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Quan điểm của AmCham về bản dự thảo Hiến pháp của Việt Nam 

 
 
Vấn đề: 
 
Vào ngày 02 tháng giêng, Việt Nam đã công bố dự thảo sửa đổi Hiến pháp và mời gọi tham gia 
đóng góp ý kiến.1 Bản dự thảo mà chúng tôi được đọc có rất nhiều thay đổi chính liên quan đến 
vai trò của nhà nước đối với nền kinh tế. Đặc biệt, vai trò của doanh nghiệp nhà nước không 
còn được nhấn mạnh. Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp mới đã không còn khẳng định các doanh 
nghiệp nhà nước “đóng vai trò chủ đạo” trong một số lĩnh vực “then chốt” của nền kinh tế, và 
đưa ra các điều khoản mới công nhận các thành phần kinh tế và hình thức sở hữu khác cũng 
đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.  
 
 
Quan điểm:  
 
Bằng việc loại bỏ các quy định trong bản Hiếp pháp 1992 về vai trò chủ đạo của doanh nghiệp 
nhà nước, và công nhận tầm quan trọng của các thành phần kinh tế khác, việc thay đổi trong 
bản hiến pháp mới này rất được hoan nghênh, cho thấy Nhà nước đang từng bước cải cách 
vai trò của doanh nghiệp nhà nước.  
 
Tuy nhiên, kết luận như vậy vẫn còn mang tính suy luận. Quy định cần nêu rõ rằng việc đối xử 
với các thành phần kinh tế khác cũng không kém thuận lợi so với doanh nghiệp nhà nước, để 
chỉ ra ý định cụ thể của nhà nước, dứt khoát sự ủng hộ của pháp luật và tính kiên định với hiệp 
ước cam kết quốc tế.   
 
 
Quan điểm: 
 
AmCham rất tán thành dự thảo Hiếp pháp mới. Chúng tôi tin rằng nó sẽ giúp các doanh nghiệp 
tư nhân tin tưởng vào những đóng góp của họ cho nền kinh tế Việt Nam sẽ được công nhận và 
được sự hỗ trợ của nhà nước.  
 
Tuy nhiên, AmCham tin tưởng khu vực kinh tế tư nhân sẽ nhận được sự khuyến khích nhiều 
hơn nếu trong Hiếp pháp mới có quy định một cách rõ ràng doanh nghiệp tư nhân sẽ được đối 
xử không kém thuận lợi so với doanh nghiệp nhà nước. Nếu trong bản Hiếp pháp mới này đem 
đến sự đảm bảo cho các doanh nghiệp tư nhân có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp nhà 
nước trên một sân chơi bình đẳng, AmCham tin điều khoản như thế sẽ kích thích các hoạt 
động thuộc khu vực kinh tế tư nhân và đầu tư, và cũng giúp cải thiện việc quản lý của các 
doanh nghiệp nhà nước thông qua việc mở ra sự cạnh tranh lành mạnh.   
 
Do đó, AmCham khuyến cáo phiên bản cuối cùng của Hiếp pháp sẽ có quy định nêu rõ ràng 
các doanh nghiệp tư nhân sẽ được đối xử không kém thuận lợi so với doanh nghiệp nhà nước, 
theo pháp luật. 
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1!http://www.vibonline.com.vn/Duthao/1333/DU8THAO8HIEN8PHAP.aspx#relativeFiles!


