có	thể	tìm	
thấy	trong	các	ấn	phẩm	này	những	câu	trả	lời	cho	những	vướng	mắc	phổ	biến	
liên	quan	đến	lĩnh	vực	hải	quan,	thuế,	đầu	tư,	thương	mại…	

có	thể	nói	Hệ	thống	ra	đời	đáp	ứng	kịp	thời	đựơc	nhu	cầu	tháo	gỡ	vướng	măc,	
trả	lời	thắc	mắc,	cải	thiện	môi	trường	đầu	tư	kinh	doanh	của	thành	phố	và	từng	
bước	tiến	tới	thực	hiện	nền	hành	chính	điện	tử	tại	thành	phố	Hồ	chí	minh.	Bộ	
Tư	pháp	đã	khảo	sát	hoạt	động	của	Hệ	thống	và	đánh	giá	đây	là	mô	hình	tốt	và	
điển	hình	có	thể	nhân	rộng.

Cổng thông tin đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền tỉnh Vĩnh phúc 
Ngay	sau	khi	hoàn	thành	việc	xây	dựng	và	vận	hành	cổng,	Ban	Xúc	tiến	và	Hỗ	
trợ	Đầu	tư	(IPA)	tỉnh	Vĩnh	Phúc	đã	tham	mưu	giúp	UBNd	tỉnh	chỉ	đạo	đến	các	
sở,	ban	ngành,	huyện,	thành,	thị	phối	hợp	vận	hành,	đảm	bảo	hoạt	động	của	
cổng	đối	thoại	được	liên	tục	và	thông	suốt	theo	Quyết	định	số	34/	2012/	QĐ-
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UBNd	của	UBNd	tỉnh.	mặt	khác,	IPA	Vĩnh	Phúc	đã	xây	dựng,	biên	tập	tài	liệu	
và	tổ	chức	giới	thiệu,	tập	huấn,	tuyên	truyền	về	cổng	TTĐT	dN-cQ	đến	các	
doanh	nghiệp,	nhà	đầu	tư	biết	để	đăng	ký	thành	viên,	gửi	câu	hỏi	trên	cổng	đối	
thoại;	đồng	thời	IPA	Vĩnh	Phúc	đã	tham	mưu	giúp	UBNd	tỉnh	chỉ	đạo	52	đơn	vị	
thành	viên	đăng	ký	và	cử	cán	bộ	tham	gia	trực	tiếp	nhận	câu	hỏi,	theo	dõi	trả	
lời	câu	hỏi	của	doanh	nghiệp,	nhà	đầu	tư	trên	cổng	đối	thoại	theo	quy	định	tại	
Quyết	định	số	41,	QĐ-UBNd	của	UBNd	tỉnh	ban	hành	Quy	chế	tạm	thời	về	
vận	hành	cổng	đối	thoại.

Trên	cơ	sở	đánh	giá,	xác	định	những	tồn	tại,	hạn	chế	qua	quá	trình	vận	hành	và	
hoạt	động	cổng	đối	thoại,	IPA	Vĩnh	Phúc	đã	kịp	thời	hiệu	chỉnh,	nâng	cấp	đảm	
bảo	hoạt	động	cổng	đối	thoại	được	liên	tục,	hiệu	quả	và	thuận	lợi	cho	người	
dùng,	phân	công	cán	bộ	biên	dịch	câu	hỏi	và	nội	dung	trả	lời	để	cổng	đối	thoại	
vận	hành	bằng	5	ngôn	ngữ	(tiếng	Việt,	tiếng	Anh,	tiếng	Trung,	tiếng	Nhật,	tiếng	
Hàn)	từ	đầu	tháng	12/	2013	để	các	nhà	đầu	tư	ở	các	quốc	gia,	vùng	lãnh	thổ	
khác	nhau	được	thuận	tiện	trong	truy	cập,	gửi	câu	hỏi	và	theo	dõi	nội	dung	trả	
lời	trên	cổng	đối	thoại.	do	đó,	kết	quả	doanh	nghiệp	đăng	ký	thành	viên,	số	
câu	hỏi	được	doanh	nghiệp	và	nhà	đầu	tư	gửi	đến	cổng	đối	thoại	tăng	lên	rõ	dệt	
trong	năm	2014	và	năm	2015.

Hiện	nay	cổng	đối	thoại	đã	có	193	thành	viên	(năm	2013	có	33	thành	viên,	
năm	2014	thêm	35	thành	viên,	năm	2015	thêm	125	thành	viên	tham	gia).	cơ	
cấu	 thành	viên:	doanh	nghiệp	FdI	có	70	 thành	viên	 (chiếm	36,3%),	doanh	
nghiệp	dân	doanh	có	42	thành	viên	(chiếm	21,8%),	các	tổ	chức	khác	có	81	
thành	viên	(chiếm	41,9%).	Từ	năm	2013	đến	năm	2015,	cổng	đối	thoại	đã	tiếp	
nhận	và	trả	lời	290	câu	hỏi	do	các	tổ	chức,	doanh	nghiệp	gửi	đến.	Nội	dung	câu	
hỏi	tập	trung	vào	các	lĩnh	vực	như	Thuế,	Hải	quan,	Lao	động,	Bảo	hiểm,	Đất	
đai.	Về	thời	gian	trả	lời	câu	hỏi:	có	273	câu	hỏi	trả	lời	đúng	và	trước	hạn	(đạt	
94,1	%),	trả	lời	chậm	hạn	có	17	câu	hỏi	(chiếm	5,9%).	

mô hình Hỏi - Đáp và Đối thoại trực tuyến của Lào Cai
mô	hình	hỏi	đáp,	đối	thoại	trực	tuyến	của	Lào	cai	trên	website	của	tỉnh	là	một	
thực	tiễn	tốt	khác	trong	việc	cung	cấp	thông	tin	cho	doanh	nghiệp	và	nhà	đầu	
tư,	đặc	biệt	khi	Lào	cai	là	một	tỉnh	thuộc	vùng	miền	núi	phía	Bắc,	khu	vực	chắc	
chắn	phải	đối	mặt	với	những	cản	 trở	cả	về	hạ	 tầng	 lẫn	nhân	lực	công	nghệ	
thông	tin.

Trên	Website	chính	 thức	của	 tỉnh	 (www.laocai.gov.vn),	chuyên	mục	hỏi	đáp	
trực	tuyến	được	xác	định	là	“địa	chỉ	để	các	tổ	chức,	cá	nhân	thực	hiện	giao	
tiếp,	trao	đổi,	cung	cấp	thông	tin	với	các	cơ	quan	quản	lý	nhà	nước	thuộc	tỉnh	
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để	được	cung	cấp	thông	tin	về	cơ	chế,	chính	sách,	thủ	tục	hành	chính,	tìm	hiểu	
cơ	hội	đầu	tư	và	các	thông	tin	hữu	ích	khác,	với	mục	tiêu	tạo	điều	kiện	tối	đa	để	
các	tổ	chức,	cá	nhân	được	đối	thoại	với	các	cơ	quan	Nhà	nước	thuộc	tỉnh”.	các	
sở,	ban,	ngành,	UBNd	các	huyện,	thành	phố	thuộc	tỉnh	bắt	buộc	tham	gia	còn	
các	doanh	nghiệp,	cá	nhân,	đơn	vị	khác	thì	tự	nguyện.	câu	hỏi	liên	quan	đến	
ngành	nào	thì	ngành	đó	phải	trả	lời	doanh	nghiệp	và	người	dân	trong	vòng	5	
ngày,	cần	phối	hợp	liên	ngành	để	trả	lời	thì	thời	gian	tối	đa	là	7	ngày.	

chuyên	mục	Hỏi	-	Đáp	trực	tuyến	này	là	một	bộ	phận	của	cổng	giao	tiếp	điện	tử	
Lào	cai.	Theo	Quy	chế	quản	lý	cổng	giao	tiếp	điện	tử	Lào	cai3	thì	“cổng	Giao	
tiếp	điện	tử	Lào	cai	có	chức	năng	là	công	cụ	giao	tiếp	hai	chiều	giữa	các	cơ	
quan,	đơn	vị	thuộc	tỉnh	Lào	cai	với	các	tổ	chức,	cá	nhân.	Thực	hiện	cung	cấp	
các	dịch	vụ	công,	thúc	đẩy	cải	cách	hành	chính,	từng	bước	hình	thành	chính	
quyền	điện	tử	của	tỉnh”4.

Tính	tới	hết	tháng	8/	2016,	chuyên	mục	Hỏi	-	Đáp	tiếp	nhận	gần	12.500	câu	
hỏi,	trong	đó,	đã	trả	lời	12.099	câu.	Thông	tin	trả	lời	các	câu	hỏi	là	cơ	sở	dữ	liệu	
rất	hữu	ích	cho	các	doanh	nghiệp,	nhà	đầu	tư	khi	cần	tra	cứu	với	những	câu	hỏi	
tương	tự	lưu	trên	hệ	thống.	

mô HìNH BáC Sĩ DoaNH NgHIệp TạI BắC NINH

Những	năm	qua,	môi	 trường	kinh	doanh	của	 tỉnh	Bắc	Ninh	 luôn	nằm	 trong	
nhóm	các	tỉnh	tốt	nhất	cả	nước.	Tuy	nhiên,	do	quy	mô	kinh	tế	tăng	nhanh	dẫn	
đến	việc	giải	quyết	khó	khăn,	vướng	mắc	của	doanh	nghiệp	trong	một	số	trường	
hợp	chưa	kịp	thời	và	triệt	để.	Theo	khảo	sát	của	Viện	Nghiên	cứu	Phát	triển	
kinh	tế	-	xã	hội	tỉnh	về	những	khó	khăn,	vướng	mắc	của	doanh	nghiệp,	đặc	biệt	
là	doanh	nghiệp	nhỏ	và	vừa,	đa	số	doanh	nghiệp	có	vướng	mắc	trong	lĩnh	vực	
đất	đai	và	môi	trường	(chiếm	48,39%);	lĩnh	vực	Thuế	(chiếm	27,42%);	các	thủ	
tục	về	đầu	tư	(chiếm	19,35%)…	khi	gặp	khó	khăn,	vướng	mắc,	43,55%	doanh	
nghiệp	 tự giải quyết bằng cách gặp trực tiếp những người chuyên trách liên 
quan tới vướng mắc của doanh nghiệp	nhưng	cách	làm	này	dễ	nảy	sinh	tiêu	
cực.	Nhiều	doanh	nghiệp	chưa	có	thói	quen	sử	dụng	các	dịch	vụ	tư	vấn	hoặc	
không	thực	sự	tin	tưởng	vào	phía	tư	vấn.

3	 	Quyết	định	07/	2008,	QĐ-UBNd	ngày	25	tháng	2	năm	2008	của	UBNd	tỉnh	Ban	hành	Quy	
chế	quản	lý	cổng	giao	tiếp	điện	tử	Lào	cai.	

4	 	Điều	2	(Vị	trí,	chức	năng,	nhiệm	vụ	của	cổng	giao	tiếp	điện	tử	Lào	cai)	của	Quy	chế	quản	lý	
cổng	giao	tiếp	điện	tử	Lào	cai.



CẨM NANG ĐỐI THOẠI 
DOANH NGHIỆP

50

Với	mục	tiêu	bảo	vệ	quyền	lợi,	hỗ	trợ	hoạt	động	và	nâng	cao	năng	lực	cho	doanh	
nghiệp,	tạo	ra	sự	gắn	kết	với	chính	quyền,	Viện	Nghiên	cứu	Phát	triển	kinh	tế	xã	
hội	tỉnh	phối	hợp	triển	khai	mô	hình	Bác	sĩ	doanh	nghiệp.	Bác	sĩ	doanh	nghiệp	
là	mô	hình	tư	vấn,	hỗ	trợ	doanh	nghiệp	với	mạng	lưới	chuyên	gia	được	chia	làm	
3	nhóm:	chuyên	gia	chiến	lược,	chuyên	gia	tháo	gỡ	khó	khăn,	vướng	mắc	và	
chuyên	gia	tư	vấn	quản	trị	kinh	doanh:
�  Nhóm chuyên gia chiến lược	gồm	những	nhà	khoa	học	và	chuyên	gia	về	

chiến	lược,	kinh	tế	vĩ	mô,	cải	cách	thể	chế,	môi	trường	kinh	doanh;	cung	cấp	
cho	doanh	nghiệp	các	dự	báo	dài	hạn	về	động	thái	tăng	trưởng	kinh	tế,	xu	
hướng	thị	trường	trong	và	ngoài	nước,	những	chủ	trương,	chính	sách	kinh	tế	
của	Nhà	nước,	giúp	doanh	nghiệp	có	cái	nhìn	tổng	quan,	chuẩn	bị	các	điều	
kiện	thích	ứng	trong	xu	hướng	biến	đổi	kinh	tế	và	thị	trường.

�  Nhóm chuyên gia tháo gỡ khó khăn,	vướng mắc chủ	yếu	là	các	cán	bộ	đã	và	
đang	công	tác	tại	các	sở,	ban,	ngành	của	tỉnh	có	liên	quan	đến	quản	lý	doanh	
nghiệp.	Những	chuyên	gia	này	có	thể	gặp	doanh	nghiệp	để	nhận	diện	vấn	đề	
vướng	mắc	và	tư	vấn,	tháo	gỡ	khó	khăn,	vướng	mắc	cho	doanh	nghiệp.	

�  Nhóm chuyên gia tư vấn quản trị kinh doanh	 là	cán	bộ	của	Viện	Nghiên	
cứu	Phát	triển	kinh	tế	-	xã	hội	tỉnh	và	các	cộng	tác	viên,	tư	vấn	cho	doanh	
nghiệp	giải	quyết	 các	nội	dung	 liên	quan	đến	kế	hoạch	kinh	doanh	của	
doanh	nghiệp.	

các	nhóm	chuyên	gia	hoạt	động	với	tiêu	chí	“Thân thiện, lắng nghe, thấu cảm, 
tận tâm, chuyên nghiệp”,	đáp	ứng	các	yêu	cầu	chính	đáng	của	doanh	nghiệp.

Theo	ông	Nguyễn	Phương	Bắc,	ủy	viên	Thường	trực	Tổ	công	tác	hỗ	trợ	doanh	
nghiệp,	Viện	Trưởng	Viện	Nghiên	cứu	Phát	triển	kinh	tế	-	xã	hội	tỉnh	cho	biết,	
bước	đầu	đi	vào	vận	hành,	mô	hình	này	gặp	không	ít	trở	ngại,	do	doanh	nghiệp	
không	tin	tưởng.	Thậm	chí	có	trường	hợp	doanh	nghiệp	nhận	được	thư	giới	thiệu	
mô	hình	này	còn	gọi	điện	lại	để	kiểm	tra	xem,	đây	có	phải	là	lừa	đảo	không?	
Và	vì	vậy,	nhóm	công	tác	mô	hình	Bác	sĩ	doanh	nghiệp	phải	lường	trước	mọi	
tình	huống	khi	thiết	kế	mô	hình,	để	mô	hình	được	vận	hành	một	cách	trôi	chảy.

Tổ	công	tác	được	chủ	tịch	tỉnh	trao	quyền,	nắm	bắt	tình	hình,	đôn	đốc	triển	
khai	hỗ	trợ,	…	điều	phối	các	hoạt	động	tháo	gỡ	khó	khăn	cho	doanh	nghiệp.	mô	
hình	Bác	sĩ	doanh	nghiệp	được	gắn	với	tổ	công	tác,	mở	ra	nhiều	kênh	phản	ánh	
kiến	nghị	cho	doanh	nghiệp,	như	số	điện	thoại	(0241)	3811.128;	Thư	điện	tử:	
hotrodoanhnghiepbacninh@gmail.com	hoặc	điện	thoại	di	động	của	Viện	trưởng	
Viện	Nghiên	cứu	Phát	triển	kinh	tế-	xã	hội	tỉnh	là:	0913	297	954.	Ngoài	ra,	có	
thể	liên	hệ	trực	tiếp	số	điện	thoại,	thư	điện	tử	của	các	thành	viên	Tổ	công	tác	
hoặc	phản	ánh	ý	kiến,	kiến	nghị	thông	qua	cổng	Thông	tin	điện	tử	tỉnh	theo	số	
điện	thoại	là	(0241).3898777;	Thư	điện	tử:	banbientap@bacninh.gov.vn.	



VÀ MỘT SỐ THỰC TIỄN 
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Bác	sĩ	doanh	nghiệp,	sau	khi	nhận	được	kiến	nghị,	thông	tin	của	doanh	nghiệp,	
sẽ	tiến	hành	chẩn	đoán	vấn	đề,	bổ	sung	đầy	đủ	hồ	sơ,	chụp	ảnh	hiện	trạng,…	
chủ	trương	của	mô	hình	là	càng	ít	văn	bản	càng	tốt,	vì	càng	ra	nhiều	văn	bản,	
thì	càng	không	giải	quyết	được.	Ông	Bắc	cũng	trích	dẫn	1	trường	hợp	vướng	
mắc	về	thuế	của	1	doanh	nghiệp	tại	TP	Hcm,	đặt	chi	nhánh	tại	Bắc	Ninh.	công	
ty	này	đăng	ký	xin	hóa	đơn	thì	cục	Thuế	tỉnh	không	giải	quyết,	do	xuống	mà	
không	gặp	được	Giám	đốc,	chỉ	gặp	được	nhân	viên.	Hồ	sơ,	theo	đó,	không	đầy	
đủ,	vì	thế	doanh	nghiệp	bị	đưa	vào	diện	cảnh	báo	(tức	là	ít	nhất	1	năm	sau	mới	
được	quyền	đề	nghị	tiếp).	Ông	Bắc	cho	hay,	“tôi	nhận	định	trường	hợp	này	nếu	
dùng	văn	bản	thì	không	giải	quyết	được,	nhưng	giải	quyết	qua	mô	hình	Bác	sĩ	
doanh	nghiệp	sẽ	được	vì	đây	là	mô	hình	tương	đối	linh	hoạt.	mục	đích	chính	
là	thay	đổi	hành	vi	ứng	xử	của	cả	Nhà	nước	và	doanh	nghiệp	thông	qua	hướng	
dẫn	doanh	nghiệp	theo	lộ	trình	thống	nhất…	Và	chỉ	qua	vài	cú	điện	thoại,	trường	
hợp	của	doanh	nghiệp	đã	được	giải	quyết.	mỗi	lần	giải	quyết,	thay	vì	chỉ	trích	
thì	chúng	tôi	luôn	gửi	thư	cảm	ơn	tới	họ,	mục	tiêu	là	phải	chữa	được	bệnh…”.	

Ông	Trần	Văn	khang,	Phó	chủ	tịch	Hiệp	hội	doanh	nghiệp	nhỏ	và	vừa	tỉnh	
nhận	định:	Bác	sĩ	doanh	nghiệp	là	một	sáng	kiến	mới	bổ	sung	vào	hệ	thống	
cách	thức	hỗ	trợ	và	giải	quyết	khó	khăn,	vướng	mắc	cho	doanh	nghiệp,	nhất	là	
các	doanh	nghiệp	nhỏ	và	vừa	-	lực	lượng	chiếm	tới	95%	số	lượng	doanh	nghiệp	
toàn	tỉnh.	Trong	thời	gian	tới,	chúng	tôi	tiếp	tục	phối	hợp	triển	khai	có	hiệu	quả	
mô	hình,	hỗ	trợ	doanh	nghiệp	nâng	cao	hiệu	quả	sản	xuất	kinh	doanh;	đồng	
thời,	kiến	nghị	hoàn	thiện	cơ	chế	chính	sách	tới	các	cơ	quan	quản	lý	nhà	nước,	
củng	cố	niềm	tin	cho	doanh	nghiệp.

Theo	ông	Nguyễn	Phương	Bắc,	với	việc	đẩy	mạnh	cải	cách	hành	chính,	thành	
lập	Tổ	công	tác	hỗ	trợ	doanh	nghiệp	và	triển	khai	mô	hình	Bác	sĩ	doanh	nghiệp,	
tỉnh	Bắc	Ninh	đang	thể	hiện	quyết	tâm	trong	việc	hỗ	trợ	doanh	nghiệp	phát	
triển,	chủ	động	hội	nhập	kinh	tế	quốc	tế.	

kết quả
Qua	6	tháng	đi	vào	hoạt	động,	mô	hình	bước	đầu	đạt	được	những	kết	quả	tích	
cực,	 tư	vấn,	 tháo	gỡ	khó	khăn	cho	nhiều	doanh	nghiệp.	Đến	nay	có	hơn	30	
doanh	nghiệp	được	tư	vấn,	tháo	gỡ	khó	khăn.	Tổ	công	tác	hỗ	trợ	doanh	nghiệp	
-	Bác	sĩ	doanh	nghiệp	Bắc	Ninh	đã	tiếp	nhận	và	hỗ	trợ	giải	quyết	26	trường	hợp	
phản	ánh,	kiến	nghị	của	doanh	nghiệp.	Trong	đó,	13	ý	kiến	phản	ánh	khó	khăn,	
vướng	mắc;	6	ý	kiến	hỏi	về	cơ	chế,	chính	sách;	4	ý	kiến	về	hỗ	trợ	tư	vấn	quản	
trị	kinh	doanh	và	3	ý	kiến	phản	ánh	gây	phiền	hà,	nhũng	nhiễu.
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Ảnh: Bác sĩ doanh nghiệp Bắc Ninh" đến với nhóm 9 doanh nghiệp Nhật Bản tại 
Khu công nghiệp Quế Võ I, Bắc Ninh để nghe phản ánh về tình hình đảm bảo an 
toàn giao thông cho người lao động.

Với	phương	châm	“thân	thiện,	lắng	nghe,	thấu	cảm,	tận	tâm”,	ngay	sau	khi	tiếp	
nhận	các	ý	kiến	của	doanh	nghiệp,	Tổ	công	tác	hỗ	trợ	doanh	nghiệp	tỉnh	đã	trực	
tiếp	kiểm	chứng,	xác	thực,	ghi	nhận	các	nội	dung	kiến	nghị,	phản	ánh,	đồng	thời,	
phối	hợp	với	các	sở,	ban,	ngành	chức	năng	khẩn	trương	có	phương	án	giải	quyết	
kịp	thời,	tháo	gỡ	những	khó	khăn	cho	doanh	nghiệp.	Thông	qua	hoạt	động	của	Tổ	
công	tác,	các	doanh	nghiệp	cảm	nhận	rõ	ràng	hơn	về	những	nỗ	lực	mới	của	lãnh	
đạo	tỉnh	trong	việc	sát	cánh,	đồng	hành	cùng	doanh	nghiệp,	nhằm	hướng	tới	xây	
dựng	hình	ảnh	môi	trường	kinh	doanh	thân	thiện,	an	toàn	và	minh	bạch.	

Ảnh Facebook Bác sĩ doanh nghiệp: Cà phê doanh nhân, cà phê khởi nghiệp - Một 
không gian thích hợp cho những câu chuyện về hỗ trợ doanh nhân, hỗ trợ khởi 
nghiệp của Bác sĩ doanh nghiệp Bắc Ninh
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Họp ban điều phối phát triển doanh nghiệp

không	chỉ	“chữa	bệnh”	cho	doanh	nghiệp,	mô	hình	còn	góp	phần	nâng	cao	chất	
lượng	quản	lý	của	cơ	quan	Nhà	nước	trong	quá	trình	tương	tác,	giải	quyết	kiến	
nghị,	khó	khăn,	vướng	mắc	của	doanh	nghiệp,	tạo	môi	trường	kinh	doanh	thông	
thoáng,	minh	bạch,	nâng	cao	chỉ	số	năng	lực	cạnh	tranh	của	tỉnh.

(Tổng hợp từ báo chí: Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong hội nhập và phát 
triển. Việt Anh. Báo Bắc Ninh. Ngày 1/ 9/ 2016.	<http://	baobacninh.com.vn,	
news_detail,	 93355,	 tang-cuong-ho-tro-doanh-nghiep-trong-hoi-nhap-va-phat-
trien.html> Các bài đăng trên facebook Bác sĩ doanh nghiệp)

mô HìNH Hỗ Trợ DoaNH NgHIệp Của BìNH THUậN  

một	trong	những	mục	tiêu	chính	của	đối	thoại	doanh	nghiệp	là	nhằm	hỗ	trợ	tháo	
gỡ	khó	khăn,	vướng	mắc	cho	các	doanh	nghiệp	trong	quá	trình	hoạt	động,	tạo	
môi	trường	kinh	doanh	thông	thoáng,	thuận	lợi.	dưới	đây,	nhóm	biên	tập	xin	giới	
thiệu	một	mô	hình	hiệu	quả	trong	hỗ	trợ	cộng	đồng	doanh	nghiệp:	Trung	tâm	hỗ	
trợ	phát	triển	doanh	nghiệp	tỉnh	Bình	Thuận.	không	chỉ	dừng	lại	ở	các	hoạt	động	
đối	thoại	doanh	nghiệp,	Trung	tâm	còn	tổ	chức	và	kết	hợp	nhiều	hoạt	động	đa	
dạng,	nhằm	hỗ	trợ	tối	đa	các	nhu	cầu	cần	thiết	cho	doanh	nghiệp.	chia	sẻ	của	
ông	Phan	Trung	can,	Giám	đốc	Trung	tâm	tại	hội	thảo	Thực	tiễn	tốt	trong	cải	
thiện	môi	trường	kinh	doanh	cấp	tỉnh,	khu	vực	miền	Trung,	Tây	Nguyên,	tổ	chức	
tại	Đắk	Lắk	ngày	9	tháng	9	năm	2016,	do	VccI	tổ	chức:	

Ban	điều	phối	phát	triển	doanh	nghiệp,	Trung	tâm	hỗ	trợ	phát	triển	doanh	nghiệp	
Bình	Thuận	được	thành	lập	với	mục	hoạch	định	cơ	chế	chính	sách,	đánh	giá	tình	
hình	phát	triển	doanh	nghiệp.	
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Năm	2016	vừa	qua,	Trung	tâm	tiến	hành	tổ	chức	điều	tra	độc	lập	trên	cơ	sở	dữ	liệu	
PcI,	kết	quả	tương	đồng	với	kết	quả	PcI.	Tất	cả	nhiệm	vụ,	giải	pháp	hỗ	trợ	doanh	
nghiệp	hiện	nay	đều	được	thể	hiện	trong	PcI.	Năm	2016,	tỉnh	Bình	Thuận	lần	đầu	
tiên	ra	chỉ	thị	cải	thiện	PcI	cho	doanh	nghiệp.	Đây	là	một	tín	hiệu	rất	mừng	đối	với	
những	người	tâm	huyết	với	công	cuộc	cải	cách	của	địa	phương.

Nguyên	tắc	hoạt	động	của	Ban	hỗ	trợ	doanh	nghiệp	là	không để doanh nghiệp 
trực tiếp đối đầu với cơ quan nhà nước.	Theo	đó,	kiến	nghị	của	doanh	nghiệp	
sẽ	được	chuyển	về	Trung	tâm	hỗ	trợ	doanh	nghiệp,	lọc	ra	cơ	quan,	chức	năng	
nào	chịu	trách	nhiệm	giải	quyết	vấn	đề,	sau	đó,	sẽ	gửi	tới	những	cơ	quan	đó	
và	giữ kín thông tin, danh tính của doanh nghiệp.	mục	đích	không	phải	là	đối	
đầu,	mà	là	giải	quyết	vướng	mắc	của	doanh	nghiệp.	Lãnh	đạo	từ	doanh	nghiệp,	
hiệp	hội	doanh	nghiệp	tham	gia	rất	tích	cực.	do	không	lộ	diện	danh	tính,	nên	
doanh	nghiệp	cảm	thấy	yên	tâm,	tránh	được	xung	khắc	cũng	như	nhiều	vấn	đề	
không	cần	thiết	đưa	ra	trong	hội	nghị,	đối	thoại,	vì	nó	động	chạm,	gây	tranh	cãi	
và	không	thể	giải	quyết	tại	hội	nghị.	

Ông	can	cũng	cho	biết,	Đồng	Tháp	có	café	sân	vườn,	Bình	Thuận	lại	có	cách	
làm	khác.	Nhiều	chính	sách	đất	đai	mà	Bình	Thuận	ban	hành	gây	khó	khăn	cho	
doanh	nghiệp,	họ	“khóc”	vì	không	thể	chờ	3,4	năm,	ảnh	hưởng	lớn	tới	hoạt	động	
của	họ.	Nhưng	sửa	được	các	quy	định	này	không	dễ.	sau	đó,	Ban	hỗ	trợ	doanh	
nghiệp	cũng	vận	động,	gặp	mặt	lãnh	đạo,	Ban	thường	vụ	Tỉnh	ủy,	UBNd	tỉnh,	
chính	thức	có	cuộc	họp	mặt,	chỉnh	sửa	lại	các	chính	sách	về	đất	đai,	đây	chính	là	
cứu	cánh	cho	doanh	nghiệp,	tạo	niềm	tin	cho	doanh	nghiệp	về	vấn	đề	hỗ	trợ	họ.

các	hoạt	động	đối	thoại	doanh	nghiệp	được	tổ	chức	đa	dạng,	định	kỳ,	mục	tiêu	
chính	là	giải	quyết	khó	khăn,	vướng	mắc	cho	doanh	nghiệp.
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không	chỉ	dừng	lại	ở	các	cuộc	gặp	mặt,	đối	thoại	doanh	nghiệp,	trung	tâm	còn	tổ	
chức	nhiều	hoạt	động	hỗ	trợ	bổ	sung	cho	doanh	nghiệp.	Ví	dụ	hoạt	động	tôn	vinh	
doanh	nghiệp:	tổ	chức	sân	chơi	hàng	năm,	ngân	sách	nhà	nước	hoàn	toàn	không	
đầu	tư	vào	đây,	chi	phí	là	tự	phía	hiệp	hội.	mô	hình	này	khá	thành	công.	các	
hoạt	động	tôn	vinh	doanh	nghiệp	có	sự	tham	gia	của	đồng	chí	Bí	thư,	Phó	chủ	
thường	trực	UBNd,	góp	phần	tạo	tiếng	nói	chung	với	cộng	đồng	doanh	nghiệp.	

Trung	tâm	cũng	triển	khai	tuần	lễ	doanh	nghiệp	2	năm/lần,	nhằm	quảng	bá	và	
thể	hiện	tiếng	nói	doanh	nghiệp.	Bí	thư,	chủ	tịch	cũng	đến	thăm	các	gian	hàng	
của	doanh	nghiệp.	Đối	với	HHdN,	Trung	 tâm	 tăng	cường	gắn	kết	 chặt	chẽ	
thông	qua	các	khóa	tập	huấn	chức	năng	nhiệm	vụ,	hỗ	trợ	nghiệp	vụ.	
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Tổ chức tuần lễ doanh nghiệp

Về	phía	cổng	thông	tin	hỗ	trợ	doanh	nghiệp,	các	cơ	chế,	chính	sách	của	các	
ngành	được	 tập	hợp	ở	đây,	 tổng	hợp	văn	bản	QPPL.	cổng	 thông	 tin	còn	có	
những	mục	thông	tin	cảnh	báo	những	điều	doanh	nghiệp	nên	và	không	nên	
làm.	cổng	 thông	 tin	được	đầu	 tư	cẩn	 thận,	nội	dung	và	 thiết	kế	phong	phú,	
thống	kê	các	ngành	nghề	kinh	doanh	có	điều	kiện.
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Nhờ	các	hoạt	động	đa	dạng	và	hiệu	quả	trong	hỗ	trợ	doanh	nghiệp	tăng	cường	
tiếng	 nói	 và	 giải	 quyết	 khó	 khăn,	 vướng	mắc,	 Trung	 tâm	hỗ	 trợ	 phát	 triển	
doanh	nghiệp	Bình	Thuận	đã	và	đang	xây	dựng	niềm	tin	cho	cộng	đồng	doanh	
nghiệp	của	địa	phương,	từng	bước	tạo	lập	môi	trường	kinh	doanh	thân	thiện	
và	thông	thoáng.

mô	hình	đào	tạo	tập	huấn	của	Trung	tâm	cũng	được	nhiều	tỉnh	tới	tham	quan	
nghiên	cứu	học	tập.	kinh	phí	của	Bình	Thuận	được	cho	phép	nâng	cấp	thêm	4	
lần	nhằm	mời	các	chuyên	gia	đầu	ngành	về	tham	gia	đào	tạo	khóa	tập	huấn,	
quy	mô	 lớn.	một	 số	địa	phương	ở	Tây	Nguyên	 (Trà	Vinh,	Ninh	Thuận,…)	 tới	
tham	dự	sẽ	phải	đóng	học	phí,	được	tham	gia	khóa	học	với	các	chuyên	gia	hàng	
đầu,	địa	điểm	thoải	mái,	cung	cấp	tư	vấn	tại	chỗ,	do	đó	thu	tiền	học	chứ	không	
sử	dụng	ngân	sách	nhà	nước.	Tính	đến	thời	điểm	2016,	Trung	tâm	đã	tổ	chức	
36	khoá	khởi	sự	doanh	nghiệp	cho	1.932	học	viên;	155	khóa	Quản	trị	doanh	
nghiệp	cho	6.090	lãnh	đạo,	quản	lý	doanh	nghiệp	và	62	hội	nghị	tập	huấn	kiến	
thức	hội	nhập	cho	115.641	lượt	cán	bộ	quản	lý	Nhà	nước	và	doanh	nghiệp	trên	
địa	bàn	tỉnh.
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THay LờI kếT
Đối	thoại	doanh	nghiệp	tại	nhiều	tỉnh,	thành	phố	của	Việt	Nam	thời	gian	qua	
đã	có	những	chuyển	biến	tích	cực	đáng	ghi	nhận.	rất	nhiều	địa	phương	đã	ý	
thức	được	tầm	quan	trọng	của	hoạt	động	này	trong	việc	nắm	bắt	kịp	thời	những	
thông	tin	từ	thực	tiễn	cho	hoạt	động	quản	lý,	điều	hành	của	mình,	cải	thiện	môi	
trường	kinh	doanh	và	hình	ảnh	của	địa	phương.

cách	làm	ở	mỗi	địa	phương	có	thể	là	khác	nhau,	và	điều	đáng	khích	lệ	là	ở	
nhiều	địa	phương	đã	và	đang	có	những	sáng	kiến,	ý	tưởng	mới	trong	việc	tiến	
hành	đối	thoại	doanh	nghiệp.	Những	thực	tiễn	tốt	đó	có	thể	ở	giai	đoạn	chuẩn	
bị,	giai	đoạn	diễn	 ra	đối	 thoại,	 tiếp	sau	đối	 thoại	hay	giám	sát	và	đánh	giá;	
có	 thể	ở	cấp	 tỉnh,	cấp	huyện;	có	 thể	 là	đối	 thoại	gặp	mặt	 trực	 tiếp	hay	 trên	
internet…	nhưng	đều	có	điểm	chung	 là	xuất	phát	 từ	 thực	 tế	của	địa	phương,	
hướng	đến	hiệu	quả,	thực	chất	và	hữu	ích	cho	các	doanh	nghiệp	với	vai	trò	của	
các	tổ	chức	hiệp	hội	doanh	nghiệp	được	phát	huy.

Trong	phạm	vi	hạn	chế	của	cuốn	cẩm	nang	này	khó	có	thể	đề	cập	toàn	diện	
đến	các	thực	tiễn	tốt	hiện	có	tại	các	tỉnh,	thành	phố	ở	Việt	Nam	nhưng	nhóm	
nghiên	cứu	cho	rằng	bằng	cách	áp	dụng	các	thực	tiễn	tốt	tại	một	số	địa	phương	
đã	nêu	ở	trên,	cũng	như	rút	kinh	nghiệm	từ	các	thực	tiễn	chưa	tốt,	sử	dụng	được	
một	số	công	cụ	mà	cuốn	cẩm	nang	đã	đưa	ra…	các	địa	phương	hoàn	toàn	có	thể	
cải	thiện	được	hoạt	động	đối	thoại	doanh	nghiệp	trên	địa	bàn	mình	trong	thời	
gian	tới.	
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pHụ LụC 1: CáC pHươNg pHáp THam VẤN ý kIếN DoaNH NgHIệp

có	rất	nhiều	phương	pháp	tham	vấn	ý	kiến	doanh	nghiệp.	Với	một	cuộc	tham	
vấn,	có	thể	sử	dụng	kết	hợp	nhiều	phương	pháp	khác	nhau.	Thí	dụ	như:	Điều	
tra,	tham	vấn	ý	kiến,	phỏng	vấn	các	nhóm	trọng	tâm,	…	khi	sử	dụng	các	phương	
pháp	tham	vấn,	cần	cân	nhắc	thêm	về:	(i)	mục	tiêu	của	cuộc	tham	vấn;	(ii)	kết	
quả	cần	tìm	kiếm	là	gì;	(iii)	Nhu	cầu	tập	hợp	phản	hồi	từ	các	nhóm	có	liên	quan	
cụ	thể;	(iv)	mức	độ	tương	tác	cần	thiết	cho	quá	trình.	

1. Điều tra, khảo sát

Điều	tra	khảo	sát	là	một	phương	pháp	linh	hoạt,	khảo	sát	có	thể	tiến	hành	theo	
mẫu	hoặc	toàn	bộ,	được	hoàn	thành	và	gửi	lại	bằng	đường	bưu	điện	hoặc	trực	
tuyến.	có	thể	liên	quan	đến	phỏng	vấn,	thông	qua	điện	thoại	hoặc	trực	tiếp,	ở	
doanh	nghiệp	hay	nơi	nào	đó.	Phương	pháp	này	có	thể	được	sử	dụng	khi	một	
đánh	giá	rộng	và	định	lượng	về	việc	thực	hiện	hoặc	nhận	thức	về	một	vấn	đề	
chính	sách.	
 Ưu điểm:	Đo	lường	việc	thực	hiện	và	định	chuẩn.	dễ	dàng	đưa	ra	so	sánh	với	
các	khảo	sát	khác	theo	thời	gian.	kiểm	nghiệm	quan	điểm	“định	lượng”.	Trong	
các	khảo	sát	theo	mẫu	ngẫu	nhiên,	với	việc	xác	định	độ	sai	số	và	mức	độ	tin	
cậy,	có	thể	cho	phép	dự	báo	độ	chính	xác	của	kết	quả.	Trong	các	khảo	sát	mẫu	
theo	hạn	mức,	đơn	vị	tiến	hành	tham	vấn	có	thể	nhằm	mục	đích	thu	thập	kết	
quả	có	tính	đại	diện	cho	cộng	đồng	doanh	nghiệp
 Nhược điểm:	khảo	sát	không	luôn	luôn	cho	phép	đơn	vị	tham	vấn	tham	gia	vào	
quá	trình	đối	thoại	hai	chiều.	Lấy	mẫu	theo	hạn	mức	có	thể	rất	phức	tạp.	Tỷ	lệ	
phản	hồi	thấp,	dù	là	thông	thường,	nhưng	phải	mất	nhiều	công	sức	hơn	để	giải	
thích	đối	với	các	bên	bị	đánh	giá.	Thiết	kế	và	phân	tích	bảng	hỏi	yêu	cầu	kỹ	
năng	đặc	biệt	và	thường	mất	nhiều	thời	gian	hơn	dự	kiến.	cần	có	kiến	thức	về	
thống	kê	để	giải	thích	kết	quả	khảo	sát.	

Bên	cạnh	việc	tiến	hành	khảo	sát	qua	thư,	đơn	vị	tham	vấn	có	thể	tiến	hành	
khảo	sát	qua	điện	 thoại,	khảo	sát	 trực	 tuyến	hoặc	phỏng	vấn	 trực	 tiếp	 (bằng	
bảng	hỏi).	

2. Tham vấn ý kiến toàn bộ 

Tham	vấn	ý	kiến	doanh	nghiệp	được	thực	hiện	bằng	cách	nêu	câu	hỏi	cho	toàn	
bộ	doanh	nghiệp.	cách	thức	được	sử	dụng	khi	có	điều	gì	quan	trọng	yêu	cầu	mọi	
người	cho	biết	ý	kiến	và	sẽ	có	hành	động	ngay	lập	tức	sau	đó.	
 Ưu điểm:	cung	cấp	một	kết	quả	rõ	ràng	để	hành	động.	Trao	cơ	hội	cho	tất	cả	
doanh	nghiệp	tham	gia.	có	mức	độ	tranh	luận	cao.	
Nhược điểm:	có	thể	rất	tốn	kém.		
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3. phỏng vấn nhóm trọng tâm

Đây	là	một	kỹ	thuật	nghiên	cứu	khi	một	nhóm	khoảng	10	doanh	nghiệp	thảo	
luận	một	vấn	đề	với	sự	giúp	đỡ	của	một	người	điều	hành	có	kỹ	năng.	sử	dụng	
nhóm	trọng	tâm	khi	hiệp	hội	muốn	có	phản	hồi	chi	tiết	về	một	vấn	đề	cụ	thể	
hoặc	đưa	ra	phản	ứng	với	một	đề	xuất	mới.	sử	dụng	cách	thức	này	để	giúp	hiểu	
được	logic	doanh	nghiệp	suy	nghĩ	và	có	phản	ứng	theo	một	cách	nhất	định.
 Ưu điểm:	Thảo	luận	sáng	tạo	giữa	những	người	tham	gia	thường	đưa	ra	những	
ý	tưởng	và	cách	thức	suy	nghĩ	khác	biệt	về	các	vấn	đề.	mức	độ	hiểu	biết	sâu	
rộng,	cung	cấp	ý	kiến	sâu	sắc	cho	các	lý	do	tại	sao.	có	thể	giúp	xây	dựng	đồng	
thuận	về	điều	gì	là	quan	trọng	nhất.	Vận	hành	tốt	khi	những	người	tham	gia	có	
chung	một	số	đặc	điểm:	quy	mô,	lĩnh	vực	hoạt	động,	kinh	nghiệm.có	thể	duy	
trì	nhóm	ở	một	địa	điểm	phù	hợp	cho	những	người	tham	gia	để	khuyến	khích	
sự	tham	gia	tích	cực.	
 Nhược điểm:	số	lượng	nhỏ	có	nghĩa	rằng	các	nhóm	trọng	tâm	không	có	độ	tin	
cậy	về	thống	kê.	một	hoặc	vài	người	tham	gia	mạnh	mẽ	có	thể	chi	phối	một	
nhóm,	do	đó	lý	tưởng	nhất	là	tiến	hành	nhiều	nhóm	và	so	sánh	kết	quả	thảo	luận	
với	nhau.	cần	tiến	hành	các	nhóm	tiêu	điểm	với	các	bộ	phận	khác	nhau	trong	
cộng	đồng	doanh	nghiệp.	các	nhóm	trọng	tâm	tạo	ra	một	số	lượng	lớn	thông	tin,	
vì	thế	mất	nhiều	thời	gian	để	viết	lại,	mã	hóa	và	phân	tích.

4. kiểm tra đột xuất

Đây	là	cách	để	sử	dụng	hoặc	tìm	hiểu	về	chất	lượng	dịch	vụ	hành	chính	công	
được	cung	cấp.	cách	thức	này	được	sử	dụng	để	kiểm	tra	chất	lượng	dịch	vụ	và	
độ	ổn	định	của	dịch	vụ	được	cung	cấp.	Nó	cho	phép	đơn	vị	tiến	hành	tham	vấn	
thấy	được	dịch	vụ	từ	góc	nhìn	của	người	sử	dụng	dịch	vụ	công.
 Ưu điểm:	Tức	thời-	tận	dụng	kinh	nghiệm	vào	thời	điểm,	thay	vì	nêu	câu	hỏi	cho	
từng	người.	cung	cấp	chính	xác	thông	tin	về	vấn	đề	cung	cấp	dịch	vụ.	có	thể	
được	sử	dụng	để	kiểm	nghiệm	chất	lượng	cung	cấp	dịch	vụ	theo	thời	gian.	có	
thể	được	tiến	hành	chéo	với	các	ban	ngành,	tổ	chức	khác	nhau	
 Nhược điểm:	cần	phải	được	chấp	thuận	bởi	các	nhân	viên	như	là	cách	tích	cực	
để	tạo	ra	cải	thiện,	hơn	là	cách	để	phát	hiện	lỗi.	kết	quả	cần	phải	nêu	rõ	thực	
tiễn	tốt	cũng	như	thực	tiễn	xấu.	cần	thực	hiện	đúng	thời	điểm	để	phản	ánh	đặc	
điểm	làm	việc	của	nhân	viên	trực	tiếp.

5. Nhóm công tác

các	nhóm	này	được	lựa	chọn	hoặc	tự	hình	thành.	Được	sử	dụng	như	là	cơ	hội	
để	thảo	luận	các	vấn	đề	với	những	người	có	kinh	nghiệm	và	tri	thức	về	một	lĩnh	
vực	cụ	thể.
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 Ưu điểm:	có	thể	giúp	tạo	ra	ý	tưởng	mới	và	cung	cấp	cảnh	báo	sớm	về	những	
vấn	đề	tiềm	tàng.	cho	phép	theo	đuổi	thảo	luận	và	xây	dựng	các	mối	quan	hệ	
và	lòng	tin	sau	này.	
  Nhược điểm:	có	 thể	không	mang	 tính	đại	diện,	có	 thể	phải	kiểm	tra	 lại	kết	
quả.	Với	mỗi	nhóm,	các	thành	viên	phải	hiểu	rõ	họ	được	lựa	chọn	trên	cơ	sở	gì	
và	vai	trò	cùng	quyền	mà	họ	có.	cần	đảm	bảo	tiếng	nói	khách	quan	trong	quá	
trình	hoạt	động

6. phỏng vấn sâu

Phỏng	vấn	sâu	được	sử	dụng	để	tạo	ra	một	nhận	thức	cụ	thể	đặc	biệt	khi	có	vấn	
đề	khó	hoặc	nhạy	cảm	
 Ưu điểm:	cho	phép	cá	nhân	đưa	ra	toàn	bộ	quan	điểm	mà	không	chịu	ảnh	hưởng	
của	nhóm.	có	thể	tạo	ra	đủ	thông	tin	chi	tiết	cho	nghiên	cứu	trường	hợp.
Nhược điểm:	mất	nhiều	thời	gian	và	cần	nhiều	nỗ	lực	cho	một	số	lượng	quan	
điểm	nhỏ.	cần	có	người	phỏng	vấn	có	kỹ	năng.	rủi	ro	là	các	cá	nhân	có	thể	bị	
xác	định,	cần	phải	bảo	mật	danh	tính

7. Nghiên cứu văn bản, phân tích tài liệu thứ cấp

Xác	định	và	xem	xét	các	điều	tra	đã	có	và	báo	cáo,	hoặc	phân	tích	thêm	dữ	
liệu,	có	thể	tập	trung	vào	những	phần	có	liên	quan	của	một	điều	tra,	khảo	sát	
lớn	sử	dụng	nghiên	cứu	văn	bản	để	tìm	và	học	từ	tham	vấn	đã	được	tiến	hành.	
sử	dụng	phân	tích	tài	liệu	thứ	cấp	để	xem	xét	lại	một	phần	hoặc	toàn	bộ	kết	quả	
của	một	khảo	sát.
 Ưu điểm:	có	thể	hiệu	quả	về	chi	phí,	tránh	trùng	lặp	bằng	cách	tận	dụng	các	tri	
thức	sẵn	có,	giảm	đi	rủi	ro	của	việc	hỏi	cùng	một	doanh	nghiệp	cùng	một	câu	
hỏi	nhiều	lần.	Giúp	xác	định	các	vấn	đề	tham	vấn	cụ	thể.
 Nhược điểm:	mất	thời	gian	và	kỹ	năng	đặc	biệt	để	tìm,	phân	tích,	giải	thích	và	
báo	cáo	thông	tin.	Thông	thường	kết	quả	nghiên	cứu,	đánh	giá	sẵn	có	không	phù	
hợp	chính	xác	với	vấn	đề	cụ	thể	cần	đưa	ra	trong	đối	thoại.

8. mời viết bình luận

Gửi	đề	xuất	viết	bình	luận	tới	toàn	thể	doanh	nghiệp,	hoặc	tới	một	nhóm	doanh	
nghiệp	hoặc	chuyên	gia.	mời	viết	bình	luận	thể	hiện	đơn	vị	tham	vấn	công	khai	
và	bao	quát	và	mọi	người	đều	được	hoan	nghênh	thể	hiện	quan	điểm.
 Ưu điểm:	cho	thấy	đơn	vị	tham	vấn	sắn	sàng	lắng	nghe.	doanh	nghiệp	nắm	
được	thông	tin	từ	đề	xuất.	có	thể	định	lượng	hoặc	định	tính
 Nhược điểm:	thường	nhận	phản	hồi	ít.	khi	các	câu	hỏi	mở	được	đưa	ra	thay	vì	
câu	hỏi	lựa	chọn,	thì	mất	nhiều	thời	gian	và	công	sức	để	phân	tích	khi	có	nhiều	
phản	hồi
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Hình	dưới	đây	được	sử	dụng	để	tham	khảo	khi	lập	kế	hoạch	và	chuẩn	bị	tham	
vấn,	thể	hiện	tiến	trình	tham	vấn	kết	hợp	sử	dụng	các	phương	pháp	tham	vấn.	các	
tham	vấn	không	chính	thức	thường	chỉ	có	một	vài	thành	phần	của	biểu	đồ	này.

Tiến trình tham vấn và sử dụng các phương pháp
Tiến trình tham vấn và sử dụng các phương pháp 

 

  

Tham vấn không chính thức – 
các yếu tố của tham vấn 
chính thức theo lịch trình 

thời gian riêng  

Đưa ra ý kiến phản hồi 

Đánh giá lại toàn bộ quá trình  

Phân tích các phản hồi 

Tổ chức ít nhất một giai đoạn 
tham vấn bằng văn bản một 
cách công khai trong khoảng 

thời gian này. Đơn vị tham 
vấn nên lập những sự kiện 

tham vấn thay thế. 

Lên kế hoạch các sự kiện tham 
vấn, viết tài liệu tham vấn 

Nhận sự đồng ý, thông qua cho 
kế hoạch tham vấn 

Sắp xếp việc in ấn và gửi tới 
bên được tham vấn 

Công bố công khai rộng rãi 
việc tham vấn  

 
Vấn đề 

Cần tham vấn 
một cách 

chính thức 
không? 

Xác định những mục tiêu 
cho việc tham vấn 

Chọn phương pháp 
phù hợp nhất 
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pHụ LụC 2: mộT Số LưU ý TroNg qUá TrìNH THam VẤN DoaNH NgHIệp

Trong	quá	trình	tham	vấn,	cần	lưu	ý	thêm	một	số	vấn	đề	sau:	

Vấn đề pháp lý và bí mật thông tin
các	doanh	nghiệp	được	 tham	vấn	có	quyền	tham	gia	hoặc	 từ	chối	 tham	gia	
tham	vấn.	khi	mời	doanh	nghiệp	tham	gia	cuộc	tham	vấn,	đơn	vị	tham	vấn	cần	
giải	thích	rõ	quyền	của	họ.	

Việc	bảo	mật	thông	tin	của	những	người	được	tham	vấn	cũng	cần	được	đơn	vị	
tiến	hành	tham	vấn	nêu	rõ	khi	mời	họ	tham	gia	tham	vấn.	Theo	đó,	thông	tin	
cá	nhân	của	của	người	được	tham	vấn	phải	được	giữ	kín	(Luật	dân	sự).	Nếu	như	
thông	tin	cá	nhân	phải	được	chia	sẻ	cho	cơ	quan	nhà	nước,	thì	phải	được	sự	
đồng	ý	của	người	tham	gia.	Quan	điểm	của	người	được	tham	vấn	phải	được	giữ	
bí	mật.	khi	công	bố	kết	quả	tham	vấn,	không	được	công	bố	danh	tính	của	những	
người	tham	gia,	trừ	trường	hợp	họ	mong	muốn.		

Xử lý rủi ro
một	số	rủi	ro	có	thể	xuất	hiện	trong	bất	kỳ	cuộc	tham	vấn	nào.	Thí	dụ	như	vượt	
quá	ngân	sách	và	không	đúng	mục	tiêu	đề	ra.	khi	tham	vấn,	đơn	vị	thực	hiện	
tham	vấn	cần	tính	đến	những	rủi	ro	sau:
�  Thiếu	sự	tham	gia	và	cam	kết	với	các	cuộc	tham	vấn
�  các	vấn	đề	quá	phức	tạp	

�  mức	độ	tham	gia	hoặc	phản	hồi	thấp

�  Phạm	vi	hẹp	của	những	người	trả	lời

�  Thiếu	sự	thống	nhất	về	các	vấn	đề	hoặc	kết	luận

�  doanh	nghiệp	được	 tham	vấn	có	 thể	nghi	ngại	về	mức	độ	sự	cam	kết	 từ	
chính	quyền	trong	việc	xác	định	và	giải	quyết	khó	khăn,	vướng	mắc

�  Lòng	tin	của	doanh	nghiệp	được	tham	vấn	đối	với	đơn	vị	tiến	hành	tham	vấn	
có	thể	không	cao.	

�  sai	lầm	trong	việc	lựa	chọn	doanh	nghiệp	được	tham	vấn	do	không	mang	
tính	đại	diện.	

Tóm	lại,	xác	định	được	các	mối	rủi	ro	và	tác	động	của	chúng	tới	công	việc	và	
quyết	định	cần	tiến	hành	điều	gì	để	kiểm	soát	các	rủi	ro	có	ý	nghĩa	quan	trọng	
với	việc	thực	hiện	thành	công	một	cuộc	tham	vấn.	
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Hiểu được doanh nghiệp
Đơn	vị	tiến	hành	tham	vấn	cần	có	được	hiểu	biết	về	nhóm	mục	tiêu	và	nhu	cầu	
cụ	thể	mà	nhóm	này	có	thể	có.	cách	thức	thực	hiện	điều	này	là	sử	dụng	thông	
tin	điều	 tra	doanh	nghiệp,	các	nghiên	cứu	đã	 từng	 thực	hiện	và	 trao	đổi	với	
nhóm	mục	tiêu	trực	tiếp.	

dựa	trên	hiểu	biết	này,	đơn	vị	tham	vấn	sẽ	cần	phải	hành	động	một	cách	thận	
trọng	và	cân	nhắc	hoạt	động	nào	cần	phải	được	tiến	hành	để	tạo	điều	kiện	cho	
nhóm	mục	tiêu	tham	gia	quá	trình	tham	vấn.	

Ví dụ, đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ:	các	doanh	nghiệp	quy	mô	nhỏ	thường	
chịu	ảnh	hưởng	lớn	bởi	chính	sách	và	pháp	luật	mới.	do	đó,	cần	đảm	bảo	việc	
tham	vấn	hiệu	quả	với	họ.	các	doanh	nghiệp	quy	mô	nhỏ	thường	có	ít	nguồn	
lực	để	tham	gia	cuộc	tham	vấn	và	thường	ít	quan	tâm	tới	những	vấn	đề	dài	hạn.	
Đơn	vị	tham	vấn	cần	phải	có	cách	thức	sáng	tạo	để	thu	hút	sự	quan	tâm	của	họ.	

Một số lưu ý:
�  Đảm	bảo	các	cuộc	tham	vấn	càng	đơn	giản	càng	tốt.	một	bản	tóm	lược	cần	

được	xây	dựng	nếu	cần	thiết.	

�  suy	nghĩ	 về	 hình	 thức	 tham	vấn	 và	 sử	 dụng	 càng	nhiều	 cách	 thức	 càng	
tốt.	Hình	thức	trực	tuyến	có	thể	là	lý	tưởng	cho	một	số	doanh	nghiệp	nhỏ,	
nhưng	 những	 doanh	 nghiệp	 khác	 lại	 đòi	 hỏi	 những	 phương	 pháp	 truyền	
thống	khác.	

�  Thu	hút	doanh	nghiệp	nhỏ	ngay	từ	đầu	quá	trình	tham	vấn

�  doanh	nghiệp	nhỏ	thường	ít	quan	tâm	tới	những	vấn	đề	vĩ	mô.	Đơn	vị	tham	
vấn	cần	phải	tích	cực	và	chủ	động	trong	việc	nắm	bắt	quan	điểm	của	họ.
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