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PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHUNG 

VỀ HOẠT ĐỘNG CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CỦA CÁC 

BỘ NGÀNH VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT 35/ NQ‐ CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 

2016 CỦA CHÍNH PHỦ 

 

1. Môi trường pháp lý và kinh tế vĩ mô: Đánh giá của quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp về chuyển biến của các yếu 

tố sau trong tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp năm 2016 so với năm 2015:  

    Tốt lên  Không đổi  Kém đi 

1. Chất  lượng  (tính  đơn  giản,  kịp  thời,  nhất  quán, minh  bạch, 

công bằng, thực tế và ổn định) của các quy định pháp lý, chính 

sách, thủ tục hành chính liên quan tới hoạt động kinh doanh 

của của quí doanh nghiệp. 

     

2. Mức độ cải thiện các thủ tục hành chính thuế, hải quan     

3. Thái độ, ý thức trách nhiệm, và năng lực của các cán bộ công 

chức, và viên chức nhà nước trong việc thực hiện các quy định 

pháp lý, chính sách và thủ tục hành chính 

     

4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật kinh doanh và các cam 

kết quốc tế trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại. 
     

5. Hiệu lực thực thi và áp dụng các quy định pháp lý, chính sách 

và thủ tục hành chính trên thực tế 
     

6. Sự ổn định của điều kiện kinh tế vĩ mô (tỷ giá, lạm phát, lãi suất 

tín dụng), chính sách tái cơ cấu kinh tế và doanh nghiệp nhà 

nước của chính phủ  

     

7. Tổng thể môi trường pháp lý và kinh tế vĩ mô     

 

Bình luận cụ thể: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ông/ Bà có biết đến Nghị quyết 35/NQ‐CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của Chính 
phủ hành ngày 16/5/2016 hay không? 

 Có      Không 

3. UBND tỉnh/TP nơi Hiệp hôi/ Doanh nghiệp Ông bà hoạt động có hay tổ chức đối thoại công khai với cộng 

đồng doanh nghiệp, báo chí để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp không? 

 Có     Không    Không biết  

Nếu trả lời “CÓ” thì chuyển sang Câu 4.4, nếu chọn phương án khác chuyển sang Câu 4.6 

4. Theo thông tin ông bà nhận được, trong năm 2016, UBND tỉnh/TP đã tổ chức được bao nhiêu buổi đối 

thoại với cộng đồng doanh nghiệp,? .................................... 

5. Hiệp hội/Doanh nghiệp của ông/bà có tham dự các buổi đối thoại do UBND tỉnh/TP tổ chức không? 

 Có     Không 

6. UBND tỉnh/TP có 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 không? 
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 Có     Không    Không biết  

Nếu trả lời “CÓ” thì chuyển sang Câu 4.7, nếu chọn phương án khác chuyển sang Câu 4.8 

7. Hiệp hội/ Doanh nghiệp của Ông/bà đã bao giờ sử dụng đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh, thành phố để phản ánh hoặc yêu cầu giải đáp các thủ tục trong kinh doanh 

chưa? 

 Có sử dụng    Chưa sử dụng 

8. Trong năm 2016, Doanh nghiệp của Ông/bà đã bị thanh tra, kiểm tra bao nhiêu lần? ..............1 

9. Nếu từ 2 cuộc kiểm tra trở lên thì nội dung của các cuộc thanh tra, kiểm tra này có giống nhau không? 2 

 Giống hoàn toàn   Có một số nội dung giống   Khác hoàn toàn 

10. Ông /bà đánh giá như thế nào tính hiệu quả của các hoạt động của UBND tỉnh/thành phố nhằm cải 

cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp? 

    Rất 

hiệu 

quả 

Hiệu 

quả 

Hiệu 

quả 

thấp 

Không 

hiệu 

quả 

1. Tổ chức đối thoại công khai định kỳ với cộng đồng doanh 

nghiệp, báo chí. 
       

2. Thành lập và công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến 

trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố. 
       

3. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.       

4. Quán triệt cán bộ công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành 

chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; tinh thần chính 

quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp 

       

5. Thực hiện cam kết của UBND tỉnh với VCCI       

6. Thực hiện chương trình hành động của Tỉnh về triển khai NQ 19 

của Chính phủ 
       

7. Thực hiện chương trình hành động của Tỉnh về triển khai NQ 35 

của Chính phủ 
       

11. Ông /bà đánh giá như thế nào về tác động tới doanh nghiệp của các nhóm giải pháp đã được đưa ra 

trong Nghị quyết 35 nhằm tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp 

đổi mới sáng tạo? 

    Rất 

tích 

cực 

Tích 

cực 

Tương 

đối tích 

cực 

Chưa  

rõ 

1. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp      

2. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo      

3. Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa      

4. Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia      

5. Mô hình vườn ươm doanh nghiệp      

                                                            
1 Câu hỏi dành cho Doanh nghiệp 
2 Câu hỏi dành cho Doanh nghiệp 
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6. Chính sách đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn 
       

7. Chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận 

đất đai và sử dụng có hiệu quả đất đai nông nghiệp 
       

12. Ông/Bà đánh giá như thế nào về tác động tới doanh nghiệp của các nhóm giải pháp đã được đưa ra 

trong Nghị quyết 35 nhằm bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh 

doanh của doanh nghiệp? 

 

Các nhóm giải pháp 

Rất 

tích 

cực 

Tích 

cực 

Tương 

đối tích 

cực 

Chưa rõ 

1. Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa       

2. Hoàn thiện quy định về thủ tục phá sản doanh nghiệp       

3. Các chính sách tháo gỡ khó khăn về thuế cho doanh nghiệp       

4. Giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa 
       

5. Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với lao động trong một số 

lĩnh vực công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực 

nông nghiệp, chế biến nông sản 

       

6. Bỏ hình thức thuế khoán chuyển sang thuế thu nhập doanh 

nghiệp 
       

7. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định hiện hành về chính sách 

cấp phép xuất nhập khẩu, quản lý thị trường, cạnh tranh, công 

nghiệp hỗ trợ 

       

8. Tăng cường cung cấp, phổ biến thông tin và các hướng dẫn 

thực thi cam kết trong khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế và các 

hiệp định kinh tế ‐ thương mại, 

       

9. Chính sách thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp, tạo mặt 

bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ở vùng nông 

thôn 

       

10. Rà soát, sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia và quy trình đánh giá sự phù hợp, hợp chuẩn, tạo điều kiện 

thuận lợi để thương mại hóa sản phẩm của DN 

       

13. Ông/Bà đánh giá như thế nào về tác động tới doanh nghiệp của các nhóm giải pháp của các tổ chức tín 

dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng? 

 

Các nhóm giải pháp 

Rất 

tích 

cực 

Tích 

cực 

Tương 

đối tích 

cực 

Chưa rõ 

1. Đơn giản hóa thủ tục vay vốn       

2. Nâng cao năng lực thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết 

cho vay 
       

3. Xây dựng các chương trình vay vốn với lãi suất hợp lý       

4. Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng       
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5. Chương trình kết nối doanh nghiệp ‐ ngân hàng       

6. Chương trình bình ổn giá nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho 

doanh nghiệp. 
       

7. Thực hiện đồng bộ lộ trình hạn chế tín dụng ngoại tệ đi đôi với 

phát triển thị trường mua bán ngoại tệ 
       

14 Ông/Bà đánh giá như thế nào về tinh thần phục vụ doanh nghiệp của các bộ ngành và UBND tỉnh/thành 

phố trong nửa cuối năm năm 2016 so với nửa đầu năm 2016 ? 

 

 

Thay 

đổi 

tích 

cực 

Thay đổi 

có chút 

tích cực 

Không 

thay  

đổi 

Kém 

tích 

cực 

hơn 

1. Lãnh đạo các bộ ngành      

2. Lãnh đạo UBND các tỉnh/thành phố      

3. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các bộ/ngành      

4. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các tỉnh/TP      

15. Tự đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết 35‐2016/NQ‐CP trong doanh nghiệp của mình ?3 

 
  Tốt 

 

Khá   Trung 

bình 

Kém

1  Thực hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo đúng quy định của 

pháp luật. 
       

2  Đẩy mạnh tái cơ cấu, liên kết, hợp tác kinh doanh       

3  Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến       

4  Nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh. 
     

5  Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tinh thần liêm chính trong kinh doanh, 
thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

       

6  Tăng cường các giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định 
và tiến bộ trong doanh nghiệp 

       

 

Đề nghị Ông/Bà có thể nêu thêm bình luận / kiến nghị về cải thiện môi trưởng kinh doanh ở đây 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp! 

                                                            
3 Câu hỏi dành cho Doanh nghiệp 


