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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SAU ĐĂNG KÝ THÀNH
LẬP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án đổi mới quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, với các nội dung
chủ yếu sau:
1. Mục tiêu và nguyên tắc
a) Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập;
tăng cƣờng việc tuân thủ pháp luật và giảm thiểu, ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật của doanh nghiệp.
b) Nguyên tắc đổi mới quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp
- Bảo đảm quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trƣờng định hƣớng
xã hội chủ nghĩa, với pháp luật trong nƣớc và thông lệ quốc tế.
- Thực hiện quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp bằng pháp luật; tăng cƣờng hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra,
giám sát của Nhà nƣớc.
- Trách nhiệm quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp phải đƣợc phân định rõ ràng gắn với chức năng, nhiệm vụ của
từng cơ quan quản lý nhà nƣớc cụ thể. Các cơ quan nhà nƣớc quản lý doanh nghiệp theo từng lĩnh vực hoạt động,
kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, nghề chịu sự quản lý của nhiều cơ quan nhà
nƣớc, mỗi cơ quan chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của doanh nghiệp trong từng lĩnh vực chuyên ngành tƣơng
ứng.
- Quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp cần gắn với hoạt động giám sát doanh nghiệp của các chủ thể khác,
khuyến khích, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát trong nội bộ doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát của chủ nợ, bạn
hàng; của các hiệp hội; của xã hội và cộng đồng đối với hoạt động của doanh nghiệp.
2. Các giải pháp chủ yếu

a) Nhóm giải pháp đổi mới mô hình giám sát doanh nghiệp sau đăng ký thành lập theo hƣớng phát huy vai trò của
xã hội và của các chủ thể khác nhằm hỗ trợ Nhà nƣớc trong quản lý, giám sát doanh nghiệp:
- Phát triển hệ thống thông tin về doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, đẩy mạnh việc khớp nối, trao đổi trực tuyến
thông tin về đăng ký doanh nghiệp giữa các cơ quan đăng ký kinh doanh, quản lý thị trƣờng, thuế, hải quan, thống
kê, thanh tra… để làm công cụ quản lý, giám sát, xử lý vi phạm của doanh nghiệp; khẩn trƣơng hoàn thiện các cơ
chế, chính sách và công nghệ thông tin để Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia có đủ khả năng làm
đầu mối cung cấp các thông tin pháp lý về đăng ký doanh nghiệp; xây dựng Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp
quốc gia để công bố rộng rãi dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật nhằm giảm bớt rủi ro cho
doanh nghiệp trong các giao dịch về kinh tế, giúp doanh nghiệp hoạt động minh bạch và an toàn hơn.
- Hỗ trợ, khuyến khích bên thứ ba tham gia vào quá trình giám sát doanh nghiệp thông qua việc hoàn thiện và minh
bạch hóa quy trình tiếp nhận, xử lý thỏa đáng các khiếu nại, kiến nghị, yêu cầu của cộng đồng, doanh nghiệp, ngƣời
dân, các tổ chức hiệp hội nghề nghiệp… đối với hành vi của doanh nghiệp.
- Tăng cƣờng công tác thông tin, tuyên truyền về quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập cũng
nhƣ pháp luật về doanh nghiệp nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp; tổ chức
thƣờng xuyên các buổi đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nƣớc với doanh nghiệp; tăng cƣờng tổ chức các khóa bồi
dƣỡng, đào tạo kiến thức chuyên đề về Luật doanh nghiệp, Luật đầu tƣ và pháp luật về các ngành, nghề kinh doanh
có điều kiện cho doanh nghiệp; tƣ vấn trực tiếp cho doanh nghiệp tại cơ quan quản lý nhà nƣớc, qua điện thoại, qua
mạng internet…; thiết lập các đƣờng dây nóng để nhận phản ánh về vi phạm của doanh nghiệp tại Ủy ban nhân dân
các quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh.
b) Nhóm giải pháp đổi mới công tác xây dựng pháp luật doanh nghiệp:
- Hoàn thiện hệ thống khung pháp luật chung về doanh nghiệp theo hƣớng phù hợp với cơ chế thị trƣờng:
+ Tổ chức xây dựng kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật hƣớng dẫn thi hành.
+ Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tƣ và Luật Doanh nghiệp, hoàn thiện các văn bản hƣớng dẫn về thành lập, tổ chức,
quản lý nội bộ, giải thể và chuyển đổi doanh nghiệp theo hƣớng tôn trọng quyền tự do kinh doanh của ngƣời dân và
đơn giản hóa các thủ tục hành chính để doanh nghiệp có thể dễ dàng gia nhập và rút khỏi thị trƣờng.
+ Hoàn thiện khung pháp lý chung về phá sản đối với các loại hình doanh nghiệp; sửa đổi, hoàn thiện các quy định
về trình tự, thủ tục phá sản doanh nghiệp theo hƣớng đơn giản hóa và rút ngắn thời gian thực hiện phá sản doanh
nghiệp.
+ Hoàn thiện quy định pháp luật về hợp đồng kinh tế, về các hành vi thƣơng mại và chống độc quyền trong nền kinh
tế, về tiêu chuẩn lao động, tiền lƣơng; trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; chế độ bảo hiểm và an sinh xã hội.
- Xây dựng cơ chế ban hành, kiểm soát các quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện:
+ Rà soát, tổng hợp, hệ thống hóa các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; công khai và minh bạch những lĩnh vực,
ngành, nghề kinh doanh có điều kiện để định hƣớng doanh nghiệp, nhà đầu tƣ, ngƣời dân tuân thủ đầy đủ các điều
kiện kinh doanh theo quy định khi tham gia kinh doanh các ngành, nghề này; bãi bỏ những quy định không phản ánh
đúng thực tiễn, có chi phí thực hiện cao hơn hiệu quả đạt đƣợc; tôn trọng quyền tự do kinh doanh của ngƣời dân.
+ Hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát tình trạng ban hành văn bản quản lý nhà nƣớc đối với các lĩnh vực, ngành,
nghề kinh doanh có điều kiện để đảm bảo nguyên tắc phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp.
- Hoàn thiện quy định về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm:

+ Hoàn thiện hệ thống pháp luật về thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp sau đăng ký thành lập;
sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy định về chế tài xử lý vi phạm hành chính đủ sức răn đe đối với vi phạm
của doanh nghiệp; tăng cƣờng các quy định về cƣỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính doanh
nghiệp.
+ Tăng cƣờng chế tài và biện pháp xử lý hành chính đối với cán bộ không tuân thủ quy định pháp luật về doanh
nghiệp, lợi dụng quyền lực nhà nƣớc để gây khó khăn cho doanh nghiệp.
c) Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp sau đăng ký
thành lập:
- Quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan nhà nƣớc trong quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành
lập.
- Ban hành quy chế phối hợp cụ thể giữa các cơ quan quản lý nhà nƣớc từ Trung ƣơng đến địa phƣơng trong thực thi
nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập theo hƣớng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phù
hợp với quy định pháp luật và không chồng chéo, gây phiền hà cho doanh nghiệp.
- Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào công tác đăng ký doanh nghiệp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan
quản lý nhà nƣớc; tập trung hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tiến tới kết nối trực tuyến
và chia sẻ dữ liệu pháp lý về doanh nghiệp từ Cơ sở dữ liệu này cho các cơ quan quản lý nhà nƣớc khác; công bố
rộng rãi và công khai các thông tin về đăng ký doanh nghiệp để mọi doanh nghiệp, ngƣời dân có thể tiếp cận đƣợc.
- Nâng cao năng lực và kiện toàn tổ chức của hệ thống các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra đối với
doanh nghiệp tại các cấp, các ngành, để vừa đảm bảo chất lƣợng thanh tra, kiểm tra, giám sát và vừa hạn chế đƣợc
các hiện tƣợng phân biệt đối xử, sách nhiễu gây khó khăn cho danh nghiệp.
- Tổ chức các lớp đào tạo để bồi dƣỡng, nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn của các cán bộ làm công tác quản
lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp ở các cấp.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Công an, Lao động – Thƣơng binh và
Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tƣ pháp, Công Thƣơng, Thanh tra Chính phủ căn cứ vào các nội dung phê
duyệt tại Điều 1 Quyết định này phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện Chƣơng trình công tác
Đổi mới quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định
này.
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc của mình:
a) Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo Chính phủ định kỳ 6 tháng về tình hình chấp hành quy định pháp luật của
doanh nghiệp, nắm bắt và báo cáo kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng đối với xã
hội.
b) Công khai các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, công khai thông tin về hành vi vi phạm pháp luật
của doanh nghiệp.
c) Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử phạt doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực
thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc.
3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng:

a) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập theo quy định
của pháp luật; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên phạm
vi địa phƣơng.
b) Báo cáo Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ những vấn đề phát sinh trong thực tế triển khai công tác quản lý
nhà nƣớc đối với doanh nghiệp ở địa phƣơng để kịp thời ban hành chính sách, biện pháp khắc phục.
c) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nƣớc ở Trung ƣơng trong việc xây dựng, ban hành cơ chế chính sách,
pháp luật về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
d) Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ làm công tác quản lý
nhà nƣớc đối với doanh nghiệp; xây dựng, triển khai các chƣơng trình phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về
pháp luật cho ngƣời dân, ngƣời quản lý doanh nghiệp.
đ) Tăng cƣờng công tác đối thoại với ngƣời dân, trực tiếp ghi nhận, xử lý những ý kiến, phản ánh của doanh nghiệp,
ngƣời quản lý doanh nghiệp về những vấn đề bất cập trong công tác quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp sau
đăng ký thành lập hoặc kiến nghị lên cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền để kịp thời khắc phục, xử lý.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nơi nhận:
- Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng;
- Thủ tƣớng, các Phó Thủ tƣớng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ƣơng;
- Văn phòng Trung ƣơng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nƣớc;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nƣớc;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ƣơng của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ,
Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lƣu: Văn thƣ, ĐMDN (5b).

Vũ Văn Ninh

PHỤ LỤC
CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SAU ĐĂNG KÝ
THÀNH LẬP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)
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Hình thức văn bản

Thời gian
hoàn

thành
Sửa đổi Luật doanh nghiệp và Luật đầu
tƣ theo hƣớng phân định rõ chức năng
quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp
và chức năng quản lý nhà nƣớc đối với
dự án đầu tƣ; sửa đổi, bổ sung, hoàn
thiện các quy định về giải thể doanh
nghiệp; các quy định về quản trị doanh
nghiệp theo thông lệ kinh tế thị trƣờng.

Bộ Kế
hoạch và
Đầu tƣ

Các Bộ,
ngành, địa
phƣơng

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số
53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm
2007 và Nghị định số 62/2010/NĐ-CP
ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tƣ
hƣớng tăng mức xử phạt vi phạm hành
chính nhằm đảm bảo các chế tài xử
phạt đủ mạnh.
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Nghị định thay thế
Nghị định 53/2007/NĐCP và Nghị định số
62/2010/NĐ-CP

Quý
IV/2012

Bộ Kế
hoạch và
Đầu tƣ

Các cơ
quan liên
quan

Quyết định của Bộ
trƣởng Bộ Kế hoạch và
Đầu tƣ ban hành Quy
chế quản lý và vận
hành Hệ thống thông
tin đăng ký doanh
nghiệp quốc gia

Quý
IV/2012

Bộ Kế
hoạch và
Đầu tƣ

Các Bộ,
ngành liên
quan

Báo cáo của Bộ Kế
hoạch và Đầu tƣ

Quý
III/2013

5

Rà soát và đề xuất biện pháp xử lý các
doanh nghiệp đã đăng ký thành lập
nhƣng không đăng ký thuế hoặc đã
dừng thực hiện nghĩa vụ thuế mà không
hoặc chƣa thực hiện thủ tục giải thể,
phá sản.

Bộ Tài
chính

Bộ Kế
hoạch và
Đầu tƣ

Báo cáo Thủ tƣớng
Chính phủ

Quý
III/2012

6

Nghiên cứu, xây dựng Thông tƣ hƣớng
dẫn Nghị định quy định xử lý hành vi
sử dụng tên doanh nghiệp xâm phạm
quyền sở hữu công nghiệp.

Bộ Khoa
học và
Công nghệ

Các cơ
quan liên
quan

Thông tƣ của Bộ Khoa
học và Công nghệ

Quý
III/2012

7

Nghiên cứu, xây dựng Thông tƣ hƣớng
dẫn về việc đặt tên doanh nghiệp không
vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa,
đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân
tộc và việc sử dụng tên danh nhân trong
đặt tên doanh nghiệp.

Bộ Văn
hóa, Thể
thao và Du
lịch

Bộ Kế
hoạch và
Đầu tƣ

Thông tƣ của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du
lịch

Quý
III/2012

8

Nghiên cứu, xây dựng Nghị định quy
định việc xác định nhân thân của ngƣời
thành lập doanh nghiệp và quản lý
doanh nghiệp.

Bộ Công an

Các cơ
quan liên
quan

Nghị định của Chính
phủ

Quý
IV/2012

9

Nghiên cứu xây dựng, báo cáo Chính
phủ về các giải pháp đảm bảo an ninh,

Bộ Công an

Các cơ
quan liên

Báo cáo Chính phủ

Quý
III/2012

1

2

3

4

Hoàn thiện cơ chế, chính sách và nền
tảng công nghệ thông tin để Hệ thống
thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc
gia có đủ khả năng làm đầu mối cung
cấp thông tin pháp lý về đăng ký doanh
nghiệp.
Rà soát, tổng hợp, hệ thống hóa các
ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

- Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật
Doanh nghiệp
- Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật
Đầu tƣ.

Quý
III/2013

sự phát triển lành mạnh, bền vững của
doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.
10

Nghiên cứu xây dựng phƣơng án về
chống giả mạo hồ sơ, chữ ký.

11

Nghiên cứu, xây dựng Quy chế phối
hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong
quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp
sau đăng ký thành lập.

quan

Bộ Công an

Bộ Tƣ
pháp

Báo cáo Thủ tƣớng
Chính phủ

Quý
IV/2012

Bộ Nội vụ

Các Bộ,
ngành, địa
phƣơng

Thông tƣ của Bộ Nội
vụ

Quý
III/2012

Bộ Nội vụ

Bộ Kế
hoạch và
Đầu tƣ,
UBND các
tỉnh, thành
phố

Thông tƣ của Bộ Nội
vụ

Quý
IV/2012

13

Hoàn thiện bổ sung quy định về bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đẩy
mạnh trách nhiệm của doanh nghiệp
trong việc thực hiện các chế độ an sinh
xã hội đối với ngƣời lao động; cơ chế
quản lý việc đóng bảo hiểm xã hội cho
ngƣời lao động đối với mọi loại hình
doanh nghiệp.

Bộ Lao
động –
Thƣơng
binh và Xã
hội

Bộ Y tế,
Bảo hiểm
xã hội Việt
Nam

Thông tƣ hƣớng dẫn
của Bộ Lao động –
Thƣơng binh và Xã hội

Quý
IV/2012

Bộ Tƣ pháp

Các cơ
quan liên
quan

Báo cáo tổng kết giữa
và cuối giai đoạn trình
Chính phủ

Quý I/2013

14

Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan
triển khai hiệu quả Quyết định số
585/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm
2010 của Thủ tƣớng Chính phủ phê
duyệt Chƣơng trình hỗ trợ pháp lý liên
ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn
2010 – 2014.

15

Xây dựng Đề án rà soát hệ thống quy
định xử phạt vi phạm hành chính đối
với doanh nghiệp.

Bộ Tƣ pháp

Các cơ
quan liên
quan

Đề án trình Thủ tƣớng
Chính phủ

Quý
III/2012

16

Xây dựng Đề án hoàn thiện khung pháp
lý về thƣơng mại Nhà nƣớc theo quy
định của Luật thƣơng mại.

Bộ Công
Thƣơng

Các cơ
quan liên
quan

Đề án trình Thủ tƣớng
Chính phủ

Quý
IV/2012

Thanh tra
Chính phủ

Các cơ
quan liên
quan

Nghị định của Chính
phủ

Quý
II/2013

12

17

Xây dựng Thông tƣ quy định về tiêu
chuẩn cán bộ đăng ký kinh doanh, tổ
chức nhân sự của cơ quan đăng ký kinh
doanh cấp tỉnh, cấp huyện.

Xây dựng Nghị định của Chính phủ về
thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Quý I/2015

