
 

 
VIETNAM CHAMBER   

OF COMMERCE AND INDUSTRY 
 

 
RESTRUCTURING FOR A MORE 

COMPETITIVE VIETNAM PROJECT 
BÌNH CHỌN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TỐT NHẤT VÀ TỒI NHẤT 

(TOP TEN REGULATIONS) 

GIỚI THIỆU VỀ TOP TEN REGULATIONS 

Top ten Regulations là một cuộc bình chọn của cộng đồng doanh nghiệp đối với các quy định 

pháp luật về kinh doanh được ban hành bởi các cơ quan nhà nước cấp trung ương trong thời 

gian qua. Đây là diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp cổ vũ, biểu dương các quy định, chính 

sách có tác động tốt đến doanh nghiệp, nền kinh tế và xã hội, đồng thời nêu ra các quy định, 

chính sách gây khó khăn cho doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh của Việt 

Nam. 

Kết quả của cuộc bình chọn sẽ chỉ ra 10 quy định tốt nhất và 10 quy định tồi nhất đối với môi 

trường kinh doanh. Kết quả bình chọn là sự ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp đối với 

những nỗ lực từ các cơ quan nhà nước trong việc làm cho môi trường đầu tư kinh doanh thuận 

lợi hơn từ những quy định tốt, đồng thời cảnh báo về những quy định đang cản trở một cách 

bất hợp lý đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đây sẽ là gợi ý cho các cơ 

quan nhà nước nhìn nhận lại các quy định và tiến hành rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp, đồng thời xác định những tiêu chí để xây dựng các quy định một cách hiệu quả.  

Top ten Regulations được thực hiện nhằm các mục đích cụ thể sau: 

- Cổ vũ, biểu dương các quy định pháp luật có chất lượng, tác động tốt. 

- Cảnh báo về các quy định có ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp và nền kinh tế. 

- Đưa ra các kiến nghị sửa đổi các quy định pháp luật tồi. 

- Góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chí để đánh giá chất lượng chính sách, 

chất lượng quy pháp luật.  

- Trao quyền, tạo ra diễn đàn để các doanh nghiệp đóng góp, giám sát quá trình xây dựng, 

sửa đổi chính sách, pháp luật của cơ quan nhà nước.  

Top ten Regulations do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sáng kiến và chủ trì thực 

hiện với sự hỗ trợ của Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam 

(RCV).  



 

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BÌNH CHỌN  

ĐỐI TƯỢNG 

Đối tượng được bình chọn là các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp và hoạt động 

kinh doanh nằm trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật.  

Một quy định pháp luật được thể hiện dưới hình thức một điều hoặc một khoản, điểm trong 

văn bản pháp luật. Quy định là một chỉ dẫn của pháp luật để cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, 

người dân biết phải làm gì trong một hoàn cảnh cụ thể  

PHẠM VI   

Các quy định đang có hiệu lực được ban hành trong 05 năm, kể từ ngày 01/01/2011 đến ngày 

31/12/2015. Đối tượng được bình chọn bao gồm cả việc bãi bỏ các quy định pháp luật đã có.   

Chỉ bao gồm các quy định nằm trong các văn bản pháp luật cấp trung ương gồm: Hiến pháp, 

Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị 

định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng, Thông tư của các Bộ, Thông tư liên tịch.  

QUYỀN ĐỀ CỬ 

Tất cả mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước đều có quyền đề cử. 

QUYỀN BÌNH CHỌN  

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP 

Hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm cả các 

hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Ban Tổ chức sẽ rà soát danh sách các Hiệp hội 

doanh nghiệp trên cả nước trước khi gửi thư mời bình chọn. Mỗi hiệp hội doanh nghiệp chỉ 

được một phiếu bình chọn. 

Phiếu bình chọn của các Hiệp hội doanh nghiệp sẽ chiếm 70% trọng số khi tính kết quả cuối 

cùng. 

DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC 

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác đều có quyền bình chọn tự do trên website của VCCI. 

Phiếu bình chọn của nhóm chủ thể này sẽ chiếm 30% trọng số khi tính kết quả cuối cùng. 



 

TIẾN TRÌNH BÌNH CHỌN  

(các mốc thời gian mang tính dự kiến, Ban Tổ chức có thể thay đổi để phù hợp với thực tế) 

THU THẬP ĐỀ CỬ        (TỪ 22/12/2015 ĐẾN 29/02/2016) 

Tất cả các đề cử phù hợp với Đối tượng bình chọn đều hợp lệ và được tiếp nhận và xử lý.  

Các đề cử có thể gửi về cho Ban Tổ chức thông qua website, facebook của Cuộc bình chọn, qua 

fax, email hoặc bưu chính theo thông tin liên lạc dưới đây. 

CÔNG BỐ DANH SÁCH NGẮN      (NGÀY 18/03/2016) 

Dựa trên Tiêu Chí Đánh Giá, Hội đồng chuyên gia lựa chọn Danh Sách Ngắn gồm 30 quy định tốt 

nhất và 30 quy định tồi nhất.  

TIẾN HÀNH BÌNH CHỌN       (TỪ 18/03/2016 ĐẾN 25/04/2016) 

Ban Tổ chức sẽ gửi thư mời bình chọn đến cho các Hiệp hội doanh nghiệp. Các doanh nghiệp, cá 

nhân, tổ chức khác bình chọn qua website của VCCI tại địa chỉ http://topten.vibonline.com.vn. 

Người bình chọn sẽ đánh dấu những quy định mà mình cho rằng tốt nhất hoặc tồi nhất dựa trên 

Danh Sách Ngắn và các Tiêu Chí Bình Chọn. Người bình chọn không cần đánh dấu vào các quy 

định mà mình không có thông tin. 

TỔNG HỢP VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ       (DỰ KIẾN THÁNG 5/2016) 

Kết quả bình chọn sẽ được Hội đồng chuyên gia tổng hợp một cách trung thực, khách quan và 

giữ bí mật danh tính của người đề cử, bình chọn theo đúng Thể lệ. Kết quả bình chọn gồm 10 

quy định tốt nhất và 10 quy định tồi nhất là các quy định được nhiều người bình chọn nhất. 

Hội đồng chuyên gia sẽ phân tích, bình luận và đưa kiến nghị dựa trên kết quả bình chọn để đưa 

ra Báo cáo phân tích. Kết quả bình chọn và Báo cáo phân tích sẽ được công bố trong Hội thảo có 

sự tham gia đông đảo của các cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và báo chí. 

http://topten.vibonline.com.vn/


 

HỘI ĐỒNG  CHUYÊN GIA 

Hội đồng chuyên gia là tập hợp các cá nhân có uy tín, có kinh nghiệm, thường xuyên nghiên cứu, 

bình luận, viết bài về các vấn đề liên quan đến pháp luật kinh doanh. Các chuyên gia này được 

lựa chọn từ nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau như: chuyên gia kinh tế, luật gia, luật sư, nhà báo, 

lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp…  

Hội đồng chuyên gia có nhiệm vụ lựa chọn Danh Sách Ngắn từ các đề cử, viết bình luận cho các 

quy định được đưa vào bình chọn, đưa các giải pháp đề xuất và viết Báo cáo phân tích cuối 

cùng. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc đa số.  

THÀNH PHẦN 

VCCI sẽ mời các chuyên gia tham gia Hội đồng và công bố danh sách Hội đồng trên website của 

VCCI và các phương tiện thông tin khác. 

THÔNG TIN LIÊN LẠC  VÀ GỬI ĐỀ CỬ/ BÌNH CHỌN 

Ban Pháp chế - VCCI 

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 

Website: http://topten.vibonline.com.vn  

Điện thoại: 04. 35770632/ 04. 66836545;  

Fax: 04.35771459 

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com  
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