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NGUYỄN NHƯ CHÍNH * 

Tóm tắt: Các chuyên gia kinh tế nhận định, những rào cản phát sinh trong việc gia nhập thị 

trường là nguyên nhân căn bản khiến chỉ số phát triển thị trường tại các quốc gia kém hấp dẫn. Điều 

này lí giải thủ tục đăng kí doanh nghiệp là một trong những thủ tục được cải cách mạnh mẽ trong hệ 

thống pháp luật kinh doanh của các quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Luật Doanh nghiệp năm 2020 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 đã có những thay đổi, đơn giản hoá thủ tục đăng kí doanh 

nghiệp. Bài viết trình bày những điểm mới về thủ tục đăng kí doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 

năm 2020 đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hơn nữa thủ tục này theo kinh nghiệm cải 

cách thủ tục đăng kí doanh nghiệp của một số quốc gia trên thế giới. 
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BUSINESS REGISTRATION PROCEDURES ACCORDING TO THE 2020 LAW ON ENTERPRISES 

AND THE NECESSARY IMPROVEMENTS FOR THOSE PROCEDURES  

Abstract: According to economic experts, barriers in market entry are the main reason for less 

attractive market development indexes. This explains why business registration procedures is one of 

the most thoroughly reformed procedures in Vietnam and other countries. The 2020 Law on Enterprises, 

which took effect from January 1, 2021, has significantly simplified the business registration procedures. 

This article hightlights the new changes to business registration procedures under the 2020 Law on 

Enterprises and proposes some solutions to further improve this procedures based on the experience 

of other countries in reforming business registration procedures. 
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1. Khái quát thủ tục đăng kí doanh nghiệp và một số điểm mới về thủ tục đăng kí doanh 

nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 

1.1. Khái quát thủ tục đăng kí doanh nghiệp ở Việt Nam  
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