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Bắt đầu từ những bước cơ bản…
• Rà soát lại quy trình đăng ký kinh
doanh, cơ chế phối hợp thực hiện thủ
tục liên thông.
• Sắp xếp lại quy trình làm việc, quy
trình thực hiện công việc, xử lý hồ sơ
cho phù hợp, lược bỏ những công
đoạn và thủ tục không cần thiết.
• Trên cơ sở thông tư liên tịch 05, cơ
chế liên thông về giải quyết thủ tục
hành chính cho DN phù hợp với từng
tỉnh đã được xây dựng và được UBND
tỉnh phê duyệt như tại Hưng Yên, Đắc
Lắc và An Giang.
• Xây dựng mô hình một cửa phù hợp
với điều kiện của địa phương.
• Hỗ trợ xây dựng hệ thống ISO đối với
quy trình ĐKKD, đăng ký đầu tư tại
tỉnh, ví dụ như tại An Giang.

Xây dựng BusinessPortal nhằm tiến hành tin
học hóa công tác đăng ký kinh doanh…
• Xây dựng BusinessPortal theo phương pháp
từ dưới lên, xuất phát từ nhu cầu và quy
trình thực tế tại tỉnh.
• Toàn bộ quy trình đăng ký kinh doanh,
đăng ký thuế và đăng ký con dấu được xử
lý qua máy tính tại Phòng ĐKKD, Cục Thuế
và Công An Tỉnh
• Giảm thời gian xử lý hồ sơ ít nhất 30% so
với trước đây.
• Độ chính xác cao.
• Quản lý hồ sơ điện tử, cơ sở dữ liệu điện tử
dễ dàng, chính xác, tin cậy và có tính bảo
mật cao.
• Hỗ trợ các chức năng như kiểm tra trùng
tiên doanh nghiệp, tra cứu chủ doanh
nghiệp, lập báo cáo tổng hợp về doanh
nghiệp phục vụ mục đích báo cáo cho
UBND tỉnh, Bộ KHĐTvà các sở ngành có liên
quan.

…cho phép đăng ký kinh doanh
qua mạng qua BusinessPortal

• Doanh nghiệp có thể khai báo hồ sơ qua mạng.
• Nhận hồ sơ tại Sở KHĐT
• Có thể tiến hành đăng ký kinh doanh tại bất kỳ địa điểm nào và
tại bất kỳ nơi nào có đường truyền Internet.
• Dịch vụ hỗ trợ trên mạng về ĐKKD: tư vấn đặt tên, tìm hiểu thủ
tục hành chính.
• Đăng ký qua mạng sẽ giảm đáng kể thời gian ĐKKD cho doanh
nghiêp
• Đạt cấp độ 3 về trang web cung cấp dịch vụ điện tử (so với tiêu
chuẩn là 4): (i) Cung cấp thông tin về dịch vụ công; (ii) Cung cấp
form, mẫu biểu về dịch vụ công; (iii)Có thể thực hiện cung cấp và
thực hiện giao dịch dịch vụ công qua mạng Internet.
• Là phần mềm đầu tiên trong cả nước đủ khả năng cung cấp giải
pháp kỹ thuật tin học cho cơ chế phối hợp giữa các cơ quan theo
tinh thần công văn 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA.

Thực hiện tin học hóa ĐKKD đối với hộ
kinh doanh và CSDL hộ kinh doanh

• Phần mềm đăng ký kinh doanh hộ kinh
doanh cấp huyện được xây dựng và kết nối
với cổng.
• Cơ sở Dữ liệu về hộ kinh doanh tại các
huyện được xây dựng và tự động cập nhật
hàng ngày lên cổng.
• Mẫu biểu cũng được đăng tải.
• Giảm nhiều thời gian xử lý hồ sơ tại cấp
huyện
• Hưng Yên và An Giang đã triển khai việc
tin học hóa đăng ký kinh doanh cho toàn
bộ các huyện trong tỉnh và tích hợp dữ liệu
với BusinessPortal và là 2 tình đầu tiên
trong cả nước thành công trong việc này.
• Quảng Nam và Đắc Lắc cũng đã triển khai được một nửa số huyện
trong tỉnh.

BusinessPortal: Đăng ký Dự án Đầu tư
Qua mạng và Cơ sở Dữ liệu Dự án Đầu tư
• Phần mềm về đăng ký dự án đầu
tư đã được triển khai là một phần
của BusinessPortal tại tất cả các
tỉnh An Giang, Hưng Yên, Đắc Lắc
và Quảng Nam.
• Kết nối cơ sở dữ liệu doanh nghiệp
với cơ sở dữ liệu về dự án đầu tư,
nâng cao hiệu quả công tác quản
lý nhà nước
• Cơ sở để tiếm tục triển khai các
thủ tục hành chính khác liên quan
tới DN, dự án đầu tư như đất đai,
và các giấy phép khác như xây
dựng phòng cháy chữa cháy
• Việc đăng ký dự án đầu tư qua
mạng cũng đã được triển khai và
hoàn thiện tại tỉnh Hưng Yên.

….đồng thời minh bạch hóa thông tin
• Số liệu được tự động cập nhật vào
cơ sở dữ liệu và đưa lên mạng sau
khi xử lý. Cơ sở dữ liệu doanh
nghiệp được cung cấp cho công
chúng qua Internet;
• Hình thành cơ sở dữ liệu doanh
nghiệp dùng chung tại tỉnh và mở
cho công chúng, cộng đồng doanh
nghiệp trong và ngoài nước cùng
khai thác sử dụng;
• Cung cấp đầy đủ thông tin về môi
trường kinh doanh, đầu tư tại tỉnh;
• Cung cấp đầy đủ thông tin, hướng
dẫn và form mẫu biểu thủ tục hành
chính cho doanh nghiệp: ĐKKD, đầu
tư, thuế và một số thủ tục có liên
quan.

….hình thành kênh đối thoại trực tuyến giữa
chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp

• BusinessPortal đồng thời
hình thành một kênh đối
thoại trực tuyến về thủ tục
hành chính về doanh nghiệp
và đầu tư giữa chính quyền
và cộng đồng doanh nghiệp;
• Một số nơi giao cho Sở KHĐT
chủ trì và quản lý kênh đối
thoại này (An Giang và Đắc
Lắc), một số nơi giao cho
Hiệp hội DN như Hưng Yên.
• Hàng tháng có hàng chục
lượt câu hỏi được trả lời
thông qua kênh đối thoại
này.

Tăng cường vai trò của hiệp hội doanh
nghiệp nhỏ và hiệp hội ngành nghề

• Hiệp hội doanh nghiệp được
nâng cao về vị thế với vai trò là
đối tác trong đối thoại chính
sách với chính quyền địa
phương, đặc biệt là những vấn
đề liên quan tới Luật DN và Luật
Đầu tư qua các hình thức diễn
đàn, đối thoại doanh nghiệp…
• Tổ chức các khóa đào tạo, phổ
biến kiến thức về Luật DN và
Luật Đầu tư cho các thành viên
hiệp hội.
• Hiệp hội là kênh phản biện những chính sách liên quan
tới doanh nghiệp và chuyển tải những kiến nghị và
kinh nghiệm tốt trong quá trình thực hiện Luật DN lên
các cơ quan trung ương.

Kết hợp với chiến dịch truyền thông về thực hiện
Luật Doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp chính
thức
• Phối hợp với IFC/MPDF thực
hiện chương trình truyền thông
trên cả nước và trọng tâm vào
các tỉnh được GTZ hỗ trợ.
– Lợi ích của việc thành lập doanh
nghiệp chính thức
– Tuyên truyền về các thủ tục đã
được đơn giản hóa

• Tờ rơi, áp phích, video clip trên
truyền hình trung ương và địa
phương, hệ thống loa phát
thanh công cộng tại các huyện.

Chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng ra
tỉnh khác

• Tài liệu đào tạo, hướng dẫn tìm hiểu về Luật Doanh nghiệp,
Luật Đầu tư được phổ biến cho 64 tỉnh thành (trước đây).
Nội dung đào tạo về Luật Doanh nghiệp được nhiều tỉnh sử
dụng.
• BusinessPortal đã được nhân rộng ra 12 tỉnh trên cả nước,
bao gồm: An Giang, Hưng Yên, Quảng Nam, Đắc Lắc, Nam
Định, Quảng Bình, Kiên Giang, Lạng Sơn, Hà Nam, Vĩnh
Phúc, Nghệ An và gần đây nhất là Hải Phòng,trở thành một
phần mềm dịch vụ công và ĐKKD qua mạng được sử dụng
phổ biến nhất trên toàn quốc hiện nay (xem thêm tại
www.businessportal.vn).
• Mô hình đối thoại công tư nhằm xử lý những vấn đề liên
quan tới thủ tục đối với DN và đầu tư được nhân rộng tại
nhiều tỉnh.
• Mô hình về nâng cao vai trò của hiệp hội trong quá trình hỗ
trợ thực hiện Luật DN được áp dụng tại các tỉnh như Nam
Định, Thái Bình và một số tỉnh như Kiên Giang, Long An…

Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị
đại biểu!
Để biết thêm thông tin hoặc tải các tài liệu được đề cập ở trên, xin hãy
truy cập trang web:
www.sme-gtz.org.vn
www.businessportal.vn
www.economica.vn
www.orientsoft.vn

