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This publication presents the findings of the OECD review of SME and Entrepreneurship Policy in Viet 
Nam. It offers an in‑depth examination of the performance of small and medium enterprises (SMEs) 
and entrepreneurship in Viet Nam, the quality of the business environment, and national policies in support 
of new and small businesses. The report shows that Viet Nam is one of the most globally integrated 
economies in the world, building its solid growth performance on the attraction of foreign direct investments 
and export promotion. Viet Nam’s business environment has considerably improved in recent years, although 
important reforms are still needed in certain policy areas. Viet Nam’s SMEs contribute to national employment 
and national GDP proportionally less than in the OECD area, although official statistics do not take into
consideration the large informal sector that mostly consists of self‑employed people and micro‑enterprises. 
Viet Nam’s SME and entrepreneurship policies are relatively new, dating back to the early 2000s. In this respect, 
the 2018 SME Support Law is an important milestone which may help address some of the challenges that 
are holding back the development of a more vigorous domestic enterprise sector. Key policy priorities in this 
regard, building better business linkages between multinationals and local enterprises and stronger business 
development services, are the subjects of two thematic chapters of the report.

9HSTCQE*icgejg+

PRINT ISBN 978-92-64-82649-6
PDF ISBN 978-92-64-52906-9

S
M

E
 an

d
E

ntrep
ren

eu
rsh

ip
 P

o
licy in

V
iet N

am
O

E
C

D
 S

tu
d

ies o
n

S
M

E
s an

d
E

ntrep
ren

eu
rsh

ip

Tổng quan đánh giá và kiến nghị chính sách



 

  

 

 

Nghiên cứu của OECD về DNNVV và Khởi nghiệp 
 
 
 
 
 
 

BÁO CÁO CHÍNH SÁCH DNNVV VÀ KHỞI 

NGHIỆP TẠI VIỆT NAM 

Tổng quan đánh giá và kiến nghị chính sách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUBE 

 

 



1 
 

BÁO CÁO CHÍNH SÁCH DNNVV VÀ KHỞI NGHIỆP TẠI VIỆT NAM 
© OECD 2021 

Về OECD 

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD là diễn đàn nơi các chính phủ làm việc cùng nhau 

để giải quyết các thách thức kinh tế, xã hội và môi trường của quá trình toàn cầu hóa. OECD 

đi đầu trong nỗ lực tìm hiểu và giúp các chính phủ ứng phó với các mối quan tâm và quản trị 

mới, chẳng hạn như quản trị doanh nghiệp, nền kinh tế thông tin và những thách thức của dân 

số già. Tổ chức cung cấp một bối cảnh nơi các chính phủ có thể so sánh kinh nghiệm chính 

sách, tìm kiếm câu trả lời cho các vấn đề chung, xác định thông lệ tốt và làm việc để điều phối 

các chính sách trong nước và quốc tế. 

Về Trung tâm Khởi nghiệp, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Khu vực và 

Thành phố 

Trung tâm giúp chính quyền địa phương, khu vực và quốc gia phát triển tiềm năng khởi nghiệp 

và doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy các thành phố và khu vực hòa nhập bền vững, tạo việc 

làm tại địa phương và thực hiện các chính sách du lịch đúng đắn. 

Tài liệu này là chương đầu tiên của ấn phẩm Chính sách Khởi nghiệp và Doanh nghiệp vừa 

và nhỏ Việt Nam, tóm tắt các thông điệp chính của báo cáo. 

Ấn phẩm đầy đủ có tại: https://doi.org/10.1787/30c79519-en. 

Bài báo này được xuất bản dưới trách nhiệm của Tổng thư ký OECD. Các ý kiến được trình 

bày và các lập luận được sử dụng ở đây không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của 

các nước thành viên OECD. 

Tài liệu này, cũng như bất kỳ dữ liệu thống kê và bản đồ nào có trong tài liệu này, không ảnh 

hưởng đến tình trạng hoặc chủ quyền đối với bất kỳ lãnh thổ nào, đến việc phân định các biên 

giới và ranh giới quốc tế và tên của bất kỳ lãnh thổ, thành phố hoặc khu vực nào. 

Bản dịch được thực hiện bởi Đoàn Thị Thanh Mai, hướng dẫn bởi Trần Lương Thành. Trong 

trường hợp nội dung bản dịch tiếng Việt sai khác với nội dung bản gốc tiếng Anh, chỉ văn bản 

gốc tiếng Anh được xem xét. 

 

 

 

 

 

Ảnh: © DragonImages / Getty Images, © Heckepics / Getty Images, © Helivideo / Getty Images, 

© Gremlin / Getty Images, © Nikada / Getty Images, © Hadynyah / Getty Images, © 

Chaiyaporn1144 / Getty Images 

Thông tin thêm: www.oecd.org/cfe/smes 
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Đặc điểm và hiệu suất của DNNVV và khởi nghiệp tại Việt Nam  

Doanh nghiệp công nghiệp lớn chiếm tỉ trọng sản xuất cao trong nền kinh tế 

Ngành công nghiệp là cơ sở cho sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam trong hai thập kỷ 

qua. Năm 2016, ngành công nghiệp sử dụng 55% tổng lượng lao động và đóng góp 62% giá 

trị gia tăng quốc gia, cao hơn nhiều mức trung bình của OECD (lần lượt là 23% và 33%). Trong 

khi đó, ngành dịch vụ (không bao gồm thương mại bán buôn và bán lẻ) vẫn đóng vai trò hạn 

chế ở Việt Nam, sử dụng 17% tổng việc làm và đóng góp 13% giá trị gia tăng quốc gia, so với 

mức 43% và 40% trong khu vực OECD. 

Từ góc độ quy mô doanh nghiệp, các DNNVV (sử dụng từ 1-249 lao động) chiếm 96% trong 

tổng số các công ty, sử dụng 47% lượng lao động và đóng góp 36% giá trị gia tăng quốc gia, 

đều thấp hơn đáng kể mức trung bình tương ứng của OECD. Top 1% các công ty lớn nhất sử 

dụng hơn một nửa tổng số lao động tại Việt Nam (51%), trong khi 10% các công ty hàng đầu 

tạo ra 83% tổng số việc làm. Trong số 100 doanh nghiệp lớn nhất, có tới 91 doanh nghiệp 

trong ngành công nghiệp. Điều này cho thấy các công ty sản xuất lớn đóng vai trò cốt lõi trong 

nền kinh tế Việt Nam. 

Biểu đồ 1: Phân phối lao động và giá trị gia tăng theo quy mô doanh nghiệp ở Việt Nam 
và các nước OECD, 2016 

 
Ghi chú: Doanh nghiệp siêu nhỏ: 1-9 người; doanh nghiệp nhỏ: 10-49 người; doanh nghiệp quy mô vừa: 50-249 người; doanh 

nghiệp lớn: hơn 250 người. Dữ liệu cho Việt Nam là tổng số người lao động. 

Nguồn: Tính toán của OECD dựa trên Tổng điều tra doanh nghiệp của TCTK và cơ sở dữ liệu SDBS của OECD. 
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Khu vực phi chính thức lớn cho thấy các số liệu thu được không phản ánh hết 

mức độ đóng góp của DNNVV vào nền kinh tế 

Dữ liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) chỉ phản ánh khu vực kinh tế chính thức; tuy 

nhiên, khu vực kinh tế phi chính thức chiếm tỷ trọng lớn ở Việt Nam và chủ yếu bao gồm các 

hộ kinh doanh gia đình, người lao động tự doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo ước tính 

của điều tra lực lượng lao động quốc gia, lao động trong khu vực phi chính thức chiếm 57,2% 

tổng số việc làm (phi nông nghiệp). Ngoài ra, theo tính toán của TCTK, có khoảng nửa triệu 

doanh nghiệp đã đăng ký so với 5,1 triệu doanh nghiệp chưa đăng ký, là các doanh nghiệp 

không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mặc dù trong số này có cả các doanh nghiệp 

không bắt buộc phải có giấy này, chẳng hạn như hộ kinh doanh gia đình. 

 

Năng suất lao động của Việt Nam tiệm cận nhanh chóng mức trung bình của 

OECD trong 10 năm qua 

Kể từ công cuộc Đổi mới năm 1986, với việc khuyến khích nhiều thành phần kinh tế phát triển 

đồng thời duy trì vai trò quản lý của nhà nước, Việt Nam đã đạt được tăng trưởng năng suất 

mạnh mẽ với quá trình tiệm cận được đẩy nhanh đáng kể kể từ năm 2010. Trong giai đoạn 

2015 -2017, mức tăng năng suất lao động hàng năm đạt trung bình 7%, cao hơn bất kỳ nền 

kinh tế lớn mới nổi nào khác. Mức năng suất lao động ở Việt Nam không có sự khác biệt đáng 

kể theo ngành (ví dụ giữa công nghiệp và dịch vụ) và theo quy mô doanh nghiệp, đặc biệt là 

giữa các doanh nghiệp quy mô vừa (50-249 lao động) và quy mô lớn (trên 250 lao động), trong 

khi đó, khoảng cách với các doanh nghiệp nhỏ (10-49 nhân viên) lại rõ rệt hơn. Tuy nhiên, ước 

tính năng suất lao động của Việt Nam ở cấp độ ngành kinh tế và quy mô doanh nghiệp cũng 

bị thiên lệch do qui mô lớn của khu vực phi chính thức. Điều này ngụ ý rằng tình hình việc làm, 

đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ và ở các doanh nghiệp nhỏ, ít được thống kê. 
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Biểu đồ 2: Năng suất lao động tại Việt Nam: hiện tại và xu hướng gần đây 

 
Ghi chú: Năng suất lao động được tính bằng giá trị mỗi lao động làm ra. 

Nguồn: Bảng A và B: Các Chỉ số Phát triển Thế giới của Ngân hàng Thế giới. Bảng C và D: Cơ sở dữ liệu của Tổ chức Năng 

suất Châu Á (APO). 

DNNVV thể hiện tiềm năng đổi mới sáng tạo 

Dựa trên dữ liệu từ Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới (World Bank Enterprise 

Survey), các DNNVV của Việt Nam tương đối sáng tạo về sản phẩm và quy trình, bao gồm cả 

việc áp dụng tự động hóa. Đồng thời, chi tiêu hạn chế cho R&D (nghiên cứu và phát triển) ở 

các DNNVV cho thấy rằng hầu hết các đổi mới đều là “đổi mới tiết kiệm” (frugal innovation), 

chẳng hạn như thực hiện các sửa đổi nhỏ đối với các sản phẩm hiện tại để dễ tiếp cận hơn 

với khách hàng có thu nhập thấp. Đối với Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), việc sử 

dụng trang web công ty của các DNNVV Việt Nam tương ứng mức trung bình của ASEAN, 

trong khi việc áp dụng các chương trình phần mềm như Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 

(Enterprise Resource Planning) hoặc Quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship 

Management), những phần mềm cần thiết nếu các công ty muốn xuất khẩu hoặc tham gia vào 

chuỗi cung ứng toàn cầu, vẫn còn hiếm. 
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Biểu đồ 3: Tỉ trọng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, Việt Nam và các nước ASEAN, 2015 

 
Nguồn: Tính toán của OECD dựa trên Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới - World Bank Enterprise Survey (dữ 

liệu của Thái Lan năm 2016). Các công ty siêu nhỏ (1-9) không được thể hiện đầy đủ trong WBES, do đó được lược bỏ trên 

biểu đồ (WBES không khảo sát các công ty có ít hơn 5 lao động). 

DNNVV tích cực xuất khẩu, nhưng hầu hết đều có vốn nước ngoài 

Việt Nam là nền kinh tế định hướng xuất khẩu. Các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu chiếm 

8% tổng số các công ty đăng ký nhưng sử dụng tới 47% lượng lao động quốc gia. Trong ngành 

công nghiệp, hiện đóng góp 68% giá trị xuất khẩu quốc gia, các công ty xuất khẩu sử dụng 

86% tổng lực lượng lao động. Các DNNVV đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu, chiếm 

88% số doanh nghiệp xuất khẩu và khoảng một nửa sản lượng xuất khẩu. Tuy nhiên, 70% 

lượng xuất khẩu của DNNVV tại Việt Nam đến từ các DNNVV vốn nước ngoài, chuyển đến 

Việt Nam để gần hơn với khách hàng lớn là các công ty đa quốc gia (MNE). 

Các hãng sản xuất chế tạo cỡ vừa có kĩ năng quản lý tương đối tốt 

Dữ liệu từ Điều tra Quản lý Thế giới (World Management Survey) (chỉ thực hiện đối với doanh 

nghiệp quy mô vừa và lớn trong lĩnh vực sản xuất chế tạo) cho thấy các nhà quản lý của Việt 

Nam trong các công ty quy mô vừa thuộc lĩnh vực sản xuất chế tạo có trình độ tốt hơn các 

đồng nghiệp của họ từ các nền kinh tế lớn mới nổi khác (ví dụ như Brazil, Trung Quốc và Ấn 

Độ). Khoảng cách về kỹ năng quản lý giữa các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn ở Việt Nam 

cũng nhỏ hơn nhiều so với mức trung bình của OECD, điều này được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi 

cho quan hệ giữa người mua và nhà cung ứng. Số liệu này cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự 

hiện diện của nhiều công ty cung ứng nước ngoài tại Việt Nam. 
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Hoạt động khởi nghiệp và sở hữu doanh nghiệp rất phổ biến 

Dựa trên dữ liệu điều tra dân số (của nghiên cứu Chỉ số Khởi nghiệp Toàn cầu Global 

Entrepreunership Monitor) và số liệu thống kê kinh doanh quốc gia, Việt Nam nổi lên như một 

nền kinh tế với tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ. Đây là kết quả của sự tăng trưởng nhanh 

chóng, tạo ra cơ hội kinh doanh cho cả doanh nhân trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Việt 

Nam có tỷ lệ khởi nghiệp cao (số liệu điều tra dân số), tỷ lệ khuấy động cao (churn rate - tổng 

tỷ lệ các công ty được thành lập và ngừng hoạt động), và tỷ lệ cao các doanh nghiệp và công 

ty tăng trưởng nhanh. Ngoài ra, tỷ lệ tự doanh theo tiêu chuẩn quốc tế là đặc biệt cao (56% 

tổng số việc làm), mặc dù con số này cũng cho thấy sự thiếu hụt các cơ hội việc làm khác và 

khả năng hạn chế của các DNNVV hiện có trong việc mở rộng quy mô. 

Biểu đồ 4: Hoạt động khởi nghiệp và tinh thần khởi nghiệp tại Việt Nam và các nước, 
2017 

 
Nguồn: Tính toán của OECD dựa trên cơ sở dữ liệu Global Entrepreneurship Monitor (GEM). 

Môi trường kinh doanh cho DNNVV và khởi nghiệp 

Việt Nam tăng trưởng kinh tế mạnh trong 20 năm qua 

Việt Nam đã phát triển nhanh chóng trong 20 năm qua nhờ chiến lược tăng trưởng dựa vào 

xuất khẩu, trong đó thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một cấu phần chính. Chính 

sách tiền tệ được sử dụng phục vụ chiến lược này là neo tỷ giá hối đoái cố định, điều chỉnh 

dần với đồng đô la Mỹ nhằm giữ cho hàng xuất khẩu trong nước có tính cạnh tranh. Nhờ tăng 

trưởng bền vững, thị trường lao động cũng đặc biệt sôi động: tỷ lệ gia nhập thị trường cao và 

tỷ lệ thất nghiệp thấp. Phụ nữ rất tích cực tham gia thị trường lao động. Đây là kết quả của các 

chính sách của chính phủ nhằm tạo cơ hội tiếp cận giáo dục và việc làm bình đẳng cho phụ 

nữ. 
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Biểu đồ 5: Tổng quan kinh tế vĩ mô Việt Nam 20 năm qua 

 
Nguồn: Tính toán của OECD dựa trên các Chỉ số Phát triển Thế giới của Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Tài chính Quốc tế, 

Tổng cục Thống kê Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). 

Khuyến khích xuất khẩu và thu hút FDI là động lực chính cho tốc độ tăng 

trưởng kinh tế nhanh ở Việt Nam 

Kể từ sau công cuộc Đổi mới năm 1986, Việt Nam đã nhanh chóng mở cửa nền kinh tế, giao 

thương với nước ngoài và tiếp nhận FDI. Năm 2019, dòng chảy thương mại (tức là tổng giá trị 

xuất nhập khẩu) so với GDP đạt 210%, con số cao nhất toàn cầu đối với các quốc gia có dân 

số ít nhất 50 triệu người. Mặt hàng xuất khẩu cũng thay đổi theo thời gian, chuyển từ các sản 

phẩm nông nghiệp cơ bản như thủy sản, sang dệt may và da giày và ngày nay là điện tử.  

Thu hút FDI là một cấu phần quan trọng của chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu này: 

năm 2018, các công ty vốn nước ngoài đóng góp 70% giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Dựa trên 

thông tin từ Chỉ số Hạn chế Quy định FDI của OECD (OECD FDI Regulatory Restrictiveness 

Index), Việt Nam là một trong những nền kinh tế có độ mở lớn nhất đối với FDI trong khu vực 

ASEAN và đang nhanh chóng tiệm cận các tiêu chuẩn của OECD. Mặc dù Việt Nam đã thành 

công trong việc thu hút FDI, mối liên kết giữa các công ty đa quốc gia (MNE) và các DNNVV 

vẫn cần được tăng cường. Ví dụ, sản phẩm nhập khẩu vẫn chiếm khoảng 80% tổng đầu vào 

của hàng hóa xuất khẩu cuối cùng của Việt Nam. 
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Biểu đồ 6: Dòng chảy FDI và Hạn chế Quy định FDI của Việt Nam và các nước 

 
Ghi chú: Bảng B: GFCF: Tổng vốn cố định hình thành. Bảng C & D: Malaysia, Indonesia, Philippines, Việt Nam là bốn nước 

ASEAN có dữ liệu đầy đủ. Chỉ số cho ASEAN-3 được lựa chọn là chỉ số trung bình của Malaysia, Indonesia và Philippines. 

Nguồn: Bảng A & B: Tính toán của OECD dựa trên số liệu của UNCTADstat 

(https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx); Bảng C & D: Chỉ số hạn chế quy định FDI của OECD 2018. 
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Quy định về kinh doanh đã được đơn giản hoá nhưng doanh nghiệp nhà nước 

vẫn giữ tỉ trọng lớn trong nền kinh tế  

Việt Nam đã nới lỏng các quy định kinh doanh thông qua một số cải cách chính sách, chẳng 

hạn như Đề án 30, giúp giảm chi phí tuân thủ quy định kể từ năm 2010, hoặc Chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trong đó xếp hạng các chính quyền địa phương về việc thực thi các 

quy định quốc gia và hiệu quả quy định của địa phương. Năm 2020, Việt Nam xếp thứ 70 trong 

cuộc khảo sát Môi trường Kinh doanh toàn cầu của Ngân hàng Thế giới (World Bank Doing 

Business - WBDB), tăng 30 bậc so với năm 2014. Các lĩnh vực mà theo WBDB Việt Nam vẫn 

cần cải thiện là giải quyết vỡ nợ và thu thuế. Ngoài ra, các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), 

đóng góp tới 40% GDP, hiện đang cản trở cạnh tranh trên nhiều thị trường trong nước. Chính 

phủ đã lên kế hoạch cổ phần hoá một số DNNN trong số đó, nhưng tiến độ diễn ra rất chậm. 

Bên cạnh cổ phần hoá, điều quan trọng là phải tăng cường tính minh bạch và cải thiện quản 

trị doanh nghiệp tổng thể trong các DNNN. 

Việt Nam đã giảm đáng kể mức thuế thu nhập doanh nghiệp và đang cân nhắc 

chính sách ưu đãi thuế cho DNNVV 

Phần lớn nguồn thu từ thuế của Việt Nam là từ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế 

giá trị gia tăng (VAT), trong khi tỷ lệ lao động trong khu vực phi chính thức cao và dân số có 

thu nhập thấp đồng nghĩa với việc đánh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tạo ra ít tiền thuế. Từ 

năm 2004 đến năm 2017, Việt Nam đã giảm thuế suất thuế TNDN theo luật định từ mức 32% 

xuống mức 20% như hiện nay (thấp hơn mức trung bình của OECD và ASEAN) với mục tiêu 

tiếp tục thu hút FDI và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, do thuế TNDN là nguồn 

thu chính của thuế, điều này cũng có nghĩa là thu từ thuế so với GDP đã giảm kể từ năm 2010, 

dẫn đến hạn chế khả năng chi tiêu của Chính phủ cho các chính sách công. 

Biểu đồ 7: Cấu trúc hệ thống thuế và khoản thu thuế của Việt Nam 

 
Nguồn: Bảng A & C: ICTD / UNU-WIDER, 2019, Bộ dữ liệu doanh thu của Chính phủ (https://www.wider.unu.edu/project/go 

Government-revenue-dataset); Thống kê doanh thu của OECD. Tham vấn Điều IV 2018 của IMF đối với Việt Nam. Bảng B. 

Cơ sở dữ liệu thuế suất doanh nghiệp KPMG (https://home.kpmg.com/xx/vi/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-

ratesonline/corporate-tax-rates-table.html ); Bảng D: Khảo sát Kinh doanh của Ngân hàng Thế giới năm 2020. 
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Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2018 lần đầu tiên đưa ra ý tưởng về chế độ ưu đãi thuế dành cho 

DNNVV. Tuy nhiên, quy định này của luật vẫn đang chờ Quốc hội thông qua và đến giữa năm 

2020 vẫn chưa có hiệu lực. Chế độ ưu đãi thuế DNNVV dự kiến của Việt Nam được thiết kế 

tốt, trong đó khác biệt nhỏ giữa thuế suất thuế TNDN theo luật định và thuế suất ưu đãi DNNVV 

(từ 3 đến 5 điểm phần trăm) sẽ không gây ra “hiệu ứng ngưỡng” (threshold effect) lớn làm cản 

trở tăng trưởng của doanh nghiệp. Mặt khác, điều khoản của luật trong đó miễn thuế TNDN 

hai năm cho các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp đăng ký chính thức dường như 

chưa đủ để khuyến khích được các đối tượng. Một chế độ thuế khoán riêng biệt, cực kì đơn 

giản, theo mô hình thuế Doanh nhân vi mô cá nhân của Brazil, có thể sẽ phù hợp hơn trong 

việc khuyến khích các hộ kinh doanh gia đình và người lao động tự doanh vốn từ lâu đã quen 

hoạt động bán chính thức hoặc phi chính thức nay chuyển sang hoạt động chính thức.  

Ngân hàng quốc doanh là nguồn cung cấp tài chính quan trọng cho DNNVV tại 

Việt Nam 

Cho vay DNNVV chiếm 22% tổng các khoản cho vay của ngân hàng tại Việt Nam. Mặc dù 

không có số liệu thống kê quốc tế đầy đủ và so sánh được về tín dụng DNNVV, nhưng số liệu 

trên có vẻ phù hợp với con số này ở nhiều nước OECD. Ngân hàng quốc doanh là một nguồn 

cung cấp tài chính quan trọng cho DNNVV ở Việt Nam, chiếm khoảng một nửa tổng các khoản 

cho vay DNNVV. Trong tương lai, sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn trên thị trường tín dụng - chẳng 

hạn bằng việc khuyến khích sự phát triển của các tổ chức cho vay thay thế như hợp tác xã tín 

dụng (credit co-operative) - và việc bảo lãnh rộng rãi hơn các khoản vay có thể giúp tăng cường 

hơn nữa khả năng tiếp cận tài chính của các DNNVV. 

Giáo dục phổ thông tại Việt Nam có chất lượng tốt nhưng có dấu hiệu cho thấy 

chưa đáp ứng được thị trường lao động 

Giáo dục phổ thông của Việt Nam có chất lượng tốt, thể hiện qua việc kết quả PISA (Chương 

trình Đánh giá Học sinh Quốc tế của OECD) của Việt Nam tương đương mức trung bình của 

OECD. Tuy nhiên, chưa đầy một phần ba số học sinh trung học phổ thông hoàn thành bậc phổ 

thông và học lên đại học, điều này cho thấy sự bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học. 

Cũng có những dấu hiệu cho thấy giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu về kỹ năng của thị 

trường lao động, cụ thể là 43% lao động trẻ ở Việt Nam đang làm những công việc không phù 

hợp với bằng cấp của họ. Hệ thống giáo dục và đào tạo nghề (TVET) có thể giúp giải quyết 

tình trạng vênh về kỹ năng hiện nay, nhưng hiện vẫn chưa đạt được mục tiêu này. Hợp tác 

giữa đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở đào tạo hầu hết chỉ dừng lại ở các hình thức cơ 

bản như chương trình thực tập cho sinh viên, trong khi đó, phối hợp cùng xây dựng chương 

trình đào tạo lại rất ít. 

Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam mới phát triển ở giai đoạn 

đầu 

Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia vẫn đang ở giai đoạn đầu, phản ánh thực tế của Việt Nam 

là một quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Chi tiêu cho R&D của doanh nghiệp so với GDP 

đã tăng 8 lần trong giai đoạn 2011-2017 nhưng vẫn chỉ ở mức 0,4%, thấp hơn so với các nước 

ASEAN khác như Malaysia và Thái Lan (mức trung bình của OECD là 1,6%). Mối liên kết đổi 

mới cũng rất yếu, thể hiện ở mức độ hợp tác thấp giữa trường đại học và doanh nghiệp trong 

nghiên cứu. Tình hình phát triển công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đưa ra một bức 

tranh mơ hồ hơn. Những năm 2000, Việt Nam không giữ được vị trí trong Chỉ số Phát triển 

CNTT-TT quốc tế nhưng lại ghi nhận mức tăng vọt về thuê bao internet và điện thoại di động. 

Việt Nam đã ban hành một số luật liên quan đến đổi mới sáng tạo để thúc đẩy hệ thống đổi 
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mới sáng tạo quốc gia, chẳng hạn như Luật Sở hữu trí tuệ và quy định về Doanh nghiệp Khoa 

học và Công nghệ, tuy nhiên, cần thực thi hiệu quả hoặc điều chỉnh cho phù hợp hơn. 

Chính sách quản trị DNNVV và khởi nghiệp tại Việt Nam 

DNNVV nhận được sự quan tâm ngày càng lớn trong dự thảo và ban hành luật 

của quốc gia 

Các chính sách về DNNVV và khởi nghiệp gần đây mới được đưa ra tại Việt Nam. Năm 1999, 

chính phủ ban hành Luật Doanh nghiệp, trong đó qui định mọi vấn đề liên quan đến việc thành 

lập, quản trị và hoạt động của các doanh nghiệp, bất kể quy mô như thế nào. Sau đó, năm 

2001, lần đầu tiên một bộ luật quốc gia đưa ra định nghĩa pháp lý về DNNVV và thành lập Cơ 

quan Phát triển DNNVV, nay được gọi là Cục Phát triển Doanh nghiệp (PTDN), và Hội đồng 

Phát triển DNNVV. Cuối cùng, năm 2018, Quốc hội Việt Nam đã bỏ phiếu thông qua Luật Hỗ 

trợ DNNVV, trong đó đề ra các biện pháp hỗ trợ cụ thể cho các DNNVV và thể hiện cam kết 

của Chính phủ trong việc thúc đẩy khối DNNVV trong nước. Luật Hỗ trợ DNNVV qui định nhiều 

lĩnh vực chính sách khác nhau - từ thuế đến tiếp cận tài chính, từ đổi mới sáng tạo đến phát 

triển chuỗi giá trị - mặc dù vẫn còn một số lĩnh vực chưa được quan tâm đầy đủ (ví dụ: số hóa 

DNNVV) và những lĩnh vực khác chưa đạt được kết quả (ví dụ: chuyển đổi hộ kinh doanh gia 

đình thành doanh nghiệp đăng ký chính thức). 

 

Cần tăng cường phối hợp giữa các Bộ  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) và Cục PTDN, đơn vị trực thuộc của Bộ KHĐT, là những cơ 

quan chính chịu trách nhiệm về các chính sách DNNVV và khởi nghiệp ở Việt Nam. Tuy nhiên, 

nhiều bộ ngành và cơ quan khác cũng thực thi các chính sách và chương trình liên quan, việc 

này đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thể chế. Về nguyên tắc, vai trò này do Hội 

đồng Phát triển DNNVV đảm nhận, nhưng cơ quan chính phủ này, cho đến nay, hoạt động vẫn 

chưa hiệu quả và có thể cải tiến được. Cục PTDN, đóng vai trò là Ban Thư ký của Hội đồng, 

cũng cần được cung cấp nguồn lực thích hợp để thực hiện nhiệm vụ này. Sự phối hợp giữa 

chính quyền Trung ương và địa phương cùng với việc tham vấn khu vực tư nhân đã được thực 
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hiện đầy đủ, mặc dù một số địa phương thiếu nguồn nhân lực và tài chính để triển khai các 

biện pháp hỗ trợ DNNVV. Trong trường hợp này, cần tận dụng hơn nữa chuyên môn của Cục 

PTDN để giúp các địa phương bị tụt lại đưa ra các chương trình DNNVV phù hợp. 

Giám sát sách chính sách đầy đủ nhưng đánh giá chính sách còn thiếu  

Hàng năm, chính phủ Việt Nam đều công bố báo cáo theo dõi tiến độ thực hiện Luật Hỗ trợ 

DNNVV. Nhìn chung, chính phủ đã thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện chính sách, 

nhưng chưa tốt công tác đánh giá tác động chính thức. Mặc dù sẽ rất phức tạp và tốn kém để 

đánh giá được chính xác, nhưng ít nhất, chính phủ nên xem xét đánh giá các chương trình lớn 

nhất, nhằm xác định và điều chỉnh các nội dung chưa tốt và đề xuất các chương trình cải cách. 

Các chương trình hỗ trợ DNNVV và khởi nghiệp tại Việt Nam 

Quỹ Phát triển DNNVV và Quỹ Bảo lãnh Tín dụng là những sáng kiến chính 

sách hữu ích nhưng lại ít được sử dụng 

Chính phủ Việt Nam tăng cường hỗ trợ tài chính cho DNNVV chủ yếu thông qua Quỹ Phát 

triển DNNVV và Quỹ Bảo lãnh Tín dụng. Cả hai đều là những sáng kiến hữu ích nhưng lại ít 

được sử dụng. Quỹ Phát Triển DNNVV, chủ yếu được triển khai thông qua các ngân hàng đối 

tác, cung cấp 80% các khoản vay với lãi suất trần dưới lãi suất thị trường, trong đó công ty đi 

vay được yêu cầu đóng góp 20% chi phí dự án. Tuy nhiên, điều kiện đầu tiên có thể không 

khuyến khích sự tham gia của các ngân hàng thương mại do giảm quá mức biên lợi nhuận 

của các khoản vay được Quỹ Phát Triển DNNVV hậu thuẫn, trong khi điều kiện thứ hai có thể 

ngăn cản việc đăng ký vay vốn của các doanh nghiệp nhỏ, vốn hạn chế về nắm giữ tiền mặt. 

Việc các doanh nghiệp nhỏ ít biết tới Quỹ Phát Triển DNNVV và qui trình phê duyệt lâu cũng 

được cho là những lý do khiến việc sử dụng Quỹ này bị hạn chế.   

Quỹ Bảo lãnh Tín dụng cũng được ít người sử dụng. Chính phủ nên xem xét điều chỉnh tỷ lệ 

hoàn trả bảo lãnh vay vốn và phí bảo lãnh vay vốn để tăng cường tính bền vững của  Quỹ Bảo 

lãnh Tín dụng. Ngoài ra, các ngân hàng thương mại vẫn đang miễn cưỡng chấp nhận các 

khoản bảo lãnh của Chính quyền, đặc biệt là ở cấp địa phương. Các ngân hàng thiếu tin tưởng 

rằng chính quyền địa phương sẽ thực hiện những cam kết bảo lãnh này. Cuối cùng, chất lượng 

của đội ngũ cán bộ địa phương quản lý quỹ bảo lãnh và hiệu quả của quá trình phê duyệt bảo 

lãnh sẽ phải được cải thiện để thúc đẩy hiệu quả của chương trình này.  

Tài trợ bằng vốn chủ sở hữu cho DNNVV đang tăng nhanh nhưng đòi hỏi 

khung pháp lý chặt chẽ hơn 

Khung pháp lý cho tài trợ bằng vốn chủ sở hữu vẫn đang ở giai đoạn sơ khai ở Việt Nam. Hầu 

hết các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) đang hoạt động tại Việt Nam đều có đăng ký pháp lý ở nước 

ngoài, chủ yếu là Singapore, để tránh sự không chắc chắn của khung pháp lý quốc gia. Để 

khuyến khích hơn nữa việc tài trợ bằng vốn chủ sở hữu cho DNNVV tại Việt Nam, chính phủ 

có thể xem xét áp dụng khấu trừ thuế đối với các khoản đầu tư vào các dự án mạo hiểm ở giai 

đoạn đầu, trực tiếp hoặc thông qua việc tham gia vào các quỹ đầu tư mạo hiểm, cũng như 

đánh thuế thặng dư vốn theo hướng có lợi. 

Hiện nay các doanh nghiệp nhỏ tăng trưởng nhanh có lựa chọn niêm yết công khai trên Thị 

trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) tại Sở Giao dịch 

chứng khoán Hà Nội, dựa trên nguyên tắc công bố thông tin và yêu cầu quản trị công ty thấp 

hơn so với thị trường chứng khoán chính thống. Số lượng công ty và khối lượng vốn hóa của 
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thị trường này đã tăng nhanh chóng kể từ khi thành lập, làm dấy lên lo ngại về các hoạt động 

gian lận có thể xảy ra. Chính phủ đang giải quyết vấn đề này bằng cách quy định nghiêm hơn 

một số yêu cầu niêm yết hiện tại. 

 

Các nỗ lực hỗ trợ đổi mới sáng tạo quá tập trung vào R&D và Quyền sở hữu trí 

tuệ, vì vậy đang loại ra ngoài nhiều DNNVV thực chất cần được hỗ trợ 

Hỗ trợ đổi mới sáng tạo là mục tiêu chung của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Việt 

Nam, mặc dù ngân sách hỗ trợ còn nhỏ và không có nhiều DNNVV tham gia do đặt trọng tâm 

vào R&D và phát triển quyền sở hữu trí tuệ (IPR). Ví dụ, Luật Hỗ trợ DNNVV, trong khi dành 

ưu đãi hỗ trợ đổi mới sáng tạo cho các DNNVV tham gia vào chuỗi và cụm giá trị, thực ra lại 

loại trừ các DNNVV không đáp ứng yêu cầu này. Tương tự, định nghĩa pháp lý về “Doanh 

nghiệp Khoa học và Công nghệ” quá chặt chẽ đã gây khó khăn cho việc tuân thủ, ngay cả đối 

với những DNNVV mà về nguyên tắc, có thể tham gia nhóm đối tượng này. Các chính sách 

khuyến khích phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang được thực hiện, điển 

hình là “Đề án 844”- hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia” của Bộ KH-CN, ưu tiên 

các hoạt động liên kết, đào tạo và ưu tiên hỗ trợ các vườn ươm doanh nghiệp thông qua các 

hoạt động nâng cao năng lực. Về mặt này, chính phủ có thể đặt ra các tiêu chuẩn chất lượng 

quốc gia để đảm bảo các vườn ươm doanh nghiệp hoạt động nhất quán hơn. Nhìn chung, 

chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo chủ yếu tập trung vào các biện pháp phía cung, trong khi ít 

chú ý đến việc xây dựng năng lực đổi mới ở cấp độ doanh nghiệp để tăng cường năng lực của 

các DNNVV trong việc tiếp thu công nghệ bên ngoài (phía cầu). Các công cụ chính sách đơn 

giản, chẳng hạn như phiếu tặng (voucher) công nghệ hay đổi mới sáng tạo, có thể giúp khắc 

phục sự thiên lệch này và biến các chính sách đổi mới sáng tạo trở nên toàn diện hơn. 
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Các cơ chế xúc tiến thương mại hoá phải đi kèm với hỗ trợ các công ty sẵn 

sàng xuất khẩu và áp dụng thương mại điện tử 

Gần đây, các nỗ lực xúc tiến thương mại chính thức nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu mới 

xuất hiện tại Việt Nam. Chính phủ đã đầu tư nguồn lực đáng kể để cải thiện hệ thống tạo thuận 

lợi thương mại thông qua việc thành lập Cơ chế một cửa quốc gia và Cổng Thông tin Thương 

mại Việt Nam, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho thương nhân tại biên giới. Tuy nhiên, 

một số bộ ngành vẫn chậm tích hợp vào hệ thống Cơ chế một cửa quốc gia, trong khi các 

DNNVV ít biết đến hai công cụ này. Có thể hỗ trợ hơn nữa DNNVV tăng cường xuất khẩu bằng 

cách cung cấp thông tin thị trường, tiếp cận tư vấn xuất khẩu và cơ hội kết nối kinh doanh, bao 

gồm thông qua triển khai chương trình sẵn sàng xuất khẩu dành riêng cho các DNNVV. Cần 

chủ động hơn trong việc đưa ra các cơ chế chính sách để thu hút DNNVV sử dụng các nền 

tảng thương mại điện tử. 

Cần khai thác tiềm năng mua sắm công để phục vụ cho sự phát triển của 

DNNVV 

Giá trị mua sắm công, bao gồm cả các hợp đồng của DNNN, ước tính khoảng 25 tỷ USD mỗi 

năm tại Việt Nam. Mặc dù luật mua sắm quốc gia đã qui định ưu đãi với các DNNVV trong quá 

trình đấu thầu công khai, nhưng không có mục tiêu chính sách nào nêu rõ việc giao (khối 

lượng) hợp đồng chính phủ cho các DNNVV. Chính phủ có thể xem xét đưa ra các chính sách 

ưu đãi riêng để thúc đẩy sự phát triển của DNNVV thông qua mua sắm công. Điều này sẽ liên 

quan đến việc qui định một tỷ lệ (khối lượng) nhất định các hợp đồng chính phủ được giao cho 

DNNVV hoặc dành riêng các hợp đồng nhỏ (dưới một ngưỡng giá trị) cho DNNVV. 

Chính phủ cần chủ động hơn nữa trong việc hỗ trợ đào tạo trong DNNVV  

Việt Nam hiện chưa có một chương trình công cụ thể nhằm nâng cao tay nghề kỹ thuật của 

lực lượng lao động trong DNNVV. Các cơ sở đào tạo nghề chủ yếu tập trung đào tạo kỹ năng 

cơ bản cho người mới tham gia thị trường lao động và người thất nghiệp, chứ không phải các 

chương trình nâng cao tay nghề cho người lao động hiện tại, mặc dù đây là chìa khóa để xây 

dựng năng lực đổi mới của DNNVV. Chính phủ có thể xem xét thiết lập một chương trình đào 

tạo lực lượng lao động dành riêng cho DNNVV đã có chỗ đứng. Sáng kiến này phải là kết quả 

của sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. 
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Giáo dục khởi nghiệp hiện đang ở bước đầu, đặc biệt trong các trường tiểu 

học và trung học 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công nhận tầm quan trọng của việc khơi dậy tinh thần 

khởi nghiệp cho thanh niên Việt Nam ngay từ khi còn nhỏ nhưng việc lồng ghép học tập khởi 

nghiệp ở cấp tiểu học và trung học vẫn chưa mấy tiến triển. Chính phủ có thể xem xét thành 

lập Ủy ban Giáo dục và Khởi nghiệp Quốc gia, với nhiệm vụ là xây dựng một cách tiếp cận 

chiến lược đối với việc học tập khởi nghiệp ở tất cả các cấp của hệ thống giáo dục. 

Việc giới thiệu tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên đại học và cao đẳng nghề đã có nhiều tiến 

bộ. Đặc biệt, cả Bộ GD& ĐT và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đều đã xây 

dựng kế hoạch triển khai các chương trình liên quan thuộc “Đề án Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp 

đến năm 2025”. Tuy nhiên, mặc dù một số trường đại học đã đưa ra các sáng kiến giáo dục 

khởi nghiệp nhưng chưa có trường nào xây dựng một chương trình giảng dạy đầy đủ về khởi 

nghiệp. Giáo trình chung ASEAN về Khởi nghiệp có thể là một khuôn khổ hữu ích để thiết kế 

giáo trình giáo dục khởi nghiệp quốc gia ở cấp đại học. Các trường cao đẳng và trường dạy 

nghề cho đến nay vẫn chưa được hướng dẫn về cách truyền tinh thần khởi nghiệp vào các 

hoạt động của mình, phát triển mối liên kết với cộng đồng doanh nghiệp và hướng dẫn giảng 

viên cách đào tạo khởi nghiệp. Những hạn chế này có thể được giải quyết bằng cách phân bổ 

một tỷ lệ cụ thể ngân sách hỗ trợ từ chương trình quốc gia cho các trường cao đẳng nghề. 

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ gần đây bắt đầu có sức 

hút 

Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng Giới giai đoạn 2011-2020 đặt mục tiêu tăng tỷ lệ DNNVV 

do phụ nữ làm chủ lên ít nhất 35% năm 2020 và chỉ đạo các bộ phối hợp thực hiện chiến lược 

trên toàn quốc. Trước đây, hỗ trợ của chính phủ dành cho phụ nữ khởi nghiệp còn hạn chế. 

Tuy nhiên, “Đề án 939” (“Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”) do Chính phủ công 

bố giữa năm 2017 là một sáng kiến tầm cỡ với các mục tiêu đầy tham vọng nhằm tăng số 
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lượng doanh nghiệp khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ và cung cấp dịch vụ tư vấn cho những 

doanh nghiệp khởi nghiệp này. Trong tương lai, với chủ trương lồng ghép tinh thần phụ nữ 

khởi nghiệp trong các chính sách quốc gia, chính phủ cũng có thể đảm bảo rằng các doanh 

nghiệp do phụ nữ làm chủ được xuất hiện đầy đủ trong tất cả các cơ chế khuyến khích và 

chương trình ưu đãi trong khuôn khổ Luật Hỗ trợ DNNVV. 

Liên kết doanh nghiệp tại Việt Nam 

Việt Nam hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) nhưng chủ yếu ở hoạt 

động lắp ráp với giá trị gia tăng thấp 

Như đã nói trước đó, mô hình tăng trưởng của Việt Nam dựa trên thu hút FDI và thúc đẩy xuất 

khẩu. Một trong những kết quả của cách tiếp cận này là Việt Nam đã tham gia các chuỗi giá trị 

toàn cầu, chủ yếu ở mắt xích đơn giản, tức là nhập khẩu các nguyên liệu đầu vào trung gian, 

sau đó lắp ráp trong nước và xuất khẩu. Hàm lượng sản xuất nội địa trong hàng xuất khẩu 

quốc gia do đó thấp, cho thấy Việt Nam không hưởng thụ được đầy đủ sự lan tỏa tri thức có 

thể có được nhờ sự hiện diện trong nước của FDI, từ đó có mối quan hệ người mua - nhà 

cung ứng chặt chẽ hơn giữa công ty đa quốc gia và DNNVV Việt Nam. 

 

Trình độ doanh nghiệp và các yếu tố ngoại cảnh là lí do hạn chế liên kết doanh 

nghiệp giữa các công ty đa quốc gia và DNNVV trong nước  

Một số trở ngại đang hạn chế sự phát triển liên kết doanh nghiệp giữa các công ty đa quốc gia 

ở Việt Nam và các DNNVV trong nước. Ở cấp độ doanh nghiệp, rất ít doanh nghiệp trong nước 

có chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế; chi phí sản xuất đầu vào trung gian trong nước thường cao 

hơn chi phí nhập khẩu do quy mô sản xuất nhỏ; các công ty nhỏ trong nước còn hạn chế trong 

năng lực đổi mới; nhiều công ty phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ khi giao tiếp với các công 

ty đa quốc gia. Các điều kiện khác liên quan đến khuôn khổ, chẳng hạn như các quy định rườm 
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rà và hạn chế về logistics (ví dụ như hiệu suất thông quan thấp và chất lượng cơ sở hạ tầng 

yếu kém), cũng ảnh hưởng đến khả năng di chuyển lên trên trong chuỗi giá trị của các DNNVV 

trong nước. 

Chính sách “Công nghiệp hỗ trợ” là chủ trương đúng đắn nhưng còn nhiều 

hạn chế 

Chính phủ Việt Nam sử dụng thuật ngữ “công nghiệp hỗ trợ” (CNHT) để định nghĩa các ngành 

sản xuất vật liệu, phụ kiện, linh kiện và phụ tùng thay thế dùng để lắp ráp thành phẩm. Chương 

trình ưu tiên phát triển CNHT gần đây nhất tập trung vào sáu nhóm ngành (dệt may; da giày; 

điện tử; ô tô; cơ khí/máy công cụ; và công nghiệp công nghệ cao) và đưa ra một loạt các biện 

pháp để giải quyết tình trạng thiếu các nhà cung cấp trong nước đủ năng lực cạnh tranh. 

Chương trình là chủ trương đúng đắn nhưng cần được cải thiện ở một số khía cạnh. Thứ nhất, 

nguồn ngân sách dành cho chương trình tương đối mỏng và hầu như chỉ giới hạn trong các 

ưu đãi thuế và trợ cấp vay vốn; các hoạt động phổ biến khác nhằm phát triển nhà cung ứng, 

chẳng hạn như đào tạo và nâng cao năng lực, không nằm trong chính sách này. Thứ hai, định 

nghĩa về CNHT có lẽ quá cứng nhắc và nghiêng nhiều về ngành sản xuất chế tạo, trong khi 

ngành dịch vụ cũng có thể thực hiện chức năng “hỗ trợ” quan trọng cho ngành xuất khẩu. Thứ 

ba, các ưu đãi hiện nay có thể được mở rộng cho các nhà cung ứng thứ cấp, nhằm xây dựng 

các chuỗi giá trị trong nước tích hợp hơn. Cuối cùng, việc giám sát và đánh giá chính sách 

CNHT vẫn có thể cải thiện hơn nữa. Có thể phối hợp chính sách này với các chương trình liên 

quan khác của chính phủ dành cho các nhà cung ứng trong nước tiềm năng. 

 

Cần có cách tiếp cận tích hợp hơn nhằm xây dựng chuỗi cung ứng liên kết dọc 

Trong tương lai, để xây dựng mối liên kết công ty đa quốc gia - DNVVN mạnh mẽ hơn, điều 

quan trọng là phải triển khai các chương trình nâng cao tay nghề lực lượng lao động và kỹ 

năng quản lý, đồng thời, tăng cường tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế ở cấp độ doanh 

nghiệp; khuyến khích nghiên cứu hỗ trợ từ các trường đại học; và tạo điều kiện để các công ty 
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đa quốc gia định vị  các nhà cung cấp trong nước “đủ tiêu chuẩn” và “được xác minh.” Điều 

kiện cơ bản cho sự thành công của các sáng kiến này là sự tham gia tích cực của các nhà đầu 

tư nước ngoài, cam kết của các nhà cung ứng trong nước và vai trò điều phối tích cực của 

chính phủ.  

Một cách tiếp cận tích hợp hơn cũng sẽ tập trung vào việc cải thiện điều kiện môi trường kinh 

doanh và cơ sở hạ tầng cơ bản, bao gồm: a) cải thiện việc thực thi hợp đồng và các thủ tục 

hải quan; b) nâng cấp hệ thống giao thông và phát triển chiến lược đi lại trong các trung tâm 

kinh tế chính; c) cải thiện các dịch vụ hỗ trợ hậu cần, chẳng hạn như lưu trữ, kho bãi và bốc 

dỡ hàng hóa; d) xây dựng một hệ thống tín dụng hiệu quả hướng tới hỗ trợ tài chính cho chuỗi 

cung ứng và tín dụng dài hạn; e) phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia nhằm nâng cao 

năng lực đổi mới của các nhà cung cấp trong nước; f) thiết lập các tổ chức cung cấp dịch vụ 

chuyên biệt cho CNHT, chẳng hạn như đơn vị thử nghiệm và cơ quan chứng nhận; và g) huy 

động sự tham gia của các trường đại học và cao đẳng nghề trong việc bồi dưỡng tay nghề kỹ 

thuật và kỹ năng mềm cần thiết cho việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

Dịch vụ phát triển kinh doanh tại Việt Nam 

Vai trò của các Trung tâm Hỗ trợ DNNVV cần được tăng cường 

Dịch vụ phát triển kinh doanh (DVPTKD) là dịch vụ phi tài chính (chủ yếu là đào tạo, tư vấn và 

hỗ trợ) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến khả năng tiếp cận 

và cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Do đó, mục tiêu chính của DVPTKD là 

nâng cao kỹ năng quản lý, từ đó nâng cao năng suất của DNNVV. Cục PTDN là cơ quan chịu 

trách nhiệm chính về các chính sách DVPTKD tại Việt Nam, mặc dù một số tỉnh cũng đang 

hoạt động tích cực trong lĩnh vực này. Đặc biệt, Cục PTDN quản lý ba Trung tâm Hỗ trợ 

DNNVV, thường được biết đến với tên gọi trước đây là Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật và được đặt 

tại ba thành phố lớn là Hà Nội (miền Bắc), Đà Nẵng (miền Trung) và TP. Hồ Chí Minh (miền 

Nam). 

Các trung tâm hỗ trợ DNNVV được thành lập năm 2003 với sự hỗ trợ từ chính phủ Nhật Bản, 

phản ánh trọng tâm của Nhật Bản, coi hiệu quả hoạt động là kênh chính để tăng năng suất 

doanh nghiệp. Ví dụ, điều này được chứng minh bằng các Chương trình Nâng cao Năng suất 

(PIP), đến với khoảng 20.000 DNNVV trong 15 năm qua. Tuy nhiên, số lượng ít các trung tâm 

hỗ trợ DNNVV đồng nghĩa với việc cung cấp dịch vụ bị hạn chế về mặt địa lý, vì có bằng chứng 

mạnh mẽ cho thấy các doanh nghiệp ở càng xa trung tâm hỗ trợ DNNVV thì càng ít sử dụng 

DVPTKD. Các trung tâm hỗ trợ DNNVV đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của 

DNNVV và cần được củng cố, chẳng hạn bằng cách cung cấp thêm nguồn lực cho các trung 

tâm hiện có, thành lập thêm một số trung tâm để mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ về mặt địa 

lý hoặc tận dụng các nền tảng trực tuyến hoặc di động để mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ 

ra nhiều vùng ngoại vi hơn. 

Cục PTDN cũng cần hướng tới kích thích sự phát triển của thị trường tư nhân 

cho DVPTKD 

Ngoài việc cung cấp trực tiếp DVPTKD, Cục PTDN cũng có thể thúc đẩy sự phát triển của thị 

trường DVPTKD tư nhân, đặc biệt bằng cách trang trải một phần chi phí cho các tổ chức cung 

cấp DVPTKD trong khu vực tư nhân để các DNNVV địa phương đủ sức chi trả dịch vụ, và một 

lần nữa, ưu tiên các tỉnh ở xa trung ương. Sáng kiến chính sách gần đây nhằm thiết lập mạng 

lưới chuyên gia tư vấn, kết hợp với việc công bố kế hoạch trợ cấp nhằm thúc đẩy các DNNVV 

sử dụng dịch vụ tư vấn, sẽ thu hút nhiều nhà cung cấp tư nhân hơn. Bổ sung cho chính sách 
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này, điều quan trọng là phải giám sát hiệu quả và chất lượng cung cấp DVPTKD trên toàn 

quốc, chẳng hạn như thông qua các cuộc khảo sát định kỳ đối với cả khách hàng doanh nghiệp 

và tổ chức cung cấp DVPTKD. 

Các tổ chức đại diện doanh nghiệp tham gia cung cấp DVPTKD nhưng khả 

năng tiếp cận vẫn còn là vấn đề  

Các tổ chức đại diện doanh nghiệp, chẳng hạn như hiệp hội DNNVV, cũng tham gia cung cấp 

DVPTKD, đặc biệt là đào tạo quản lý, nhưng việc cung cấp lại chủ yếu tập trung ở các thành 

phố lớn. Cục PTDN có thể tận dụng sự hiện diện tại địa phương của các tổ chức đại diện 

doanh nghiệp để thúc đẩy nhu cầu đối với DVPTKD ở cấp tỉnh, ví dụ bằng cách trang trải một 

phần hoặc toàn bộ chi phí đào tạo hoặc thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của tổ chức đại diện 

doanh nghiệp vào các chương trình do trung tâm hỗ trợ DNNVV cung cấp. 

Địa phương cần đẩy mạnh phát triển các chương trình hỗ trợ DNNVV hơn dưới 

sự trợ giúp từ Trung ương 

 

Các tỉnh của Việt Nam cũng được giao trách nhiệm thiết kế các chương trình hỗ trợ DNNVV. 

Tuy nhiên, chỉ một tỷ lệ nhỏ trong số 63 tỉnh có ngân sách dành riêng cho chính sách phát triển 

DNNVV và chưa đến một nửa các tỉnh đã xây dựng các dự án hỗ trợ DNNVV theo Luật Hỗ trợ 

DNNVV. Điểm mạnh là có khoảng 20 trung tâm hỗ trợ DNNVV cấp tỉnh do Ủy ban Nhân dân 

cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý. Cục PTDN có thể triển khai một chương trình 

nhằm nâng cao năng lực thiết kế các biện pháp hỗ trợ DNNVV dành cho các nhà hoạch định 

chính sách cấp tỉnh và tạo điều kiện để các tỉnh chia sẻ cách làm hay. 
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Triển khai cơ chế phối hợp sẽ thúc đẩy cách tiếp cận tích hợp hơn khi cung 

cấp DVPTKD 

Việc cung cấp DVPTKD bị dàn trải giữa nhiều tổ chức công và tư, dẫn đến khả năng cung cấp 

dịch vụ trở nên thiếu đồng bộ, vừa chồng chéo vừa thiếu hụt. Cục PTDN có thể tìm cách thiết 

lập một cơ chế để các cơ quan phối hợp tốt hơn trong việc cung cấp DVPTKD có chất lượng, 

dựa trên các bài học kinh nghiệm từ dự án thí điểm “hệ thống hỗ trợ DVPTKD toàn diện” tại 

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó nhân rộng ra các khu vực khác của Việt Nam.  
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Các khuyến nghị chính nhằm cải thiện chính sách cho DNNVV và khởi nghiệp tại Việt Nam 

Môi trường kinh doanh cho DNVVN và khởi nghiệp 

 Tiếp tục đơn giản hóa các quy định kinh doanh, bao gồm thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ 

hơn công nghệ kỹ thuật số trong các lĩnh vực cần thiết nhất, chẳng hạn như thủ tục nộp thuế 

và đăng ký mất khả năng thanh toán. 

 Tiếp tục thực hiện kế hoạch hiện nay nhằm triển khai chính sách ưu đãi thuế doanh nghiệp cho 

các DNNVV, đặc biệt là các quy định pháp luật liên quan đến mức thuế suất thấp hơn cho các 

công ty siêu nhỏ và nhỏ 

 Xem xét áp dụng một chế độ thuế khoán khác cho các hộ kinh doanh gia đình và người lao 

động tự doanh với mục đích khuyến khích việc chính thức hóa loại hình này. 

 Hỗ trợ tiếp cận tài chính cho các DNNVV bằng cách tăng sự cạnh tranh trên thị trường tín dụng, 

chẳng hạn bằng cách hợp pháp hoá các loại hình cho vay mới (ví dụ: hợp tác xã tín dụng và tổ 

chức fin-tech) và bằng cách mở rộng việc áp dụng bảo lãnh tín dụng. 

 Thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở đào tạo nghề và đơn vị sử dụng lao động không chỉ thông 

qua các ưu đãi thuế hiện có mà còn bằng cách huy động sự tham gia tích cực hơn của đơn vị 

sử dụng lao động trong việc thiết kế và triển khai các khóa đào tạo. 

 Hoàn thiện khung pháp lý về đổi mới sáng tạo thông qua việc thực thi tốt hơn Luật Sở hữu trí 

tuệ và điều chỉnh quy định về Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ. 

Quản trị DNVVN và chính sách khởi nghiệp 

 Dự thảo Kế hoạch phát triển DNNVV mới, trong đó kết hợp tất cả các sáng kiến chính sách liên 

quan của các bộ và cơ quan nhà nước, bao gồm cả những sáng kiến không được đề cập cụ 

thể trong Luật Hỗ trợ DNNVV. 

 Cải tổ Hội đồng Thúc đẩy Phát triển DNNVV và mở rộng nhiệm vụ của Hội đồng này để có vai 

trò điều phối liên bộ mạnh mẽ hơn. Theo đó, cung cấp đầy đủ nguồn lực để Cục Phát triển 

Doanh nghiệp thực hiện vai trò Thư ký của Hội đồng. 

 Tăng cường năng lực hoạch định chính sách DNNVV ở các tỉnh chưa xây dựng Kế hoạch phát 

triển DNNVV của tỉnh bằng cách tận dụng chuyên môn của Cục Phát triển Doanh nghiệp. 

 Tiến hành nghiên cứu đánh giá tác động chính thức, ít nhất là đối với các chương trình lớn nhất 

của chính phủ về DNVVV, để đánh giá tốt hơn tác động của những biện pháp này đối với các 

đối tượng hưởng lợi. 

Các chương trình hỗ trợ DNNVV và khởi nghiệp 

 Tiến hành đánh giá sâu về Quỹ Phát triển DNNVV và Quỹ Bảo lãnh Tín dụng, bao gồm xây 

dựng bảng hỏi cho các DNNVV và các ngân hàng đối tác, để chỉ ra những nguyên nhân chính 

dẫn đến việc các quỹ ít được sử dụng. 

 Giảm tỷ lệ hoàn trả của Quỹ Bảo lãnh Tín dụng từ 100% xuống còn khoảng 80% để thúc đẩy 

chia sẻ rủi ro với các ngân hàng đối tác, đồng thời tăng phí bảo hiểm hàng năm cho bảo lãnh 

tín dụng từ 0,5% lên 1-2% (trên tổng khoản vay và lãi được bảo lãnh) nhằm thúc đẩy tính bền 

vững của Quỹ. 

 Cải thiện hoạt động của thị trường cổ phiếu UPCoM trong nước bằng cách tăng cường bảo vệ 

nhà đầu tư và tăng yêu cầu về vốn đối với các công ty kinh doanh trên thị trường này. 

 Bổ sung các biện pháp can thiệp vào các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp R&D và công nghệ 

do bên cung dẫn dắt, chẳng hạn như voucher đổi mới sáng tạo, nhằm nâng cao năng lực đổi 

mới của các DNNVV thông qua nâng cấp kỹ năng và áp dụng CNTT-TT. 
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 Xây dựng chương trình đào tạo sẵn sàng xuất khẩu nhắm vào các DNNVV là nhà xuất khẩu 

tiềm năng và mới  

 Tiến hành hỗ trợ trên diện rộng để định hướng các DNNVV trong việc tận dụng thương mại 

điện tử làm kênh thương mại xuất khẩu. 

 Xây dựng chiến lược hỗ trợ các DNNVV thông qua mua sắm công bằng cách đặt ra các mục 

tiêu về tỷ lệ hợp đồng mua sắm công được trao cho các DNNVV, hợp đồng dành riêng cho 

DNNVV (set-asides), khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước mua sắm từ các DNNVV và 

xây dựng cơ sở dữ liệu để theo dõi việc phân bổ hợp đồng của chính phủ cho các DNNVV. 

 Hỗ trợ hơn nữa việc đào tạo trong nội bộ công ty nhằm nâng cao năng suất lao động bình quân 

của lực lượng lao động ở DNNVV; chẳng hạn, bằng cách triển khai một chương trình theo nhu 

cầu nhằm nâng cao kỹ năng của lực lượng lao động trong các DNNVV. 

 Tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của các doanh nghiệp đa quốc gia vào các chương 

trình đào tạo lực lượng lao động của DNNVV để có thể chuyển giao các tiêu chuẩn quốc tế, 

thực tiễn quản lý và công nghệ, phù hợp với mục tiêu chính sách là liên kết các DNNVV trong 

nước với chuỗi giá trị toàn cầu. 

 Đảm bảo rằng các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ xuất hiện đầy đủ trong tất cả các chương 

trình DNNVV và khởi nghiệp của chính phủ, bao gồm cả những chương trình trong khuôn khổ 

Luật Hỗ trợ DNNVV. 

Liên kết doanh nghiệp 

 Tăng tính linh hoạt trong các tiêu chí xác định sản phẩm “công nghiệp hỗ trợ” để đáp ứng thay 

đổi trong các ngành và chuỗi giá trị toàn cầu, mở rộng và đưa vào danh sách các dịch vụ chính 

của chuỗi giá trị và mở rộng ưu đãi cho không chỉ các nhà cung ứng cấp một. 

 Phối hợp chặt chẽ với các công ty đa quốc gia có trụ sở tại Việt Nam để giới thiệu các chương 

trình phát triển nhà cung ứng nhằm nâng cao năng lực của các DNNVV, đáp ứng các yêu cầu 

tiêu chuẩn quốc tế đối với DNNVV. 

 Cải thiện cơ sở dữ liệu nhà cung ứng hiện có để tạo điều kiện liên kết giữa các công ty đa quốc 

gia và nhà cung ứng trong nước, bao gồm bằng cách đăng thông tin trực tuyến và giới thiệu 

các đánh giá chất lượng của các nhà cung ứng trong nước. 

 Thực hiện các cơ chế hỗ trợ tài chính chuỗi cung ứng để thuận lợi hoá giao dịch thương mại 

giữa các nhà cung ứng nội địa địa phương và khách hàng là các công ty đa quốc gia.  

 Tăng cường sự tuân thủ của các nhà cung ứng trong nước với các quy tắc ứng xử quốc tế về 

tiêu chuẩn lao động và môi trường. 

Dịch vụ phát triển kinh doanh 

 Xem xét thành lập các Trung tâm Hỗ trợ DNNVV mới để DNNVV nằm cách xa ba trung tâm 

hiện tại có thể dễ dàng tiếp cận DVPTKD do chính phủ hỗ trợ. Ngoài ra, xây dựng và mở rộng 

năng lực của các trung tâm hiện có để tiếp cận nhiều địa điểm ngoại vi hơn, ví dụ như thông 

qua các đơn vị đào tạo lưu động.  

 Khuyến khích sự phát triển của thị trường tư nhân cung cấp DVPTKD bằng cách trang trải một 

phần chi phí đào tạo hoặc tư vấn mà các DNNVV phải bỏ ra, đồng thời kiểm soát và đảm bảo 

chất lượng tốt của DVPTKD do khu vực tư nhân cung cấp và được nhà nước trợ cấp. 
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More information: 
http://www.oecd.org/cfe/smes/

Follow us on Twitter: 
@OECD_local




