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1. Đối thoại với doanh nghiệp về chính sách và thủ 
tục hành chính thuế, hải quan 
Sáng 26-11, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam 
(VCCI) phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bộ 
Tài chính và doanh nghiệp về chính sách và thủ tục hành chính thuế, 
hải quan 2019. 

Đây là hội nghị lần thứ 14 theo cơ chế thường niên được Bộ Tài chính 
phối hợp với VCCI tổ chức nhằm lắng nghe các ý kiến phản ánh về các 
khó khăn, vướng mắc của mình trong quá trình giải quyết các thủ tục 
hành chính thuế và hải quan, tiếp nhận các ý kiến đóng góp về xây dựng 
chính sách, thể chế hành chính thuế và hải quan, tiếp nhận các ý kiến 
đóng góp về xây dựng chính sách, thể chế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp 
giảm bớt các thủ tục còn phiền hà chồng chéo, tạo môi trường thông 
thoáng, tích cực áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong giải quyết 
thủ tục… 

 

Lãnh đạo Bộ Tài chính và VCCI chủ trì hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch VCCI 
khẳng định, thuế và hải quan có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá 
trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nguồn thu của 
Nhà nước và góp phần quan trọng trong tạo môi trường kinh doanh thông 
thoáng, thuận lợi. Với ý nghĩa kép đó, doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận 
sự cải cách mạnh mẽ của cả hai ngành khi nhiều vấn đề doanh nghiệp 



phản ánh đã được lắng nghe, trao đổi và có hướng xử lý giải quyết, mang 
đến sự an tâm cho cộng đồng doanh nghiệp. 

 

Toàn cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã nêu những vấn đề còn vướng 
mắc trong giải quyết thủ tục thuế và hải quan. Toàn bộ những ý kiến, kiến 
nghị của doanh nghiệp theo từng nội dung sẽ được tập hợp và trả lời 
bằng văn bản sau khi kết thúc hội nghị, đăng tải trên website của ngành 
và VCCI. 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/doi-thoai-voi-doanh-nghiep-ve-
chinh-sach-va-thu-tuc-hanh-chinh-thue-hai-quan-603601 

 

2. Lấy ý kiến doanh nghiệp các dự thảo nghị định về 
đất đai 
Ngày 25/11, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI) phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi 
trường) tổ chức hội thảo “Lấy ý kiến doanh nghiệp các dự thảo nghị 
định về đất đai”. 

Đề cập tới nội dung các dự thảo nghị định về đất đai, bà Đoàn Thị Thanh 
Mỹ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Đất đai cho biết, qua thực 
tiễn các địa phương và phản ánh của các tổ chức, cá nhân có liên quan 
việc thi hành Luật Đất đai vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đó là vướng mắc 



về tiếp cận đất đai thông qua hình thức thoả thuận thuê, nhận chuyển 
nhượng, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; chưa thống nhất về áp 
dụng pháp luật đối với trường hợp trong khu vực dự án có diện tích đất 
do Nhà nước quản lý; chưa có quy định để xử lý đất đai đối với trường 
hợp đã được Nhà nước giao, cho thuê nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất, chưa tạo lập tài sản trên đất nhưng nay dự án bị chấm dứt 
hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư 

Bên cạnh đó, vẫn chưa có quy định điều chỉnh và xử lý đất đai đối với 
trường hợp đã được Nhà nước giao, cho thuê nhưng chưa nộp tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất, chưa tạo lập tài sản trên đất nhưng nay dự án bị 
chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư; việc giao đất, 
cho thuê đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu 
được tách thửa do Nhà nước trực tiếp quản lý cho người sử dụng đất liền 
kề. 

Cùng với đó, các nội dung liên quan đến đăng ký đất đai, cấp giấy chứng 
nhận tuy pháp luật đã có quy định nhưng lại chưa phù hợp với thực tiễn 
và yêu cầu cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, 
kinh doanh theo yêu cầu của Chính phủ…  

Các bất cập trên đặt ra yêu cầu cần xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung 
một số các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai dựa trên các 
quan điểm như tuân thủ, phù hợp và thống nhất với các quy định của 
Hiến pháp, Luật Đất đai và các pháp luật khác có liên quan. Cùng việc 
sửa đổi, bổ sung cần kế thừa các quy định hiện hành còn giá trị, bảo đảm 
tính ổn định của chính sách, pháp luật; quy định chi tiết những điều, 
khoản, đồng thời quy định cụ thể những nội dung mới phát sinh trong 
thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng đất và phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội. 

"Mục đích là nhằm đảm bảo sự phù hợp với Luật Quy hoạch, Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch; giải quyết 
được những bất cập, tồn tại trong thực tiễn; tạo điều kiện thuận lợi để 
Luật Đất đai đi vào cuộc sống và phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước.", bà Mỹ nhấn mạnh.  

Bàn về vấn đề tích tụ ruộng đất, bà Đặng Thị Bích Thảo, đại diện Viện 
Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách nêu ý kiến, qua tổng hợp các dữ liệu 
nghiên cứu cho thấy, có tồn tại tình trạng tích tụ ruộng đất giữa các nông 
hộ trên cả nước, chủ yếu với đất trồng cây lâu năm. Đất trồng lúa được 
tích tụ khá mạnh ở khu vực Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. 
Nhìn chung, quá trình tích tụ diễn ra còn chậm. Thị trường mua, bán, thuê 
và cho thuê ruộng đất ở Việt Nam còn kém phát triển do thiếu cầu, mặc 
dù lượng cung khá cao. Điều này có thể do lợi tức ngành nông nghiệp 
còn thấp, rủi ro cao dẫn đến thiếu hấp dẫn đối với nhà đầu tư. 



Các nông hộ, đặc biệt là ở khu vực phía Nam đang có xu hướng tích tụ 
và tập trung ruộng đất để sử dụng “lợi thế kinh tế theo quy mô”. Tuy 
nhiên, tốc độ tích tụ và tập trung còn chậm do nhiều yếu tố như: lợi tức từ 
canh tác nông nghiệp, việc chuyển đổi nghề nghiệp nông nghiệp sang 
công nghiệp và dịch vụ, yếu tố văn hóa và lịch sử, chính sách về quyền 
đất đai, bao gồm thời hạn sử dụng đất (để người dân an tâm canh tác và 
mua, bán, cho thuê ruộng đất). 

Đồng thời, do sự can thiệp hành chính của Nhà nước như: chính sách 
dồn điền đổi thửa, thu hồi đất làm khu công nghiệp công nghệ cao, 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, cánh đồng lớn, thuê 
đất của dân cho doanh nghiệp thuê lại… làm cho tích tụ đất đai bị chậm.  

Ở góc độ nghiên cứu, bà Thảo cho rằng, sửa đổi nội dung các quy định, 
nghị định về đất đai cần thực hiện trên cơ sở đảm bảo quyền đất đai của 
người dân, đảm bảo thời hạn sử dụng đất nông nghiệp hợp lý. Bên cạnh 
đó, cần có chính sách khuyến khích kinh tế nông hộ trong nông nghiệp 
(thay vì chỉ khuyến khích doanh nghiệp), hạn chế các can thiệp hành 
chính phi thị trường và tạo điều kiện để nông dân chuyển đổi nghề nghiệp 
sang các ngành công nghiệp và nông nghiệp một cách bền vững. 

Ngoài ra, cần thực hiện các chính sách phát triển kinh tế nhằm tạo môi 
trường đầu tư hấp dẫn cho ngành nông nghiệp như chính sách thúc đẩy 
đầu tư, ưu đãi tín dụng, bảo hiểm, đào tạo nhân lực ngành nông nghiệp, 
tăng giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp… 

Đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, ông Trương Anh Tuấn đồng 
tình với dự thảo về tính cấp thiết phải sửa đổi, bổ sung một số quy định 
về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp nhằm tạo 
điều kiện sử dụng nguồn lực đất đai một cách hiệu quả, tiết kiệm và thuận 
lợi cho người sử dụng đất.  

Tuy nhiên, ông Tuấn nêu thực tế, các quy định về lập mới quy hoạch, kế 
hoạch kể cả về quy hoạch sử dụng đất, cũng như quy hoạch xây dựng 
đều rất chi tiết và chặt chẽ. Nhưng, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng lại tùy tiện, thiếu chặt chẽ. Điều này 
dẫn đến tình trạng quy hoạch ban đầu thì khoa học, tuân thủ các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn của Nhà nước, nhưng khi thực hiện lại dễ dàng điều 
chỉnh làm méo mó quy hoạch ban đầu, có khi làm thất thoát, tham nhũng, 
quá tải hạ tầng mà không có khả năng sửa chữa. Nhất là điều chỉnh về cơ 
cấu, mục đích sử dụng đất, hệ số sử dụng đất ...  

Cũng tại hội thảo, đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đề nghị, cơ 
quan soạn thảo sửa đổi một số quy định về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất các cấp; bổ sung điều kiện của tổ chức tư vấn lập quy 
hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Song song với đó, bổ sung thêm điều 



kiện khi làm thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và quy định về việc 
cá nhân nước ngoài thuộc đối tượng sử dụng đất theo Luật Đất đai cùng 
các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngoài ra, bổ sung hướng dẫn về chế độ 
sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số loại 
hình bất động sản mới… 

PGS.TS. Doãn Hồng Nhung, Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho 
hay, Luật Đất đai năm 2013 chưa thể hiện thành công về cơ chế, hình 
thức tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp. Quy định về tích tụ đất đai 
rất cần thiết khuyến khích để người nông dân yêu mến ruộng đồng. 

Theo PGS.TS. Doãn Hồng Nhung, tích tụ đất đai tốt sẽ biến ước mơ của 
người nông dân giúp họ phát triển những cánh đồng công nghệ mới. Hiện 
đại hóa nông nghiệp, áp dụng công nghệ 4.0  vào ruộng đồng để bớt vất 
vả cho người nông dân, nhưng lại có thể canh tác, chăm sóc, thu hoạch, 
bảo quản nông sản sau thu hoạch để người nông dân làm giàu trên chính 
mảnh đất quê hương… Vì thế, vấn đề vốn hóa đất đai thành tài chính cần 
được sửa đổi để phù hợp với  thực tiễn của các dự án hạ tầng có sử 
dụng đất theo hình thức đầu tư BT (xây dựng- chuyển giao). 

Luật Đất đai năm 2013 cũng không có đấu thầu quyền sử dụng đất mà 
chỉ có đấu giá quyền sử dụng đất nên vướng mắc nhiều trong quá trình 
thực thi. Đó chính là lý do cần sự phối hợp của các cơ quan cấp bộ và cơ 
quan ngang bộ để tiến hành xử lý có hiệu quả quản lý về tài chính đối với 
đất đai. 

"Xây dựng hành lang pháp lý an toàn cho các quy định của Luật Đất đai, 
Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản phát triển an toàn 
và bền vững ở Việt Nam trong thời gian tới là việc làm cấp thiết, có ý 
nghĩa đối với các nhà hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật trong 
bối cảnh “nền kinh tế chia sẻ” trước sự tác động mạnh mẽ của cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao chất lượng sống cho đời sống 
nhân dân Việt Nam trong tương lai", bà Nhung góp ý. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/lay-y-kien-doanh-nghiep-cac-du-thao-
nghi-dinh-ve-dat-dai-20191125161653853.htm 

 

3. Luật Doanh nghiệp (sửa đổi): Bảo đảm nguyên tắc 
ổn định trong thực thi 
Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đang được Quốc hội bàn thảo 
có nhiều nội dung quan trọng tiếp nối tinh thần cải cách. Góp ý đối 
với nội dung sửa đổi lần này, nhiều luật sư, chuyên gia kinh tế lưu ý, 
sửa Luật cần phải dựa trên các nguyên tắc cốt lõi nhằm giúp cho 



các quy định liên quan đến doanh nghiệp (DN) có thể dễ dàng thống 
nhất, phù hợp. Vậy nguyên tắc này là gì? 

 

Tính ổn định của Luật Doanh nghiệp góp phần đem lại sự thuận lợi tối đa 
cho hoạt động kinh doanh. Ảnh: Tường Lâm 

Theo Luật sư Nguyễn Hưng Quang, Văn phòng Luật sư NHQuang & 
Cộng sự, hiện có rất ít luật có được một bộ máy theo dõi quá trình thực 
thi từ khi ban hành hoạt động hiệu quả như Luật DN. Giai đoạn 1997 - 
1998, những người làm công tác soạn thảo Luật đã có những cuộc tiếp 
xúc để tham vấn với những người làm công tác kinh doanh, những người 
làm nghề luật trong lĩnh vực thương mại, DN và đầu tư nước ngoài. 
Những cuộc tiếp xúc này đã làm cho nhiều người hành nghề tư vấn pháp 
luật về DN cảm thấy Luật DN năm 1999 như là “luật của mình”. Trong quá 
trình sửa đổi, bổ sung Luật DN năm 2005 cũng như năm 2014, hoạt động 
tham vấn cũng diễn ra rất sớm một cách thực chất, tin cậy. Đặc biệt, để 
theo dõi hiệu quả thực thi Luật, Tổ thi hành Luật DN (2000 - 2004) được 
thành lập và giải quyết được hàng loạt vướng mắc. 

Do đó, tại lần sửa đổi này, ông Quang cho rằng, việc sửa đổi phải dựa 
trên nguyên tắc chính là đảm bảo tính ổn định của pháp luật về DN. “Tính 
ổn định của pháp luật sẽ giúp cho pháp luật trở nên có thể dự đoán được, 
tạo sự thống nhất trong quy định pháp luật và tránh sự lạm quyền”, ông 
Quang nhấn mạnh. 



Đồng tình với ý kiến này, TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đánh giá, sau 20 
năm, Luật DN đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó có việc tăng 
an toàn và giảm rủi ro trong kinh doanh so với trước đây. Song ông Cung 
vẫn trăn trở: “Cảm nhận có được từ thu thập thông tin, khảo sát thực tế, 
xem xét thực thi pháp luật… cho thấy, đầu tư kinh doanh chưa an toàn, 
rủi ro chính sách, pháp luật, thực thi còn cao và phức tạp, thậm chí ngày 
càng tinh vi”. Chính vì thế, DN không tiên liệu trước được trong tuân thủ, 
rủi ro trong hoạt động kinh doanh rất nhiều, đa dạng, không định đoán 
được. 

Về nguyên nhân của tình trạng này, ông Cung cho rằng, do hệ thống 
pháp luật. “Một luật có thể có 10 nghị định hướng dẫn, một nghị định có 6 
- 7 thông tư, chưa kể công văn điều hành hướng dẫn… Về tính ổn định, 
luật có thể không đổi nhưng nghị định có thể thay đổi. Như vậy, rõ ràng 
tính mất ổn định từ luật đến nghị định là có. Tính mất ổn định càng cao 
hơn khi chuyển đến thông tư, mà thông tư lại gần như nằm trong ý chí và 
thẩm quyền của các bộ”, ông Cung nêu. 

Làm rõ thêm, ông Cung phân tích, các bộ ban hành thông tư hướng dẫn 
dưới thẩm quyền của họ nên nhiều khi đúng với bộ này nhưng sai với bộ 
khác, đúng với thông tư này có thể sai với thông tư khác, đúng với thông 
tư trước nhưng có thể sai với thông tư sau. “Đây là mảnh đất cực kỳ màu 
mỡ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, đây cũng là nguồn gốc của rủi ro 
trong tuân thủ luật pháp”, ông Cung chỉ rõ. 

Để đảm bảo tính ổn định của Luật DN nhằm đem lại sự thuận lợi tối đa 
cho hoạt động kinh doanh, ông Nguyễn Hưng Quang nhấn mạnh, khi sửa 
Luật DN cần phải xây dựng các nguyên tắc cốt lõi của luật này. Đó trước 
hết là nguyên tắc ổn định của pháp luật DN. “Nếu những nguyên tắc này 
được đảm bảo sẽ giúp cho các quy định pháp luật liên quan đến DN như: 
Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư… dễ dàng có sự thống nhất, phù hợp với 
nhau”, ông Quang nêu quan điểm. 

Trên cơ sở đó, đại diện Văn phòng Luật sư NHQuang & Cộng sự khuyến 
nghị một số vấn đề có thể xem xét giữ ổn định và hình thành một số 
nguyên tắc cốt lõi như: Vấn đề sở hữu doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ 
của DN; bảo đảm thuận lợi cho người dân, nhà đầu tư gia nhập thị 
trường; mô hình tổ chức DN (bao gồm các loại hình DN, nhóm công ty, hộ 
kinh doanh); mô hình quản trị DN; mô hình tổ chức DN nhà nước; nguyên 
tắc bảo vệ cổ đông thiểu số... 

Luật sư Trần Hữu Huỳnh cho rằng, tính ổn định của pháp luật vô cùng 
quan trọng đối với DN, giúp họ yên tâm đầu tư kinh doanh. 



Bên cạnh nguyên tắc ổn định của pháp luật, TS. Nguyễn Đình Cung lưu 
ý, cải cách Luật DN phải đồng hành và kết hợp với cải cách hệ thống tòa 
án thì mới có thể tạo ra hệ thống thể chế thân thiện, vì DN, thúc đẩy sự 
phát triển. 

Nguồn: https://baodauthau.vn/doanh-nghiep/luat-doanh-nghiep-sua-doi-
bao-dam-nguyen-tac-on-dinh-trong-thuc-thi-115940.html 

 

4. Tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, 
bền vững 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có bài viết với tựa đề "Tiếp 
tục đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử 
dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa đất nước phát 
triển nhanh, bền vững". 

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng như sau: 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

"Bất cứ quốc gia - dân tộc nào muốn trở nên thịnh vượng đều phải huy 
động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phục vụ cho phát triển. 
Đối với Việt Nam, để hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội XII của Đảng đã 
đề ra và tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền 
vững trong thập niên tới đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy cũng 



như hành động một cách quyết liệt nhằm khai thông, giải phóng tối đa, 
huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. 

Thực tiễn hơn ba thập niên đổi mới đất nước cho thấy, mỗi khi nguồn lực 
của đất nước được giải phóng tối đa và sử dụng có hiệu quả thì tạo được 
thành tựu bứt phá trong phát triển. Ngược lại, những thời điểm nguồn lực 
không được khai thông, các tiềm năng, lợi thế không được phát huy đầy 
đủ, khi đó nền kinh tế bị rơi vào trì trệ, suy giảm động lực phát triển. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, với hành trình hơn 2/3 chặng 
đường của toàn bộ nhiệm kỳ, chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn thuộc tốp đầu các 
nước trong khu vực và thế giới, mức sống và chất lượng sống của nhân 
dân được nâng lên rõ rệt, sức mạnh tổng hợp quốc gia được tăng cường, 
tạo thế và lực mới đưa đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 
Thời gian còn lại của nhiệm kỳ đang dần rút ngắn, tình hình thế giới và 
khu vực lại biến động phức tạp, khó lường. Vì vậy, chúng ta không được 
chủ quan, tự mãn với thành tích đạt được, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ 
cơ chế, chính sách để khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng 
có hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy đầy đủ các động lực vật chất và tinh 
thần, tạo sức bật mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 
toàn nhiệm kỳ và tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, 
bền vững trong thập niên tới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ tổng thể đó, cần 
tập trung vào mấy định hướng lớn sau đây: 

1- Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, 
xác định đúng các hướng lựa chọn ưu tiên để khai thác và giải phóng tối 
đa, huy động, sử dụng có hiệu quả các loại nguồn lực gắn với phát triển 
ngành, nghề mới trên cơ sở nắm bắt, tận dụng tối đa cơ hội mở ra từ 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0). 

Những năm gần đây, chúng ta đã thực hiện một cách quyết liệt việc đổi 
mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển từ mô 
hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên, vốn đầu tư và lao 
động hướng mạnh sang mô hình tăng trưởng sử dụng tổng hợp, có hiệu 
quả các nguồn lực của nền kinh tế, nhất là coi trọng nguồn nhân lực chất 
lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Nhiều giải pháp đồng 
bộ nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh 
tranh của nền kinh tế đã được triển khai thực hiện trên thực tế. 

Chúng ta đều biết, mô hình tăng trưởng đóng vai trò quyết định đến 
phương thức và biện pháp lựa chọn thứ tự ưu tiên trong khai thác, huy 
động và sử dụng từng loại nguồn lực. Đa số các quốc gia trên thế giới 
đều mong muốn áp dụng mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và khoa 
học - công nghệ, năng suất lao động xã hội cao, các nguồn lực sáng tạo 
được giải phóng tối đa thay cho mô hình dựa trên khai thác tài nguyên 



thiên nhiên và mở rộng quy mô sản xuất một cách giản đơn, năng suất 
lao động thấp. Hầu hết các quốc gia đang phát triển, trong những giai 
đoạn đầu, do điều kiện khách quan, nên thường lựa chọn mô hình tăng 
trưởng dựa trên lao động giá rẻ và khai thác tài nguyên thiên nhiên, xem 
đây là những nguồn lực quan trọng để tích lũy ban đầu, tạo nền tảng cho 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo thời gian, tài nguyên hóa 
thạch dần trở nên cạn kiệt, lao động giá rẻ mất đi lợi thế, những nước 
không chuyển đổi thành công sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức 
và khoa học - công nghệ thường rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”. Còn 
những quốc gia chủ động chuyển sang mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa 
trên nguồn nhân lực chất lượng cao, kỹ năng quản lý tốt, ứng dụng mạnh 
mẽ thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại, thì tạo được sự bứt phá 
trong phát triển, vươn lên trở thành nước công nghiệp mới. Do đó, việc 
xác định đúng đắn mô hình tăng trưởng và lựa chọn hướng ưu tiên chính 
xác trong khai thác, huy động và sử dụng nguồn lực hiệu quả gắn với giải 
pháp phù hợp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tạo động lực mới cho 
phát triển, đẩy nhanh quá trình xây dựng quốc gia thịnh vượng. 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt ra những yêu cầu mới đối 
với quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng ở nước ta, mở ra cơ hội cho 
Việt Nam có thể bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với 
khu vực và thế giới, bảo đảm không lỡ nhịp trong phát triển. Việc tận 
dụng được thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ cho phép 
biến nhiều nguồn tài nguyên từ dạng tiềm năng trở thành động năng cho 
phát triển, như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng hải lưu, 
năng lượng sóng biển, năng lượng địa nhiệt, năng lượng sinh khối,... 
cũng như các tài nguyên sinh vật và tài nguyên phi sinh vật khác. Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư còn cho phép chúng ta biến những yếu tố 
trước đây là phế thải, như nước thải, rác thải rắn, khí thải các-bon,... trở 
thành nguồn đầu vào cho phát triển công nghiệp môi trường, từng bước 
hình thành nền kinh tế tuần hoàn thay thế cho nền kinh tế tuyến tính vốn 
gây nhiều hệ lụy khiến khả năng chịu tải của môi trường vượt quá 
ngưỡng cân bằng trước sức sản xuất và tiêu thụ gia tăng cấp số nhân 
của con người. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang thúc đẩy hình 
thành nền kinh tế số mà ở đó tài nguyên số đóng vai trò cốt lõi cho phát 
triển và khai thác hạ tầng số, thị trường số, dịch vụ số, tạo nên những mô 
hình sản xuất kinh doanh hoàn toàn mới vượt khỏi quy luật kinh doanh 
thông thường. Trí tuệ nhân tạo, in-tơ-nét kết nối vạn vật, vật liệu thông 
minh, người máy thế hệ mới... được ứng dụng phổ biến làm cho lao động 
giá rẻ đang mất dần lợi thế cạnh tranh. 

Để tránh rơi vào nguy cơ “bẫy thu nhập trung bình”, duy trì và thúc đẩy đà 
tăng trưởng, chúng ta phải nắm bắt, tận dụng tốt các cơ hội đang mở ra 
từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, lấy động lực tăng trưởng chủ 



yếu dựa vào công nghệ và đổi mới sáng tạo thay thế dần cho các nguồn 
lực đầu vào truyền thống ngày càng khan hiếm hoặc mất đi lợi thế. 

Khoa học - công nghệ ngày càng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp - 
như C. Mác đã từng dự báo, là nguồn lực được các quốc gia ưu tiên lựa 
chọn làm hướng đột phá cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Chúng ta 
phải tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư bằng tinh thần chủ 
động và sáng tạo, nội dung cốt lõi là thúc đẩy phát triển khoa học - công 
nghệ và đổi mới sáng tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực; thúc đẩy chuyển 
đổi số quốc gia, trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông 
minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số. Cần tập trung hoàn 
thiện thể chế, pháp luật về doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, sở hữu trí 
tuệ, thương mại, đầu tư, kinh doanh để tạo thuận lợi cho mọi tổ chức, cá 
nhân, trước hết là doanh nghiệp chủ động tham gia cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư. Có chính sách ưu đãi phát triển các ngành, nghề 
kinh doanh mới thể hiện tinh thần nắm bắt, tiến kịp và vượt trước một số 
lĩnh vực của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Huy động mọi 
nguồn lực xã hội đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát 
triển và ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tạo thuận lợi cho hoạt 
động thu hút vốn, chuyển nhượng cổ phần, mua bán, sáp nhập doanh 
nghiệp công nghệ, các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào kinh doanh 
khởi nghiệp sáng tạo. Xây dựng chiến lược quốc gia phát triển doanh 
nghiệp công nghệ, ưu tiên phát triển doanh nghiệp công nghệ số, doanh 
nghiệp công nghệ cao thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam. Có cơ 
chế định giá, bảo hộ, bảo vệ quyền tài sản hình thành từ quyền sở hữu trí 
tuệ - cơ sở cho tài sản đặc biệt này có thể mua bán, góp vốn, thế chấp để 
vay vốn khởi nghiệp, kinh doanh công nghệ. Nhà nước có chính sách ưu 
tiên đặt hàng sản xuất và mua các sản phẩm công nghệ số do doanh 
nghiệp Việt Nam sản xuất. Phát triển mạnh mẽ hạ tầng số, từ phát triển 
hạ tầng băng thông rộng, hạ tầng dữ liệu số, hạ tầng thanh toán số, đến 
hạ tầng bảo đảm an ninh, an toàn mạng... Có chính sách phát triển và 
nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, xây dựng và phát triển trung tâm đổi 
mới sáng tạo quốc gia, tập trung vào các công nghệ lõi, lấy doanh nghiệp 
làm trung tâm, trường đại học và viện nghiên cứu làm chủ thể nghiên cứu 
mạnh. Tập trung phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên có mức độ 
sẵn sàng cao, gắn kết chặt chẽ với hợp tác quốc tế về phát triển khoa học 
- công nghệ(1). 

Nguồn nhân lực chất lượng cao bao giờ cũng đóng vai trò quyết định đến 
khả năng huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại nguồn lực 
khác, nhất là trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức. Đổi mới mô hình 
tăng trưởng trước hết phải tạo được bước đột phá trong chất lượng 
nguồn nhân lực, bao gồm cả nhân lực lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhà 
khoa học và lao động có kỹ năng. Cần phải đổi mới nội dung, phương 



thức giáo dục và đào tạo phù hợp với yêu cầu của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư, từ các bậc học nền tảng, đào tạo nghề đến giáo dục 
đại học. Đặc biệt coi trọng đào tạo lại và nâng cao kỹ năng của đội ngũ 
cán bộ, công chức và người lao động tương thích, đủ năng lực vận hành 
chính quyền điện tử và tham gia nền sản xuất thông minh, kinh doanh 
dựa trên công nghệ hiện đại. Lấy đánh giá của doanh nghiệp làm thước 
đo cho đổi mới chất lượng đào tạo của các trường đại học trong lĩnh vực 
thuộc kỹ thuật số, chuyển từ xây dựng kế hoạch đào tạo theo chỉ tiêu 
hành chính từ trên xuống sang xây dựng kế hoạch đào tạo mang tính tự 
chủ của từng trường dựa trên cơ sở khảo sát nhu cầu thị trường lao động 
và đối thoại với doanh nghiệp. Khuyến khích và ưu đãi các tổ chức, cá 
nhân, doanh nghiệp công nghệ trực tiếp tham gia đào tạo các sản phẩm 
phục vụ nền kinh tế số. Hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng 
nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao, không phân biệt người Việt 
Nam ở trong nước hay định cư ở nước ngoài, kể cả thu hút chuyên gia 
quốc tế đến làm việc tại Việt Nam. 

Lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta và kinh nghiệm thế giới 
đã chỉ ra rằng, nguồn lực con người chỉ phát huy đầy đủ khi tác động 
trúng lợi ích và khơi dậy được hoài bão, khát vọng dân tộc, tạo thành 
động lực thường trực để mỗi cá nhân nỗ lực phấn đấu vì sự thịnh vượng, 
phồn vinh của đất nước và khẳng định danh dự bản thân. Xây dựng khát 
vọng phát triển phải bằng những cơ chế, chính sách cụ thể, rõ ràng, bảo 
đảm quyền bình đẳng về cơ hội phát triển giữa các thành viên trong xã 
hội, làm cho người hiền tài thật sự được trọng dụng, tôn vinh; xóa bỏ mọi 
định kiến xã hội hoặc chủ nghĩa bình quân cản trở trọng dụng nhân tài. 
Lợi ích cá nhân là động lực thường trực cho mỗi người phấn đấu vươn 
lên, nhưng lợi ích mỗi thành viên của xã hội phải thuận chiều với lợi ích 
của quốc gia - dân tộc thì mới tạo nên sức mạnh tổng hợp, được bảo 
đảm bằng hệ thống luật pháp công bằng, không thiên vị, làm cho người 
hiền tài luôn khẳng định được năng lực và nhân phẩm của chính mình, 
được xã hội trọng dụng, tôn vinh. Đi đôi với tôn trọng lợi ích kinh tế, phải 
khơi dậy được động lực văn hóa - tinh thần, đó là khát vọng phát triển, 
tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, 
đức hy sinh, cống hiến. Nếu như lợi ích kinh tế tạo ra động cơ để thúc 
đẩy con người hành động thỏa mãn nhu cầu của chính họ và đóng góp 
cho xã hội, thì giá trị văn hóa - tinh thần lại làm cho mỗi con người luôn 
vượt lên lợi ích cá nhân để khẳng định các giá trị theo đuổi, rồi hành động 
một cách tự giác, tự nguyện bằng tất cả sự xả thân vì danh dự, nhân 
phẩm, dấn thân cho dân tộc, phụng sự nhân dân bằng tất cả năng lực nội 
sinh vốn có. 

Trong điều kiện nước ta hiện nay, phải có cơ chế để duy trì, nuôi dưỡng 
và phát huy động lực văn hóa - tinh thần, khát vọng phát triển trong mỗi 



người dân bằng giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, 
ý chí tự cường. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phải chú trọng giáo 
dục khát vọng dân tộc, thúc đẩy liêm chính, nêu cao sứ mạng phục vụ 
người dân và doanh nghiệp; xây dựng biểu tượng trong mỗi giai tầng xã 
hội để làm gương, tạo ảnh hưởng lan tỏa rộng rãi, gắn với thực hiện tốt 
quy định nêu gương, nhất là gương người hiền tài, gương “người tốt, việc 
tốt”. Tôn vinh, khen thưởng kịp thời những người xứng đáng, không phân 
biệt khu vực công hay khu vực tư, phải khắc phục các định kiến cũ, chủ 
nghĩa bình quân khiến cho tài năng bị thui chột, triệt tiêu các động lực 
phát triển. Phải xem việc phát hiện và trọng dụng người hiền tài là trách 
nhiệm của cả hệ thống chính trị gắn với đổi mới công tác cán bộ, phát huy 
dân chủ rộng rãi, để nguồn lực quý giá bậc nhất này không bị bỏ sót và 
được sử dụng có hiệu quả phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. 

Chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên sử dụng có hiệu quả nguồn 
lực tổng hợp, trước hết là dựa vào tri thức và khoa học - công nghệ, 
không thể tiến hành nóng vội, chủ quan, bất chấp trình độ phát triển, mà 
phải bằng các giải pháp khả thi, lộ trình phù hợp, tính toán đầy đủ các 
điều kiện kèm theo. Phải nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng: Đổi 
mới mô hình tăng trưởng theo hướng chú trọng và ngày càng dựa nhiều 
hơn vào các nhân tố thúc đẩy tăng năng suất lao động, sử dụng hiệu quả 
các nguồn lực, đặc biệt là phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự 
tôn dân tộc, trí sáng tạo của con người Việt Nam và thành tựu khoa học - 
công nghệ của nhân loại, mọi tiềm năng, lợi thế của các ngành, lĩnh vực, 
các địa phương và cả nước. Tùy theo tình hình thực tế của từng ngành, 
lĩnh vực và địa phương mà kết hợp hợp lý giữa tăng trưởng theo chiều 
rộng và chiều sâu, trong đó lấy tăng trưởng theo chiều sâu là hướng chủ 
đạo. Chuyển dần từ tăng trưởng chủ yếu dựa vào đầu tư và xuất khẩu 
sang tăng trưởng dựa đồng thời vào cả đầu tư, xuất khẩu và thị trường 
trong nước; từ dựa vào gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào của sản 
xuất sang dựa vào tăng năng suất, chất lượng lao động, ứng dụng khoa 
học - công nghệ và đổi mới sáng tạo(2). Khai thác và phát huy tối đa nội 
lực kết hợp với thu hút và sử dụng hiệu quả ngoại lực, nhất là nắm bắt xu 
hướng dịch chuyển ngành nghề gắn với dịch chuyển nguồn lực trên thế 
giới đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay để tranh thủ, tận dụng tối đa các cơ 
hội. 

2- Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, bảo đảm cho nguồn lực tự nhiên 
(đất đai, nước, khoáng sản...) được khai thông, giải phóng tối đa, vận 
hành thông suốt, phân bổ và sử dụng có hiệu quả theo cơ chế thị trường 
để phục vụ cho trước mắt và tính toán cả dự trữ cho tương lai. 



Những năm qua, nhờ lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt mà chúng ta đã khai 
thông được nhiều nguồn lực của đất nước vốn bị “đóng băng” trong cơ 
chế kinh tế cũ, tranh thủ được nguồn lực bên ngoài gắn với chủ động và 
tích cực hội nhập quốc tế để phục vụ cho các chiến lược phát triển kinh tế 
- xã hội, nhờ đó đã giành được nhiều thành tựu quan trọng. 

Tuy nhiên, cũng cần nhìn thẳng vào thực tế và khách quan thấy rằng, 
nhiều nguồn lực của nước ta vẫn chưa được sử dụng có hiệu quả. Không 
ít nguồn lực ở dạng tiềm năng chưa chuyển thành động năng, chậm được 
vốn hóa để đưa vào phục vụ sản xuất. Cơ chế phân bổ nguồn lực còn 
nhiều bất cập, làm cho chủ thể có khả năng sử dụng hiệu quả nguồn lực 
nhiều khi thiếu cơ hội tiếp cận, còn chủ thể nắm giữ nguồn lực lại sử dụng 
kém hiệu quả, gây lãng phí. Nghịch lý trên đây phải nhanh chóng được 
khắc phục. Có thể nêu nhiều ví dụ về tình trạng này, như không ít địa 
phương có hiện tượng để ruộng đất hoang hóa, tình trạng manh mún 
ruộng đất chậm được cải thiện; thị trường quyền sử dụng đất nông 
nghiệp chậm hình thành; thất thoát nguồn thu ngân sách đối với giá trị gia 
tăng sau hình thành quy hoạch đất đai; nguồn nước sử dụng chưa tiết 
kiệm và nhiều nơi bị ô nhiễm nặng; tài nguyên khoáng sản bị khai thác 
quá mức; dịch chuyển lao động nông thôn - đô thị chưa thông suốt; chưa 
cân bằng giữa huy động nguồn vốn qua thị trường tín dụng ngân hàng và 
thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp để khai thác 
tối đa nguồn vốn trong xã hội... Bài học phát triển của thế giới cho thấy, 
một quốc gia muốn trở nên thịnh vượng thì nguồn lực không thể chỉ tồn 
tại ở dạng tiềm năng, mà phải biến thành động năng, cần được vốn hóa; 
phải khắc phục cho được tình trạng sử dụng kém hiệu quả nguồn lực, bởi 
nguồn lực luôn có giới hạn, sử dụng cho công việc này sẽ không thể sử 
dụng cho công việc khác. 

Để khai thông, giải phóng tối đa các nguồn lực, trong những năm tới, cần 
nắm vững và quán triệt sâu sắc quan điểm Đại hội XII của Đảng đã đề ra 
là “thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả 
các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản 
xuất”, “các nguồn lực nhà nước được phân bổ theo chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch phù hợp với cơ chế thị trường”(3). Phải tháo gỡ các “nút 
thắt” của cơ chế, chính sách khiến cho không ít nguồn lực chưa được 
khai thông, chậm được vốn hóa, cốt lõi là bảo đảm vai trò chủ yếu của thị 
trường trong huy động và phân bổ nguồn lực, chống các hiện tượng “bao 
cấp”, “phi thị trường” còn tồn tại dưới hình thức này hay hình thức khác, 
nhất là bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng trong tiếp cận các 
nguồn lực giữa các chủ thể của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, nhờ đó mà nguồn lực đến đúng địa chỉ có khả năng sử dụng 
hiệu quả. Phải tập trung hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách, khung 
pháp lý điều chỉnh hạn điền, thực hiện tích tụ tập trung ruộng đất gắn với 



đổi mới mạnh mẽ hình thức tổ chức sản xuất và cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp(4); phát triển thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp; chuyển 
đổi mục đích sử dụng đất đối với đất nhà nước cho thuê trả hằng năm, 
đất ngập mặn do biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đô thị. 
Thực hiện nghiêm quy định đấu giá quyền sử dụng đất, bảo đảm nguồn 
thu cho ngân sách nhà nước đối với giá trị gia tăng hình thành sau quy 
hoạch, sử dụng hiệu quả hơn công cụ thuế hoặc các hình thức phí có tính 
chất thuế, nhằm hạn chế tình trạng để đất hoang hóa, lãng phí, không 
đưa vào sử dụng trong thời gian dài. Xử lý có hiệu quả những bất cập 
trong quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp, nhất là tình 
trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích, cho thuê, cho mượn, 
giao khoán trái pháp luật; hoặc việc một số nông, lâm trường “phát canh 
thu tô” trong khi người dân địa phương không có đất sản xuất. Đẩy mạnh 
thăm dò, đánh giá tiềm năng nước mặt và nước ngầm; rà soát, điều chỉnh 
quy hoạch ngành cấp nước (cả nước sinh hoạt, thủy lợi và thủy điện) trên 
quan điểm tiết kiệm, hiệu quả, tính toán tới tác động của biến đổi khí hậu, 
nước biển dâng, có biện pháp lưu giữ và sử dụng tiết kiệm nguồn nước, 
tránh lãng phí, ngăn chặn và xử lý kiên quyết tình trạng gây ô nhiễm 
nguồn nước, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế để bảo vệ và khai thác 
nguồn nước xuyên quốc gia, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng 
với biến đổi khí hậu. Ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái 
phép; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, chế biến, xuất 
khẩu khoáng sản; hạn chế tối đa, tiến tới chấm dứt tình trạng xuất khẩu 
tài nguyên khoáng sản thô hoặc chỉ qua sơ chế; tính toán hài hòa, cân đối 
giữa xuất và nhập khẩu, giữa phục vụ cho trước mắt và dự trữ chiến lược 
đối với các tài nguyên khoáng sản quan trọng; xây dựng lộ trình để tiến 
tới đấu thầu quyền khai thác mỏ, hoạt động khai thác và một số hoạt động 
hỗ trợ khai thác mỏ(5). 

Xét trên phương diện lý luận cũng như thực tiễn đều cho thấy, nhà nước 
và thị trường là “hai bàn tay” cùng đồng hành, bổ sung cho nhau để phân 
bổ các nguồn lực. Ở nước ta, cần xuất phát từ thực tiễn và trình độ phát 
triển của nền kinh tế mà sử dụng hợp lý, linh hoạt các công cụ quản lý 
của Nhà nước (chiến lược, kế hoạch, quy hoạch), chính sách tiền tệ và 
chính sách tài khóa, cũng như các nguồn lực vật chất của Nhà nước để 
can thiệp, điều tiết thị trường, bảo đảm các mục tiêu, định hướng phát 
triển. Trong đó, các nguồn lực vật chất của kinh tế nhà nước có vai trò 
đặc biệt quan trọng, cần phải được khai thông, giải phóng tối đa, sử dụng 
có hiệu quả phù hợp với cơ chế thị trường. Hiến pháp năm 2013 đã quy 
định rõ, đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở 
vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà 
nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước 
đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Cần thể chế hóa đầy đủ quyền 



tài sản hình thành từ quyền sử dụng đất, tạo cơ sở cho nguồn lực quan 
trọng này được vận hành thông suốt trong nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, khai thông các điểm nghẽn, gắn liền với tăng 
cường vai trò quản lý của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu. 
Kiểm kê, đánh giá, thống kê tổng thể và từng loại tài nguyên để xác định 
đầy đủ tiềm năng, trữ lượng, xây dựng thành dữ liệu quốc gia phục vụ 
cho khai thác và quản lý hiệu quả. Phải đổi mới căn bản công tác quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng các nguồn tài nguyên để kích hoạt sức mạnh 
của thị trường phân bổ nguồn lực hướng vào giải quyết các mục tiêu của 
Nhà nước với tính liên thông giữa kế hoạch ngắn hạn, trung hạn với tầm 
nhìn dài hạn, giữa phục vụ cho các mục tiêu quốc phòng - an ninh và sản 
xuất, kinh doanh, giữa phục vụ cho yêu cầu trước mắt và dự trữ. Coi 
trọng nghiên cứu, đánh giá các nguồn tài nguyên sinh vật và phi sinh vật 
biển, tài nguyên trong không gian, tài nguyên trong lòng đất... trước đây ít 
được chú ý nhưng với thành tựu khoa học - công nghệ lại trở thành 
nguồn lực phục vụ cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng... 

3- Đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động tốt hơn nguồn lực 
ngoài nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư công và hoạt động kinh doanh 
vốn nhà nước. 

Để tăng tốc phát triển trong thời gian tới, cần phải nỗ lực và có nhiều biện 
pháp để thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đa dạng hóa 
các nguồn vốn huy động và sử dụng, nhất là nguồn lực đầu tư ngoài nhà 
nước. Cần hoàn thiện thể chế, luật pháp, cơ chế, chính sách huy động 
nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong và 
ngoài nước để đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm hài hòa lợi 
ích của Nhà nước, nhà đầu tư và xã hội. Đây phải được xem là giải pháp 
đột phá để đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa kết cấu hạ tầng và phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh 
tế là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, là một phương 
cách bảo đảm cho nguồn lực xã hội được huy động và sử dụng có hiệu 
quả. Doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân hoàn toàn tự mình 
quyết định sản xuất cho ai, sản xuất cái gì và sản xuất như thế nào theo 
tín hiệu của thị trường, có thể ra quyết định huy động nguồn vốn và đầu 
tư trong thời gian ngắn, đẩy nhanh tốc độ thi công và hoàn thành công 
trình sớm để đưa vào khai thác, nhanh thu hồi vốn và sinh lời. Vì vậy, 
muốn huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực xã hội phải quán triệt 
đầy đủ, sâu sắc quan điểm thị trường đóng vai trò chủ yếu trong phân bổ 
nguồn lực và phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của 
nền kinh tế. Phải đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm các loại giấy 
phép con, cải cách mức thuế và thủ tục đăng ký của doanh nghiệp, thủ 



tục đăng ký hải quan, quyết liệt loại trừ tình trạng nhũng nhiễu đối với 
doanh nghiệp, áp dụng các khâu công nghệ có thể thay thế con người 
trong đăng ký, cấp giấy phép để minh bạch hóa, giảm thiểu “tham nhũng 
vặt”. Cải cách thuế theo hướng tạo động lực cho khuyến khích đổi mới 
sáng tạo, thâm dụng công nghệ, ít gây ô nhiễm môi trường, thúc đẩy kết 
nối doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài. Hoàn thiện thể chế, cơ chế để doanh nghiệp có điều kiện 
huy động nguồn lực tài chính trên thị trường cổ phiếu, thị trường trái 
phiếu doanh nghiệp,... bổ sung cho kênh huy động nguồn lực tài chính 
qua hệ thống tín dụng ngân hàng đang chịu nhiều áp lực. Hỗ trợ phát 
triển theo ngành hàng sản xuất của kinh tế tư nhân thay thế cho chính 
sách chung chung đối với kinh tế tư nhân như hiện nay, không phân biệt 
ngành hàng và quy mô sản xuất. Xây dựng chiến lược phát triển và có 
chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ nhóm 
doanh nghiệp “dẫn đầu” thuộc khu vực kinh tế tư nhân có tiềm năng kinh 
doanh vươn ra thị trường khu vực và thế giới, bảo vệ sản xuất và thị 
trường trong nước, tích cực đổi mới công nghệ, góp phần xây dựng nền 
kinh tế độc lập, tự chủ. Có cơ chế để ngân hàng định giá các loại tài sản 
vô hình, cấp tín dụng theo chuỗi giá trị gắn với tài sản hình thành trong 
tương lai. Đẩy nhanh thoái vốn nhà nước, cổ phần hóa các doanh nghiệp 
nhà nước không thuộc danh mục mà Nhà nước cần nắm giữ, chi phối, 
mở rộng hình thức đầu tư theo đối tác công tư (PPP),... tạo dư địa cho 
huy động nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. 
Phải có hình thức khen thưởng bậc cao, xứng tầm, cho những doanh 
nhân, doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân có đóng góp quan 
trọng cho gây dựng, phát triển những sản phẩm chủ lực cho đất nước, có 
giá trị gia tăng cao, có ý nghĩa nâng cao địa vị kinh tế quốc gia - dân tộc 
và góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường trong hội 
nhập quốc tế. 

Điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả chính sách tiền tệ, phối hợp có 
hiệu quả với chính sách tài khóa và các chính sách khác để kiểm soát lạm 
phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế. 
Tiếp tục tập trung cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, 
nâng cao năng lực tài chính và chất lượng tín dụng, chuyển đổi mô hình 
kinh doanh, quản trị, điều hành của tổ chức tín dụng; tăng cường công tác 
thanh tra, giám sát ngân hàng; bảo đảm an toàn hệ thống. Thực hiện 
chính sách cân bằng giữa huy động vốn qua các tổ chức tín dụng ngân 
hàng với huy động vốn qua thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu 
doanh nghiệp. 

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn đầu tư công, cải cách thủ tục xét duyệt 
để rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án đầu tư, bảo đảm cho nguồn lực 
quan trọng này nhanh chóng đi vào vận hành, phát huy hiệu quả. Tập 



trung đầu tư phát triển các công trình cấp bách, trọng tâm, trọng điểm, 
các công trình kết cấu hạ tầng bảo đảm tính đồng bộ, kết nối nhằm tạo 
động lực cho phát triển lan tỏa. Phải khắc phục triệt để tình trạng đầu tư 
dàn trải, kéo dài, không hoàn thành dự án đúng tiến độ, làm đội vốn, gây 
lãng phí nguồn lực. Thực hiện đấu thầu công khai, minh bạch các dự án 
sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm cơ hội tiếp cận bình đẳng giữa các 
chủ thể của kinh tế thị trường. Phát huy vai trò dẫn dắt, “vốn mồi” của đầu 
tư công để thu hút tư nhân tham gia các công trình đầu tư theo hình thức 
đối tác công tư (PPP), gắn với xác định rõ trách nhiệm của cả hai bên trên 
tinh thần “đối tác”, được thể hiện trong quá trình đàm phán, giao kết và 
thực hiện hợp đồng. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chế độ trách nhiệm 
trong quản lý đầu tư công, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm mọi sai 
phạm. 

Doanh nghiệp nhà nước là bộ phận rất quan trọng của kinh tế nhà nước, 
nắm giữ nguồn lực lớn của toàn xã hội, phải tiếp tục được cơ cấu lại, đổi 
mới quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh vốn nhà nước. Ủy ban Quản 
lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được thành lập, vận hành một thời 
gian, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định, cơ chế, nhân sự, phương thức 
hoạt động, đủ năng lực thực hiện vai trò đại diện chủ sở hữu, quản lý hiệu 
quả hoạt động kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp, được phân 
tách với chức năng quản lý nhà nước. Với tư cách là nhà đầu tư, doanh 
nghiệp nhà nước phải được trao quyền kinh doanh vốn nhà nước một 
cách bình đẳng về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm như mọi chủ thể khác 
trong nền kinh tế thị trường, làm cho vốn nhà nước luôn được bảo toàn 
và sinh lời. Phải rà soát lại hệ thống cơ chế, chính sách để bảo đảm 
quyền tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà 
nước theo nguyên tắc thị trường, quản trị doanh nghiệp phải theo chuẩn 
mực hiện đại. Tôn trọng tính độc lập trong việc thực hiện quyền và trách 
nhiệm của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành 
viên, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, ban điều hành doanh 
nghiệp nhà nước để hoạt động và quản trị của doanh nghiệp nhà nước 
được thực hiện một cách minh bạch, giải trình, chuyên nghiệp và hiệu 
quả cao. Giao quyền tự chủ rộng rãi cho doanh nghiệp nhà nước phù hợp 
với cơ chế thị trường gắn với kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ việc 
huy động, sử dụng vốn, nhất là vay nợ nước ngoài, các dự án đầu tư 
trong nước và nước ngoài, nguồn vốn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp nhà nước chỉ tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết 
yếu, những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh, những lĩnh vực 
mà tư nhân không làm hay chưa làm. Đẩy mạnh tái cơ cấu, thoái vốn, cổ 
phần hóa và niêm yết trên thị trường chứng khoán theo đúng tiến độ của 
Đề án đã được Chính phủ phê duyệt, trong đó tập trung vào cơ cấu lại 
toàn diện các tập đoàn, tổng công ty về ngành, nghề kinh doanh, tài 



chính, công nghệ, tổ chức, thúc đẩy áp dụng các mô hình quản trị doanh 
nghiệp hiện đại, phù hợp với nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế. Sắp xếp, 
cơ cấu lại các tập đoàn, tổng công ty để hình thành những tập đoàn, tổng 
công ty lớn, đa sở hữu, có quy mô và phạm vi hoạt động phù hợp với 
năng lực quản trị, điều hành; hoạt động trong những lĩnh vực có tính dẫn 
dắt; phát huy tốt lợi thế so sánh và nguồn lực Nhà nước giao, có khả 
năng cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới; có hàm lượng công nghệ 
cao, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh; đóng vai trò quan 
trọng hàng đầu cho xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Các bộ, ngành 
liên quan cần sớm hướng dẫn cụ thể hơn phương án sử dụng đất, xác 
định giá trị doanh nghiệp, kể cả các giá trị vô hình, như thương hiệu, 
chuỗi giá trị, sở hữu trí tuệ, giá trị lịch sử - văn hóa... để tạo thuận lợi cho 
tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Đổi mới, nâng cao năng 
lực quản trị theo các tiêu chuẩn hiện đại, nhất là năng lực cạnh tranh, 
theo dõi, đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh qua các kỳ đánh giá. 
Mỗi tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải là một trung tâm đổi mới sáng 
tạo, tập hợp xung quanh mình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh 
tế, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ với cụm ngành, gồm các nhà cung 
ứng phân tầng, hình thành chuỗi giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh. 
Những lĩnh vực tư nhân chưa làm, nhất là lĩnh vực cần vốn lớn, hàm 
lượng khoa học - công nghệ cao, tư nhân chưa sẵn sàng, quan hệ thị 
trường mới manh nha, doanh nghiệp nhà nước phải kiến tạo thị trường. 
Khi thị trường đủ sức hấp dẫn thu hút tư nhân tham gia thì có thể chuyển 
giao để thu hồi vốn, rồi lại đầu tư khai mở các ngành, nghề mới. Doanh 
nghiệp nhà nước phải chủ động tham gia kết nối với doanh nghiệp thuộc 
khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hình 
thành mạng sản xuất, chuỗi giá trị, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế và 
xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. 

4- Chủ động nắm bắt, tận dụng tối đa xu hướng dịch chuyển ngành, nghề 
gắn với dịch chuyển nguồn lực đang diễn ra hiện nay để nâng cao năng 
lực thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực bên ngoài, hấp thu và chuyển 
hóa ngoại lực thành nội lực. 

Thực tiễn hơn ba thập niên đổi mới cho thấy, nguồn lực bên ngoài là một 
bộ phận quan trọng của nền kinh tế đất nước, bổ sung những thiếu hụt và 
góp phần khai thác có hiệu quả hơn nguồn lực trong nước. Trong những 
năm tới, càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, nguồn lực trong 
nước và nước ngoài càng gắn bó hữu cơ, tùy thuộc lẫn nhau và mức độ 
tương tác càng cao. Nguồn lực bên ngoài rất đa dạng, bao gồm từ vốn hỗ 
trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 
nguồn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI), kiều hối, xuất khẩu lao động, 
đầu tư ra nước ngoài, nguồn vay chính phủ, nguồn phi chính phủ... 
Nguồn lực bên ngoài đã và đang góp phần tích cực tạo việc làm, thu nhập 



cho người lao động, nâng cao trình độ, năng lực sản xuất, tăng thu ngân 
sách nhà nước, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, 
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo 
khả năng kết nối cho hàng hóa Việt Nam tham gia mạng sản xuất và 
chuỗi giá trị toàn cầu, đan xen lợi ích quốc gia dân tộc với thế giới. Mỗi 
giai đoạn lịch sử đặt ra những yêu cầu riêng trong thu hút nguồn lực bên 
ngoài, do bối cảnh thế giới và nội lực nền kinh tế đất nước chi phối, nhất 
là khả năng bổ sung cho các thiếu hụt và năng lực đối ứng, hấp thu, quản 
lý của chúng ta. Hiện nay, nước ta đã trở thành quốc gia có thu nhập 
trung bình, nên nguồn ODA khó khăn hơn, điều kiện ngày càng ngặt 
nghèo. Cần phải sử dụng có hiệu quả, tránh để gánh nặng nợ nần cho 
các thế hệ tương lai. Việc thu hút nguồn đầu tư FDI cần chuyển trọng 
điểm từ nhấn mạnh số lượng sang coi trọng hơn nữa chất lượng; ưu tiên 
các dự án tạo giá trị gia tăng cao, có công nghệ và mô hình quản trị hiện 
đại, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu; lấy 
chất lượng, hiệu quả công nghệ và bảo vệ tài nguyên môi trường làm tiêu 
chí đánh giá chủ yếu. Chú trọng các nguồn lực khác, như kiều hối, nguồn 
xuất khẩu lao động,... để khai thác, sử dụng hiệu quả phục vụ cho sự 
nghiệp phát triển đất nước. 

Cần tận dụng cơ hội được mở ra khi thực hiện các hiệp định tự do thế hệ 
mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu 
Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) cũng 
như các hiệp định tự do thương mại khác mà Việt Nam đã và đang đàm 
phán, ký kết với các đối tác để thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, tiếp thu 
công nghệ, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Cần bám sát xu hướng dịch 
chuyển các dòng FDI gắn với dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu mới 
phát sinh từ chiến tranh thương mại, cạnh tranh nguồn lực giữa các quốc 
gia đang diễn ra gay gắt,... để đề ra chính sách linh hoạt, hiệu quả trong 
thu hút FDI. Nhìn lại lịch sử kinh tế thế giới cho thấy, vào những thập niên 
70 - 90 của thế kỷ trước, khi chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Nhật Bản 
nổ ra khiến nhiều ngành, nghề dịch chuyển, một số nước và vùng lãnh 
thổ khu vực Đông Á đã tận dụng được cơ hội để đón nhận, hấp thu và 
tiến vào chiếm lĩnh những ngành nghề mới làm thay đổi cơ cấu nền kinh 
tế, như công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan 
(Trung Quốc), công nghiệp ô-tô của Hàn Quốc. Bài học nêu trên cho thấy, 
chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách, chuẩn bị đồng bộ cả 
hạ tầng “cứng”, hạ tầng “mềm” và môi trường thông thoáng để chủ động 
nắm bắt xu hướng dịch chuyển nguồn vốn đầu tư FDI đang diễn ra hiện 
nay. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu 
đãi theo hướng tăng tính liên kết doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp có 
vốn đầu tư trong nước, các lĩnh vực ưu tiên chuyển giao công nghệ và 



quản trị cho doanh nghiệp Việt Nam, phát triển cụm ngành, chuỗi giá trị, 
góp phần nâng cao giá trị gia tăng nội địa, sức cạnh tranh của sản phẩm 
và vị trí quốc gia - dân tộc trong chuỗi giá trị toàn cầu. Có chính sách ưu 
đãi vượt trội mang tính cạnh tranh quốc tế đối với các dự án lớn, quan 
trọng, có công nghệ tiên tiến để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các 
tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở, thành lập các trung tâm nghiên cứu - 
phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính,... tại Việt Nam. 
Ngoài danh mục hạn chế hoặc chủ trương không thu hút đầu tư nước 
ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài được đối xử bình đẳng như các nhà 
đầu tư trong nước, khuyến khích đầu tư vào những ngành, lĩnh vực mà 
Việt Nam không có nhu cầu bảo hộ. Đối với những dự án đang sử dụng 
công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng 
tài nguyên, thì không xem xét mở rộng quy mô và gia hạn hoạt động. 
Hoàn thiện các chính sách về ưu đãi đầu tư, phân biệt ưu đãi giữa các 
ngành, nghề đầu tư khác nhau, khuyến khích chuyển giao công nghệ dựa 
trên cơ sở thỏa thuận tự nguyện, hỗ trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư trong 
nước kết nối với doanh nghiệp FDI, nâng cao năng lực hấp thụ công 
nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ. Nâng cao các tiêu chuẩn kỹ thuật về 
sản phẩm, bảo vệ môi trường, tài nguyên và tiết kiệm năng lượng phù 
hợp với tiêu chuẩn khu vực và thế giới. Hoàn thiện các quy định bảo vệ 
quyền sở hữu hợp pháp về tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, vốn đầu tư, thu 
nhập, quyền và lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư và chủ thể có liên 
quan phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và luật pháp quốc tế. 

Trong nhiều thập niên qua, toàn cầu hóa, hợp tác kinh tế đa phương, 
song phương được đẩy mạnh, làm cho nguồn lực lưu thông thuận lợi 
giữa các quốc gia, nhất là dịch chuyển vốn đầu tư và chuyển giao công 
nghệ từ các nước phát triển đến các nước đang phát triển. Song, nguồn 
lực vốn mang tính động, chịu sự tác động mạnh mẽ bởi cạnh tranh chiến 
lược giữa các nước lớn và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đang 
xuất hiện xu hướng dịch chuyển nguồn lực đầu tư. Chiến tranh thương 
mại giữa các nước lớn khiến nhiều doanh nghiệp chuyển hướng đầu tư 
đến nơi an toàn hơn. Trí tuệ nhân tạo, người máy thế hệ mới làm cho lao 
động giá rẻ không còn hấp dẫn các nhà đầu tư, thúc đẩy luồng dịch 
chuyển đầu tư trở lại các nước phát triển đối với các ngành, nghề mới 
thuộc lĩnh vực công nghệ cao. Cạnh tranh nhân tài ngày càng gay gắt, 
các nước có thể chế tốt đều tìm cách thu hút nguồn nhân lực chất lượng 
cao để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, phát triển các ngành, nghề mới. 
Ông cha ta đã từng tổng kết “hiền tài là nguyên khí của quốc gia” và ngày 
nay hiền tài càng trở thành vốn quý đặc biệt trong cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng các yếu tố nền tảng, 
nhất là thể chế tốt, nguồn nhân lực có chất lượng, kết cấu hạ tầng đồng 



bộ, hiện đại để tận dụng, nắm bắt cơ hội, chủ động thu hút nguồn lực bên 
ngoài phù hợp với mục tiêu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. 

Phải nắm vững quan điểm nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng, 
hấp thu và chuyển hóa ngoại lực thành nội lực khi xây dựng các chương 
trình, kế hoạch cụ thể thu hút nguồn lực bên ngoài. Lý luận và thực tiễn 
đều khẳng định: Nguồn lực bên ngoài chỉ phát huy tác dụng đầy đủ khi 
chúng ta có đường lối độc lập, tự chủ, có ý chí và khát vọng dân tộc, 
được thể chế hóa đầy đủ vào mọi cơ chế, chính sách, pháp luật, nếp 
nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý, mỗi doanh nghiệp và 
mỗi người dân để phát huy cao nhất mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực. 
Hệ thống thể chế, luật pháp, cơ chế, chính sách, quy hoạch có chất lượng 
tốt vừa tạo sức hấp dẫn, nâng cao vai trò dẫn dắt trong thu hút đầu tư, 
vừa hạn chế các thua thiệt, bảo vệ tối đa lợi ích quốc gia dân tộc - cơ sở 
cho huy động, phát huy hiệu quả nguồn lực bên ngoài. Hệ thống kết cấu 
hạ tầng phát triển, mạng lưới lô-gi-xtíc thuận tiện, nguồn nhân lực có kỹ 
năng, lành nghề, có tác phong công nghiệp, giàu tinh thần yêu nước, có 
khát vọng vươn lên,... chính là những nguồn vốn “đối ứng” quan trọng 
hàng đầu bảo đảm thành công cho thu hút và sử dụng nguồn lực bên 
ngoài. Ngoài ra, chúng ta cũng phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ 
chế, chính sách, khắc phục các “lỗ hổng” để bảo vệ sản xuất và thị trường 
trong nước, chống chuyển giá, bảo đảm an ninh tài chính, phòng ngừa 
với các rủi ro khủng hoảng tài chính của đầu tư gián tiếp... 

Năm 2020 là năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc 
gia Đông Nam Á (ASEAN), đồng thời là Ủy viên không thường trực Hội 
đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Cần phải tận dụng cơ 
hội này để nâng cao hơn nữa vị thế đất nước, tranh thủ các điều kiện 
quốc tế thuận lợi phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Trước thời cơ và vận hội mới, để làm tốt những công việc trên đây, đòi 
hỏi chúng ta phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết 
liệt, nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính để khai thông, giải phóng tối 
đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, bảo đảm cả nguồn 
lực vật chất và tinh thần, nguồn lực trong nước và quốc tế được kết nối, 
vận hành thông suốt, phát huy cao độ, cùng tạo nên động lực mới đưa 
đất nước phát triển nhanh, bền vững". 

(1) Xem: Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27-9-2019, của Bộ Chính trị, “Về 
một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư” 

(2) Xem: Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa 
XII “Về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình 
tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức 
cạnh tranh của nền kinh tế” 



(3) Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung 
ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 103 

(4), (5) Xem: Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15-1-2019, của Bộ Chính trị, 
“Về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn 
lực của nền kinh tế”. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/tao-dong-luc-moi-dua-dat-nuoc-phat-
trien-nhanh-ben-vung-20191125210239736.htm 

 

5. Cần tiếp tục sửa đổi Luật Khoáng sản 2010 
Luật Khoáng sản 2010 có hiệu lực gần 10 năm nay đã giải quyết 
nhiều vướng mắc trong quản lý và khai thác khoáng sản; những vấn 
đề mới phát sinh trong thực tiễn được bổ sung bảo đảm phù hợp 
với Hiến pháp, đồng bộ với các luật chuyên ngành. Tuy vậy, trong 
quá trình triển khai, nhất là tại các địa phương đã bộc lộ những vấn 
đề cần sửa đổi. 

Tạo dấu ấn trong lập và quy hoạch khoáng sản 

Quy hoạch khoáng sản đã được quy định từ khi Luật Khoáng sản năm 
1996 và sửa đổi, bổ sung năm 2005 (có hiệu lực thi hành từ ngày 
1/10/2005) được kế thừa và tiếp tục trong Luật Khoáng sản năm 2010. 
Đến nay, hầu hết các khoáng sản, nhóm khoáng sản đã được lập quy 
hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
2 quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; 10 quy hoạch và 2 
quy hoạch bổ sung thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản. 

Về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương hiện nay, trên địa bàn cả nước có 60/63 tỉnh, 
thành phố đã có 97 quy hoạch khoáng sản các loại được phê duyệt theo 
thẩm quyền; rà soát, điều chỉnh 34 quy hoạch đã được phê duyệt trước 
đó. 

Riêng năm 2018, có 9 tỉnh, thành phố gồm Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng 
Bình, Phú Yên, Đà Nẵng, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và 
Tây Ninh đã điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản phù hợp với yêu 
cầu thực tế. Đồng thời, các địa phương đang chuẩn bị các điều kiện, 
thông tin để xây dựng, phê duyệt quy hoạch mới đáp ứng yêu cầu của 
Luật Quy hoạch hiện hành. 

Về khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, hiện 
nay, trên địa bàn cả nước có 58/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành công 
tác khoanh định, phê duyệt khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng 
sản. Riêng trong năm 2018 có 10 tỉnh, thành phố đã phê duyệt gồm: An 



Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Tây Ninh, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, 
Khánh Hòa, Cao Bằng và Hải Dương. Hiện tại, còn 5/63 tỉnh, thành phố 
chưa hoàn thành việc lập và trình phê duyệt theo quy định (gồm: Bạc 
Liêu, Bến Tre, Điện Biên, Bắc Ninh và Nam Định là tỉnh có ít khoáng sản). 

Thực hiện phê duyệt khu vực không đấu giá/đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản; cấp phép hoạt động khoáng sản, phê duyệt trữ lượng 
khoáng sản theo quy định pháp luật. 

 

Khai thác khoáng sản. Ảnh: Hoàng Minh 

Cần tiếp tục sửa đổi 

Dù đã đạt được những thành tựu bước đầu nhưng trong quá trình thực thi 
nhưng Luật Khoáng sản năm 2010 đã bộc lộ một số điểm bất cập cần 
hoàn thiện như: Luật chưa quy định cụ thể việc liên doanh, liên kết trong 
hoạt động khai thác khoáng sản; chưa có quy định đồng bộ với pháp luật 
về đầu tư để kiểm soát khi có sự thay đổi về vốn của chủ sở hữu doanh 
nghiệp đã được cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản. Trách 
nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản sau khi được cấp phép 
khai thác trong việc theo dõi, giám sát sản lượng khai thác thực tế… Đặc 
biệt, trách nhiệm phối hợp quản lý khoáng sản khu vực giáp ranh giữa 
các tỉnh, thành phố nhất là đối với hoạt động khoáng sản cát, sỏi lòng 
sông chưa có quy định cụ thể. 

Tại địa phương, tỉnh Phú Thọ là nơi có nhiều mỏ khoáng sản, thường xảy 
ra tình trạng các tổ chức, cá nhân lén lút khai thác trái phép. Lãnh đạo địa 
phương cho biết, nguyên nhân là do một số các quy định của pháp luật về 
khoáng sản chưa phù hợp, còn bất cập với điều kiện thực tế. Việc thiếu 



và chậm trễ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi 
hành Luật đã tạo nhiều khó khăn, lúng túng trong công tác quản lý và 
hoạt động khoáng sản tại địa phương. 

Ông Phan Văn Cương - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cho 
biết, vẫn có một số doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản trên địa 
bàn chưa thực hiện thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, chưa hoàn thiện 
hồ sơ kiểm tra công tác nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử dụng, 
chưa thực hiện thủ tục thuê đất cho vị trí khai thác... Khối lượng quặng 
sắt xuất khẩu hàng năm qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai rất lớn, trong khi 
đó, hạ tầng xuống cấp trầm trọng gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm 
môi trường đã gây bức xúc cho nhân dân sinh sống cạnh các tuyến 
đường. Mỏ sắt limonit Làng Vinh - Làng Cọ, theo tài liệu địa chất và thực 
tiễn khai thác, chế biến cho thấy, chất lượng quặng sắt không đạt được 
54%, chủ yếu từ 49 - 51%. 

Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phản 
ánh, đối với công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản còn nhiều khó khăn. 
Một số đơn vị khai thác khoáng sản chưa phối hợp tích cực với chính 
quyền, địa phương và công an trong công tác quản lý tài nguyên than, 
khoáng sản, quản lý ranh giới mỏ. 

Do lợi nhuận từ hoạt động khai thác trái phép cao, nên một bộ phận dân 
cư vẫn vi phạm pháp luật cho thuê đất, thuê rừng, thuê nhà để san gạt 
khai thác khoáng sản trái phép. Nguyên nhân là do chế tài và các quy 
định pháp luật về xử phạt các hành vi vi phạm hoạt động khai thác 
khoáng sản trái phép còn nhiều bất cập, chưa sát với thực tiễn, rất khó 
khăn cho việc xử lý hình sự các vụ việc vi phạm, mà chỉ dừng ở xử lý 
hành chính thì chưa đủ sức răn đe. 

Tính đến hết tháng 5/2019, tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 
được phê duyệt là 49.558 tỷ đồng, trong đó, đối với các Giấy phép khai 
thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ TN&MT trên 35.000 
tỷ đồng; đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền 
cấp phép của UBND cấp tỉnh trên 13.000 tỷ đồng. 

Về số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã thu được cho ngân sách 
Nhà nước: theo báo cáo của Tổng cục Thuế (từ tháng 1/2014 đến hết 
tháng 5/2019) đã thu là 22.831 tỷ đồng. Như vậy, hiện nay, trung bình mỗi 
năm, Nhà nước thu cho ngân sách từ tiền cấp quyền khai thác khoáng 
sản khoảng 4.000 - 4500 tỷ đồng. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/can-tiep-tuc-sua-doi-luat-
khoang-san-2010-296214.html 

 



6. Cân nhắc việc bổ sung quy định về thời hạn giám 
định 

Liên quan đến việc bổ sung quy định về thời hạn giám định quy định 
trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định 
tư pháp, cũng có đại biểu đồng tình, nhưng cũng có ý kiến không 
đồng ý và cho rằng với việc bổ sung quy định về thời hạn giám định 
như dự luật sẽ gây ra rất nhiều bất cập, vướng mắc sau này. Đề nghị 
cơ quan soạn thảo cần cân nhắc và rà soát kỹ. 

Hiện nay, chúng ta có 3 luật tố tụng là tố tụng hình sự, tố tụng dân sự và 
tố tụng hành chính, và cả 3 luật đều đặt ra nguyên tắc. Tại Điều 3, Bộ luật 
Tố tụng Dân sự quy định như sau: “Mọi hoạt động tố tụng dân sự của cơ 
quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng 
phải tuân theo quy định của luật này”. Tức là tuân theo quy định của Bộ 
luật Tố tụng Dân sự là mọi hoạt động và người tham gia tố tụng bao gồm 
là giám định viên được xác định là người tham gia tố tụng. 

Ảnh: Quang Khánh 

Tương tự như vậy, tại Điều 7 của Bộ luật Tố tụng Hình sự cũng quy định: 
Mọi hoạt động tố tụng hình sự phải được thực hiện theo quy định của Bộ 
luật Tố tụng hình sự. Và giám định tư pháp là hoạt động của tố tụng hình 
sự. Chính vì nguyên tắc của 3 đạo luật về tố tụng như vậy cho nên từ 
trước đến nay, các luật giám định mặc dù được sửa qua các lần thì đều 
không có quy định về thời hạn giám định. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Giám định tư pháp lần này sửa đổi bằng cách là bổ 
sung Điều 26a quy định về thời hạn giám định và việc gia hạn giám định. 



Qua rà soát, xin nêu một số bất cập do việc bổ sung thời hạn: 

Một là, việc bổ sung thời hạn này sẽ dẫn đến mâu thuẫn với thời hạn giải 
quyết án. Cụ thể, với việc quy định như dự thảo thì thời hạn giải quyết án 
trong các bộ luật tố tụng ngắn hơn thời hạn giám định. Ví dụ như thời hạn 
giải quyết án dân sự trong khi thời hạn chuẩn bị xét xử của một vụ án dân 
sự tại Điều 203 quy định thời hạn tối đa là 3 tháng, trong khi đó theo dự 
thảo Luật thì thời hạn giám định tối đa được phép 4 tháng đối với loại 
phức tạp - có nghĩa thời hạn giám định lại dài hơn cả thời hạn chuẩn bị 
xét xử. Tương tự như vậy, theo Điều 240 của Bộ luật Tố tụng Hình sự thì 
thời hạn truy tố đối với tội ít nghiêm trọng cũng với tính chất phức tạp 
được gia hạn chỉ là 1 tháng, nhưng thời hạn giám định ở đây lại lên đến 4 
tháng. Chúng tôi cũng không biết là sau này đưa ra quy định này thực 
hiện trong thực tế sẽ vướng như thế nào? 

Hai là sẽ rất khó khăn trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự. Ví dụ, trong 
giai đoạn điều tra hiện nay, Bộ luật Tố tụng Hình sự đang quy định tất cả 
các loại gia hạn thời hạn bao gồm gia hạn thời hạn điều tra, gia hạn thời 
hạn tạm giam đều phải do viện kiểm sát quyết định. Bây giờ đặt ra trường 
hợp là cả thời hạn điều tra và cả thời hạn giám định cùng hết trong một 
thời điểm, thì bây giờ lại phải chờ cho cơ quan viện kiểm sát gia hạn thời 
hạn điều tra mới được tiếp tục gia hạn thời hạn giám định - như vậy sẽ 
làm chậm vụ án. 

Thứ ba, dự thảo Luật đặt ra vấn đề không đúng, vì cũng có những trường 
hợp gần đến hết thời hạn điều tra mới phát sinh những vật chứng mới, tài 
liệu mới cần phải giám định, mà bây giờ chỉ còn 10 ngày đã hết thời hạn 
điều tra, nhưng lại quy định 3 tháng hoặc 4 tháng mới được hết thời hạn 
giám định là rất vướng.  

Nguồn: 
http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=144&NewsId=430007 

 

7. Khi nào hết phát sinh thủ tục? 

Tháng 4.2014, khi Hà Nội cùng 14 tỉnh thành khác triển khai cấp chứng 
minh nhân dân mới 12 số, tôi đã đăng ký đổi với tâm trạng vô cùng háo 
hức. Thực tế tại thời điểm đó, tôi vẫn buộc phải dùng song song 2 chứng 
minh nhân dân, cả mới lẫn cũ khi phải đối chiếu, chứng minh sự thống 
nhất trong việc thực hiện các loại giao dịch, thủ tục, giấy tờ... Nhưng rắc 
rối đã xảy ra khi chứng minh thư cũ của tôi có dấu hiệu mờ số, rất nhiều 
giấy tờ của của tôi vẫn đang mang số chứng minh nhân dân cũ, buộc phải 
về công an phường nơi cư trú trước đây xin xác nhận số chứng minh 



nhân dân cũ và mới là của “cùng một người”. Và hành trình xin xác nhận 
của cơ quan công quyền cũng không hề đơn giản! 

Theo các cơ quan quản lý, chứng minh nhân dân 9 số, 12 số hay thẻ căn 
cước công dân đều có giá trị như nhau, tồn tại song song, không có bất 
cứ sự phân biệt nào. Lý do của việc chuyển đổi là nhằm hoàn thiện hệ 
thống dữ liệu lưu giữ vân tay nối mạng trong toàn quốc nên thuận tiện 
cho việc xác định danh tính của mỗi công dân, không thể xảy ra trường 
hợp một người có 2 - 3 chứng minh nhân dân. Ngoài ra, còn góp phần 
phục vụ công tác điều tra, giúp lực lượng công an đấu tranh phòng, chống 
tội phạm khi cần tra cứu nhanh một số thông tin cá nhân và vân tay tội 
phạm tại hiện trường gây án. 

Tuy nhiên, những bất cập, phiền toái phát sinh cho người dân như trường 
hợp của tôi, có lẽ nhiều người không lường trước được các tình huống 
việc không có sự thống nhất giữa các cơ quan như quản lý nên đã xảy ra 
những tình huống dở khóc, dở cười trong thực tế. Nếu số chứng minh 
nhân dân không đồng nhất, các giao dịch từ đăng ký xe, tài khoản, sổ tiết 
kiệm tại ngân hàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà… sẽ không 
thể thực hiện. Hay đơn giản hơn chỉ là khi một người làm mất thẻ sim 
điện thoại, ra yêu cầu khôi phục, lấy lại sim, nhà mạng cũng không giải 
quyết, bởi chủ thuê bao đăng ký với nhà mạng là bằng một số chứng 
minh nhân dân hoàn toàn khác. 

Để việc sử dụng các giấy tờ, bằng cấp có liên quan đến số chứng minh 
nhân dân cũ không gặp nhiều phiền phức, đồng thời giải quyết các giao 
dịch được thiết lập trước đó với cá nhân, cơ quan, tổ chức, theo hướng 
dẫn của ngành công an, khi làm thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân, 
người dân có thể yêu cầu cơ quan công an cấp thêm giấy xác nhận về số 
chứng minh cũ. Tuy vậy, việc xin giấy xác nhận của ngành công an đối 
với tôi và nhiều người dân khác cũng là một thủ tục không đơn giản, phải 
đi lại, chờ đợi mất thời gian. Hơn thế, khi hàng loạt giấy tờ mang số 
chứng minh nhân dân cũ, nghĩa là chúng tôi phải thực hiện rất nhiều công 
việc, giao dịch liên quan. 

Đáng nói, nhiều cơ quan khi giải quyết công việc còn đề nghị giữ lại luôn 
bản chính (hoặc photo có chứng thực) để làm “bằng chứng” chứng minh 
người thực hiện giao dịch đó đúng là người có số ghi trên chứng minh 
nhân dân. Việc này đồng nghĩa bất kỳ người dân nào rơi vào trường hợp 
sở hữu một vài số chứng minh nhân dân đều phải đi xin xác nhận nhiều 
lần, hoặc phải đi đến UBND cấp xã chứng thực sao y. Vậy nên chăng để 
tạo điều kiện cho người dân, ngành công an cần trù liệu những rắc rối 
phát sinh và tạo điều kiện tối đa khi người dân có yêu cầu xác nhận giữa 
chứng minh nhân dân cũ - mới? Nên chăng trao cho mỗi người dân một 
giấy xác nhận số cũ và số mới kèm theo để người dân có thể sao y bản 



chính lưu lại bản cũ để làm bằng chứng trước khi xin cấp đổi lại, liệu trù 
các tình huống để xin xác nhận số cũ và số mới? 

Chứng minh nhân dân 9 số, 12 số hay thẻ căn cước công dân, không tính 
đến chuyện Nhà nước phải tiến hành thay đổi, quản lý lại số chứng minh 
nhân dân của tất cả các công dân, thì chỉ riêng việc chính các cá nhân ấy 
phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh thông tin đối với các giấy tờ giao 
dịch cũng đã gây rất nhiều tốn kém, thậm chí là sợ hãi rồi. Việc đổi mới 
trong phương pháp quản lý thông tin cá nhân của người dân là cần thiết 
nhưng thay đổi thế nào cho phù hợp với thực tế, không làm phát sinh 
những hệ lụy khó lường vẫn luôn là bài toán khó. Thực tiễn đã cho thấy, 
nếu thẻ căn cước ra đời mà chưa thay thế được các giấy tờ liên quan 
như chứng minh thư nhân dân, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, sổ đỏ thì 
không những không đơn giản hóa mà còn làm phát sinh thủ tục. Sẽ còn 
rất nhiều người tiếp tục hành trình xin xác nhận của cơ quan công quyền 
“tôi chính là tôi”. 

Nguồn: 
http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=76&NewsId=430024 

 

8. Dịch vụ logistics tại thành phố Móng Cái: Sôi động, 
thuận lợi 
So với các địa phương khác của tỉnh Quảng Ninh, TP. Móng Cái có 
hệ thống hạ tầng phát triển đồng bộ, thu hút nhiều doanh nghiệp 
(DN) với các dự án quy mô về dịch vụ logistics. Cho đến nay, đây là 
địa bàn phát triển logistics năng động nhất của Quảng Ninh.       

Nhiều lợi thế phát triển 

Xác định được tiềm năng, lợi thế Khu Kinh tế Cửa khẩu (KKTCK) khi có 
cả cửa khẩu trên bộ và trên biển, là một trong những cầu nối trực tiếp và 
quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác với ASEAN và Đông Bắc Á, thời 
gian qua, TP. Móng Cái luôn quan tâm kêu gọi, thu hút các nguồn lực đầu 
tư phát triển thương mại, dịch vụ, trong đó có ngành dịch vụ logistics. 



 

Hoạt động XNK qua cầu Bắc Luân II 

Nhờ đó, trên địa bàn Móng Cái đã có hệ thống bến cảng, bến thủy nội địa, 
điểm kiểm tra và kho bãi hàng hóa được đầu tư về trang thiết bị kỹ thuật 
phục vụ hiệu quả cho việc kiểm soát hàng hoá xuất nhập khẩu (XNK); 
nhiều công trình, dự án có tính chất động lực đã, đang được triển khai 
thực hiện và đưa vào khai thác gồm: Cầu Bắc Luân II và đường dẫn; 
Cảng ICD Thành Đạt, Cầu phao km 3+ 4 Thành Đạt (Móng Cái); dự án 
mở rộng, nâng cấp Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Cửa khẩu Ka Long; lối 
mở Pò Hèn - Thán Sản; dự án cải tạo đường 18 A Hạ Long – Móng Cái; 
dự án cao tốc Móng Cái - Vân Đồn... Cảng tổng hợp Vạn Ninh thuộc cụm 
cảng Vạn Gia. 

Theo thống kê, hiện Móng Cái đang có 7 bến cảng, 9 bến thuỷ nội địa, 16 
điểm kiểm tra hàng hoá XK. Về cảng biển có cảng Quốc gia Vạn Gia, 1 
Âu thuyền (Thành Đạt) kết nối đường thủy nội địa qua sông biên giới Ka 
Long với bến biên mậu. Dịch vụ bốc xếp cơ bản đáp ứng yêu cầu (kể cả 
cẩu tải trọng lớn) với 19 điểm kiểm tra hàng hóa XK. TP. Móng Cái còn có 
19 kho ngoại quan, trong đó có 10 kho lạnh, công suất bảo quản hàng 
hóa đạt trên 20.000 tấn và 49 kho thường với sức chứa trên 300.000 tấn. 
Hệ thống kho, bến, bãi bốc xếp hàng hoá với tổng diện tích trên 
114.665m2, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu trung chuyển và phục vụ hàng 
hoá XNK của các DN trong, ngoài nước; có 1.471 tàu, đò hoạt động vận 
chuyển hàng hóa chủ yếu trên sông Ka Long và bến Lục Lầm. 

Để tạo điều kiện cho dịch vụ logistics phát triển, TP. Móng Cái tích cực thực 
hiện nhiều biện pháp đồng hành cùng DN, thúc đẩy cải cách thủ tục hành 



chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho các DN, tạo 
môi trường thuận lợi để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư vào 
KKTCK Móng Cái; phối hợp với TP. Đông Hưng, khu Phòng Thành (Trung 
Quốc) tổ chức nhiều cuộc hội đàm trong khuôn khổ hợp tác giữa chính 
quyền 2 địa phương, nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất, thông 
thoáng trong hoạt động kinh doanh thương mại XNK hàng hóa... 

 

Cảng cạn ICD Móng Cái giúp giảm tải áp lực thông quan 

Đánh giá về tiềm năng phát triển dịch vụ logistics tại Móng Cái, ông 
Lương Quang Sở - Trưởng Ban quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái - 
cho biết, Móng Cái với lợi thế về cửa khẩu, đa dạng lối mở, kết nối đường 
biển; hạ tầng đường bộ được nâng cấp, đặc biệt cao tốc Vân Đồn – Móng 
Cái đang khởi công sẽ rút ngắn thời gian di chuyển còn 4 giờ thì cơ hội 
phát triển ngành dịch vụ logistics phía trước là rất mở rộng. Móng Cái 
hiện đã thu hút được các nhà đầu tư chiến lược, hứa hẹn sẽ có đóng góp 
quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Ngoài ra, trên 
20 công ty, DN đang tham gia hoạt động dịch vụ logistics tập trung các 
hạng mục cảng, kho bãi, phương tiện vận chuyển... với tổng kinh phí đầu 
tư trên 1 triệu tỷ đồng. 

Tiếp tục phát huy các dự án động lực 

Trên cơ sở lợi thế hạ tầng phát triển, cùng các giải pháp phát triển 
thương mại, dịch vụ, hoạt động XNK của Móng Cái năm 2019 có nhiều 
khởi sắc so với năm 2018. Đặc biệt, từ khi khai thông cầu Bắc Luân II 
ngày 19/3 đến hết ngày 23/10/2019 đã có 21.300 lượt phương tiện xuất 
nhập cảnh qua cầu Bắc Luân II, bằng 157,45% so với cùng kỳ năm 2018, 
đạt trung bình 97 xe/ngày, tăng 54% so với cùng kỳ; số DN mới thu hút 



thêm so với năm 2018 là 136 DN. Hoạt động XK nông-thủy sản giữ vững 
tốc độ tăng trưởng, lũy kế 10 tháng 2019, hàng hóa xuất qua cầu phao 
đạt 6.041 xe với 114.596 tấn, tăng 153,44% về số xe, 167,92% về số tấn 
so với cùng kỳ năm 2018. 

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển dịch vụ logistics, bên 
cạnh phát huy hiệu quả các công trình, dự án trọng điểm, đại diện UBND 
TP. Móng Cái cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phát huy hiệu 
quả hoạt động các công trình, dự án trọng điểm, động lực đã hoàn thành; 
thành lập Trung tâm Giao dịch hàng hóa, nông-lâm-thủy sản châu Á - 
Thái Bình Dương; tiếp tục chủ động bám sát, đề xuất với trung ương và 
tỉnh sớm cho phép xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại khu vực 
đầu cầu Bắc Luân II, kết nối KKTCK Móng Cái (Việt Nam) với Khu thí 
điểm khai phát trọng điểm quốc gia Đông Hưng (Trung Quốc); phối hợp 
với phía Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ đưa Điểm thông quan Pò Hèn - 
Thán Sản đi vào hoạt động. 

UBND TP. Móng Cái thông tin thêm, hiện địa phương đang đề xuất, tạo 
điều kiện để thu hút đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp Vạn Ninh thuộc cụm 
cảng Vạn Gia với quy mô khoảng 400 ha (bao gồm Khu bến cảng, Khu 
kho bãi hàng tổng hợp, container...); xây dựng kho bãi, khu hậu cần 
logistics, cảng cạn (ICD); tập trung nguồn lực ngân sách đẩy nhanh tiến 
độ hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông kết nối, tạo động lực thu hút 
nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư hệ thống hạ tầng cảng biển, trọng tâm 
là tuyến đường kết nối từ đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đến cảng 
Cảng tổng hợp Vạn Ninh. 

Đặc biệt, tới đây, Móng Cái sẽ tích cực đa dạng các loại hình vận tải hàng 
hoá và hành khách, khuyến khích các DN làm dịch vụ vận tải biển mở 
rộng quy mô kinh doanh; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính; chỉ 
đạo các ngành chức năng rà soát quy trình, thủ tục, chi phí thông quan, 
nhằm rút ngắn thời gian và giảm chi phí thông quan cho DN; phấn đấu tỷ 
lệ hàng hóa thực hiện “thông quan điện tử” đạt trên 95%; đẩy mạnh hợp 
tác với phía Cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc) để nghiên cứu đề xuất 
thực hiện mô hình“cửa khẩu điện tử”; “một lần dừng, một lần kiểm”… 

Móng Cái đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành điều chỉnh 
Quy hoạch chung xây dựng KKTCK Móng Cái tỉnh Quảng Ninh đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để làm cơ sở kêu gọi, thu hút đầu 
tư và thuận lợi trong công tác quản lý, phát triển cảng biển và dịch vụ 
cảng biển, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển dịch 
vụ logistics trên địa bàn. 



Nguồn: https://congthuong.vn/dich-vu-logistics-tai-thanh-pho-mong-cai-
soi-dong-thuan-loi-128603.html 

 

9. Quan hệ tương tác giữa DDCI và PCI: Thúc đẩy để 
phát triển 

 

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chỉ số PCI, DDCI các tỉnh Nam 
Trung Bộ là một trong những giải pháp hiệu quả thúc đẩy phát triển các 

chỉ số này. Ảnh: PHẠM THÙY 

Thời gian qua, cùng với chỉ số PCI, UBND tỉnh đã công bố Bộ chỉ số 
DDCI công khai trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng để 
các cá nhân, tổ chức đều nắm rõ. Theo đó, PCI và DDCI có quan hệ 
tương tác chặt chẽ, hỗ trợ, thúc đẩy để cùng phát triển, nâng cao 
hơn nữa năng lực của các địa phương, đơn vị trong việc phục vụ 
người dân, doanh nghiệp... 

  

Thông qua việc nỗ lực thực hiện từng chỉ số thành phần của Bộ chỉ số 
DDCI và PCI, mỗi sở, ngành, địa phương sẽ nâng cao chỉ số của đơn vị 
mình. Điều này tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành, tạo 
động lực cải cách hành chính quyết liệt và đồng bộ. 



Với vai trò là một kênh thông tin quan trọng và khách quan, giúp các 
doanh nghiệp phản ánh, đánh giá về công tác điều hành của các cơ quan 
hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, 2 năm qua, UBND tỉnh thí điểm 
việc đánh giá DDCI giúp các sở, ban ngành và địa phương nhìn nhận một 
cách chính xác, khách quan về những việc làm được, cũng như những 
việc còn hạn chế. 

Kết quả này tạo sức lan tỏa đến nhiều địa phương, đơn vị khi so sánh 
điểm chỉ số để làm động lực phát triển. Theo ông Võ Cao Phi, Giám đốc 
Sở KH-ĐT, chỉ số PCI và DDCI là những cách thức chính quyền tỉnh đồng 
hành cùng doanh nghiệp, nhất là xúc tiến đầu tư tại chỗ với phương châm 
phục vụ, chăm sóc tối ưu; đồng hành sát cánh cùng doanh nghiệp trong 
suốt quá trình triển khai dự án và đi vào hoạt động. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương cho biết: Tỉnh luôn xác định DDCI 
là chìa khóa để giải quyết “bài toán” nâng hạng năng lực PCI và là bước 
đột phá, quyết liệt của tỉnh trong công tác cải cách hành chính, xây dựng 
chính quyền phục vụ nhân dân. Việc làm này giúp các tổ chức, doanh 
nghiệp đánh giá chính xác hơn quyết tâm cải cách bộ máy hành chính 
của Phú Yên. 

Theo người đứng đầu UBND tỉnh, trong điều kiện thực tế hiện nay, cơ 
quan, đơn vị, địa phương nào đi ngược lại với xu thế chung xây dựng 
Chính phủ kiến tạo, chính quyền phục vụ thì sẽ bị đào thải khỏi bộ máy 
quản lý hành chính nhà nước. 

Thông qua việc nỗ lực thực hiện từng chỉ số thành phần của Bộ chỉ số 
DDCI và PCI, mỗi sở, ngành, địa phương sẽ nâng cao chỉ số của đơn vị 
mình. Điều này tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành, tạo 
động lực cải cách hành chính quyết liệt và đồng bộ. Qua đó sẽ giúp các 
địa phương, đơn vị năng động hơn, tìm ra nhiều giải pháp hiệu quả hơn 
nữa trong việc xây dựng bộ máy điều hành, để việc vận hành hệ thống 
quản lý nhà nước ngày càng nhịp nhàng, hiệu quả. 

Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An chia sẻ: Chúng tôi rất 
chú trọng nâng cao chỉ số DDCI. Bởi khi chỉ số này được hoàn thiện sẽ 
thu hút rất nhiều sự chú ý của các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia 
phát triển tại địa phương. 

“Với quyết tâm cải thiện chỉ số PCI của tỉnh, Phú Yên đã mạnh dạn triển 
khai bộ chỉ số DDCI. Đây là một trong những giải pháp hiệu quả, góp 
phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh một cách đồng bộ, 
bền vững và nâng thứ hạng PCI của tỉnh trong năm 2019. 

Chính vì vậy, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương quan tâm 
tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp; đối thoại, nắm bắt thông tin, tình hình 
hoạt động và ý kiến phản hồi từ doanh nghiệp. Điều này thể hiện tinh thần 



cầu thị, lắng nghe của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương”, Chủ 
tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương cho biết thêm. 

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/412/231865/quan-he-tuong-tac-
giua-ddci-va-pci--thuc-day-de-phat-trien.html 

 

10. Quận 1 tư vấn thủ tục hành chính công trên nền 
tảng di động 
Để được tư vấn TTHC công trên ứng dụng nền tảng di động, người 
dân chỉ cần thực hiện 4 bước gồm: quét mã QR để tải ứng dụng 
quận 1 trực tuyến; mở ứng dụng trên thiết bị di động; chọn biểu 
tượng tư vấn TTHC công; chọn lĩnh vực cần tư vấn và thực hiện 
cuộc gọi. 

Sáng 25-11, UBND quận 1 tổ chức ra mắt tiếp nhận đăng ký thủ tục hành 
chính (TTHC) không giấy lĩnh vực Quản lý đô thị; dịch vụ công trực tuyến 
lĩnh vực Nội vụ và ứng dụng trên nền tảng di động về tư vấn các TTHC 
công trực tuyến quận 1. 

 

Quận 1 hướng dẫn người dân và doanh nghiệp đăng ký thủ tục hành 
chính không giấy lĩnh vực Quản lý đô thị 

Với việc đăng ký TTHC không giấy lĩnh vực Quản lý đô thị, người dân và 
doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện theo 6 bước: vào trang điện tử của 
quận; chọn mục; chọn đăng ký và điền thông tin vào các ô; chọn dịch vụ 
trả hồ sơ; chọn gửi; nhận biên nhận. Để tra cứu kết quả hồ sơ, người dân 



và doanh nghiệp cũng vào trang điện tử quận 1, chọn dịch vụ trực tuyến 
và nhập mã biên nhận do phần mềm cung cấp. Người dân và doanh 
nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng trên các thiết bị thông minh 
như máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động và nhận kết quả là văn 
bản điện tử cùng chữ ký số. 

 

Lãnh đạo quận 1 nhấn nút ra mắt tư vấn thủ tục hành chính công trên ứng 
dụng nền tảng di động 

Để được tư vấn TTHC công trên ứng dụng nền tảng di động, người dân 
chỉ cần thực hiện 4 bước gồm: quét mã QR để tải ứng dụng quận 1 trực 
tuyến; mở ứng dụng trên thiết bị di động; chọn biểu tượng tư vấn TTHC 
công; chọn lĩnh vực cần tư vấn và thực hiện cuộc gọi. 

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND quận 1 
khẳng định, cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của quận nhằm 
phục vụ nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các lãnh đạo, cán bộ, công 
chức tư vấn, trao đổi, tương tác, qua đó giúp người dân giải đáp được 
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các TTHC; đồng 
thời nâng cao trình độ quản lý và hiệu suất làm việc, tạo sự thay đổi đột 
phá trong việc giải quyết các TTHC công. 

Xuất phát từ yêu cầu đó, UBND quận 1 đã hợp tác xây dựng và triển khai 
thử nghiệm ứng dụng quận 1 trực tuyến trên nền tảng di động với tính 
năng tư vấn các TTHC trực tuyến. Qua đó, người dân được kết nối 
chuyên sâu với từng tư vấn viên cụ thể có chuyên môn phù hợp với lĩnh 



vực cần tư vấn; việc kết nối tức thời, luôn có nguồn tư vấn viên đông đảo 
sẵn sàng trực 24 tiếng/7 ngày. Ngoài ra, đây còn là kênh lắng nghe các ý 
kiến góp ý, khiếu nại, phản ánh trực tuyến đến cán bộ lãnh đạo phụ trách, 
lãnh đạo địa phương; người dân được hướng dẫn chi tiết các TTHC 
công, đánh giá và nhận xét cán bộ, công chức tư vấn… 

Với các tính năng trên, ứng dụng còn giúp người dân kết nối được với tư 
vấn viên như gọi nhanh cho một tư vấn viên chuyên sâu về lĩnh vực tư 
vấn; tìm kiếm tư vấn viên theo nhu cầu tư vấn thông qua bộ lọc tìm kiếm; 
chọn tư vấn viên yêu thích; truy lịch sử tư vấn để tái kết nối; đánh giá tư 
vấn viên sau khi tư vấn; kết nối cổng đăng ký TTHC công trực tuyến mức 
độ 3, 4. Trong thời gian tới, ứng dụng sẽ có thêm tính năng đặt lịch hẹn 
tiếp dân với tư vấn viên và đăng ký các gói dịch vụ hành chính công. 

Trước đó, UBND quận 1 đã triển khai nhiều giải pháp nâng cấp các TTHC 
công trực tuyến trên nhiều lĩnh vực, vượt chỉ tiêu TP giao. Theo thống kê, 
đến tháng 11-2019, tỷ lệ TTHC mà quận 1 đủ yêu cầu điều kiện đã cung 
cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 là 41/59 thủ tục, đạt tỷ lệ 69,49%; tỷ lệ 
người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 
12.837/20.381 hồ sơ, đạt tỷ lệ 62,99%; tỷ lệ hài lòng của người dân/tổng 
dân số người thực hiện TTHC tại quận đã tham gia đánh giá là 
35.802/35.930 hồ sơ, đạt 99,64%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn của 
từng lĩnh vực đạt 580.810/580.812 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,99%. 

Tính đến nay, quận 1 đã triển khai tiếp nhận đăng ký TTHC không giấy ở 
các lĩnh vực: Kinh tế; Lao động; Thương binh và Xã hội; Quản lý đô thị. 
Quận 1 đã thực hiện tư vấn hành chính công trực tuyến đối với 8 lĩnh 
vực: Hộ tịch; Kinh tế - Y tế - Giáo dục; Tài nguyên - Môi trường; Xây dựng 
- Quy hoạch - Giao thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Quản lý 
cán bộ, công chức viên chức - thi đua, khen thưởng; Tiếp nhận phản ánh 
và góp ý của người dân. 

Ngoài ra, quận 1 đã cung ứng dịch vụ hành chính công trực tuyến ở 6 lĩnh 
vực gồm: Hộ tịch (3 thủ tục); Kinh tế (14 thủ tục); Lao động - Thương binh 
và Xã hội (5 thủ tục); Xây dựng - Đô thị (13 thủ tục); Nội vụ (3 thủ tục); 
Giáo dục - Đào tạo (3 thủ tục). 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/quan-1-tu-van-thu-tuc-hanh-chinh-cong-
tren-nen-tang-di-dong-630720.html 

 

11. Lào Cai ra mắt Trung tâm dịch vụ hành chính 
công gắn với trung tâm điều hành đô thị thông minh 
trong năm tới 



Theo ông Vương Trinh Quốc, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Lào Cai, học tập 
mô hình của Thừa Thiên Huế, Lào Cai dự kiến trong quý II/2020 sẽ chính 
thức ra mắt Trung tâm dịch vụ hành chính công gắn với Trung tâm điều 
hành đô thị thông minh của tỉnh. 

 

Ông Vương Trinh Quốc, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Lào Cai cho rằng việc 
phát triển Chính quyền điện tử tại địa phương cần phải lấy việc kết nối cơ 
sở dữ liệu quốc gia, hình thành các cơ sở dữ liệu địa phương để làm nền 

tảng phát triển (Ảnh: TK) 

Nhấn mạnh quan điểm việc phát triển Chính phủ điện tử phải lấy việc xây 
dựng cơ sở dữ liệu quốc gia làm nền tảng, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Lào 
Cai Vương Trinh Quốc cho rằng, tương tự như vậy việc phát triển Chính 
quyền điện tử tại địa phương cũng phải lấy việc kết nối cơ sở dữ liệu 
quốc gia, hình thành các cơ sở dữ liệu địa phương để làm nền tảng phát 
triển. 

Theo ông Quốc, nếu như việc phát triển Chính quyền điện tử lấy người 
dân, doanh nghiệp làm trung tâm thì cần xác định việc gì giúp người dân, 
doanh nghiệp thuận tiện nhất khi tương tác với chính quyền để triển khai. 
“Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và xây dựng cơ sở dữ liệu các 
ngành kết nối với nhau, chia sẻ với các ngành, địa phương là giải pháp 
duy nhất để xây dựng nền tảng phát triển Chính quyền điện tử thực chất, 
hướng đến người dân và doanh nghiệp”, ông Quốc khẳng định. 



Thông tin về tình hình xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương, ông 
Quốc cho biết, trong năm nay, tỉnh đã được Bộ TT&TT hỗ trợ xây dựng 
nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh LGSP, bắt đầu triển khai từ 
tháng 5/2019, đến nay đã kết nối được một số cơ sở dữ liệu quốc gia của 
các bộ, ngành như cơ sở dữ liệu quốc gia doanh nghiệp, lý lịch tư pháp, 
hộ tịch, bảo hiểm xã hội, đất đai, thuế, văn bản quy phạm pháp luật… 

Cụ thể, bước đầu, nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh LGSP của 
tỉnh Lào Cai đã kết nối thành công với Hệ thống kết nối, liên thông các hệ 
thống thông tin ở Trung ương và địa phương - NGSP do Cục Tin học hóa, 
Bộ TT&TT xây dựng, quản lý và vận hành. 

Cùng với đó, đã kết nối thành công Cổng dịch vụ công hành chính của 
tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp của Bộ KH&ĐT, bước 
đầu đã thử nghiệm thành công với 10 dịch vụ hành chính công cho Sở 
Công Thương để xác thực thông tin doanh nghiệp theo yêu cầu, góp 
phần giảm thiểu thời gian giải quyết hồ sơ của các doanh nghiệp khi thực 
hiện các thủ tục. 

“Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh Lào Cai đã được kết nối với hệ 
thống thông tin cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến của Bộ Tư pháp, tuy 
nhiên đến nay mới chỉ lấy được thông tin một chiều đối với các hồ sơ đã 
được giải quyết trên hệ thống của Bộ Tư pháp”, ông Quốc cho hay. 

 

Một nội dung công việc sẽ được tỉnh Lào Cai tập trung triển khai trong 
năm 2020 là kết nối Cổng dịch vụ công của tỉnh với các cơ sở dữ liệu, hệ 



thống thông tin của trung ương đã kết nối với nền tảng NGSP do Cục Tin 
học hóa - Bộ TT&TT quản lý, vận hành (Ảnh minh họa: laocai.gov.vn) 

Cũng theo đại diện lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Lào Cai, trên cơ sở thành 
công bước đầu, tháng 10/2019 vừa qua, Lào Cai đã phê duyệt dự án xây 
dựng Chính quyền điện tử của tỉnh giai đoạn 1, với quy mô xây dựng 
chính thức nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh LGSP phiên bản 1.0 
để kết nối với cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quốc gia, đã được thử 
nghiệm thành công thời gian qua. 

Giai đoạn 2 của kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai sẽ 
được tỉnh tiếp tục triển khai trong năm 2020, với quy mô tập trung vào 2 
hạng mục chính gồm: kết nối Cổng dịch vụ công của tỉnh với các cơ sở 
dữ liệu, hệ thống thông tin của Trung ương đã triển khai kết nối với nền 
tảng NGSP quốc gia do Bộ TT&TT quản lý, vận hành; chuẩn hóa quy 
trình nghiệp vụ và giám sát việc xử lý quy trình nghiệp vụ đối với việc thực 
hiện các thủ tục trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

“Việc này rất có ý nghĩa. Bởi lẽ khi đó Sở TT&TT vào vai trò vận hành trục 
kết nối này, sẽ giám sát quy trình. Các quy trình nghiệp vụ của các thủ tục 
hành chính chạy trên trục là công cụ để tỉnh giám sát việc giải quyết các 
thủ tục hành chính. Việc có một bên thứ ba giám sát quá trình thực hiện 
thủ tục hành chính sẽ đảm bảo công khai, minh bạch và có trách nhiệm 
hơn. Mô hình này chúng tôi học tập, tham khảo của Huế khi gắn với 
Trung tâm dịch vụ hành chính công và Trung tâm điều hành đô thị thông 
minh”, đại diện lãnh đạo Sở TT&TT Lào Cai chia sẻ. 

Theo kế hoạch, Lào Cai dự kiến trong quý II/2020 sẽ chính thức ra mắt 
Trung tâm dịch vụ hành chính công gắn với Trung tâm điều hành đô thị 
thông minh của tỉnh. 

Liên quan đến việc triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu của địa phương, 
đại diện Sở TT&TT Lào Cai cho hay, trong khung kiến trúc Chính quyền 
điện tử tỉnh Lào Cai phiên bản 1.0 đã được phê duyệt từ năm 2018, đã 
xác định các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh cũng như những loại 
thông tin khuyến nghị dùng chung, chia sẻ phục vụ việc tin học hóa các 
thủ tục hành chính. 

Mới đây, Sở TT&TT Lào Cai đã khảo sát toàn diện toàn bộ các sở, ban, 
ngành trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng 
quy hoạch cơ sở dữ liệu tỉnh Lào Cai, trong đó sẽ phân định thứ tự danh 
mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh và thứ tự ưu tiên, lộ trình đầu tư, 
kết nối trong giai đoạn tới. 

Đại diện lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: “Việc triển khai 
những dự án nêu trên sẽ giải quyết được những vấn đề vướng mắc hiện 
nay, giúp giảm thiểu thành phần hồ sơ mà người dân, doanh nghiệp phải 



thực hiện khi sử dụng dịch vụ hành chính, đồng thời giám sát toàn bộ quy 
trình để đảm bảo các cơ quan nhà nước, công chức thực hiện thủ tục 
đúng nghĩa liên thông một cửa điện tử. Khi đó, Chính quyền điện tử, trung 
tâm hành chính công của tỉnh mới thực sự phục vụ với tinh thần lấy người 
dân, doanh nghiệp làm trung tâm”. 

Bộ TT&TT đã và đang triển khai nhiều biện pháp để thúc đẩy việc kết nối, 
chia sẻ dữ liệu. Hiện tại, Bộ TT&TT đã xây dựng Hệ thống kết nối, liên 
thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương - NGSP và 
triển khai kết nối các hệ thống như: cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT); hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp, hệ thống 
thông tin quản lý hộ tịch điện tử tập trung (Bộ Tư pháp); cơ sở dữ liệu hộ 
gia đình, hệ thống giao dịch điện tử, cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo 
hiểm (Bảo hiểm xã hội Việt Nam); hệ thống thông tin của Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam để hỗ trợ gửi nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ 
tiếp tục triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin giữa 
các bộ, ngành, địa phương có yêu cầu. 

Nguồn: https://ictnews.vn/chinh-phu-dien-tu/lao-cai-ra-mat-trung-tam-dich-
vu-hanh-chinh-cong-gan-voi-trung-tam-dieu-hanh-do-thi-thong-minh-

trong-nam-toi-192709.ict 

 
 

 


