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1. Cải cách thể chế, bộ máy và con người 
Tốc độ tăng trưởng GDP trong 4 năm 2016-2019 tăng dần với các 

mức 6,2%, 6,8%, 7,08% và 7,02%, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có 

nhiều yếu tố bất ổn và tăng trưởng chậm dần, cho thấy mặt tích cực 

của kinh tế Việt Nam. Vì thế,  những năm tới cải cách mạnh mẽ và 

đồng bộ về thể chế sẽ là động lực quan trọng nhất để thực hiện mục 

tiêu tăng trưởng cao và ổn định. 

 

Trong tình hình chung khó khăn của kinh tế thế giới, thì kinh tế Việt Nam 

là điểm sáng khi xuất khẩu vẫn tăng trưởng. Ảnh: VIẾT CHUNG 

Tốc độ tăng, đóng góp chưa ổn định 

Xét trên 4 chỉ báo quan trọng nhất của kinh tế vĩ mô là tăng GDP; kiểm 

soát lạm phát, ổn định giá cả; tăng việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp; tăng 

xuất khẩu, rõ ràng kinh tế Việt Nam đang là điểm sáng trong tình hình 

kinh tế chung của thế giới. 

Kết quả này không chỉ có ý nghĩa về mặt tăng trưởng, quan trọng hơn 

nền kinh tế đang đổi chiều từ tăng trưởng chậm dần sang tăng trưởng 

cao dần, chấm dứt 15 năm tăng trưởng chậm dần.  

Cụ thể, giai đoạn 2001-2015 tăng bình quân 7,33%/năm, 2006-2010 bình 

quân 6,32%/năm, 2011-2015 bình quân 5,96%/năm và tiếp tục suy giảm 

khi bước vào kế hoạch 2016-2020. Nhưng từ quý II-2017 bắt đầu đổi 

chiều với tốc độ cao, tạo đà cho tăng trưởng cao và ổn định các năm 

2017-2019. 

Tuy nhiên, bên cạnh xu hướng tích cực của tốc độ tăng trưởng, các yếu 

tố đóng góp chưa ổn định. Nhiều lĩnh vực có mức tăng trưởng cao như 



công nghiệp chế biến, giá trị sản phẩm nông lâm ngư nghiệp, xuất khẩu, 

sức mua thị trường nội địa, du lịch, thị trường bất động sản… vẫn còn 

những tồn tại chưa được tháo gỡ, đã và đang ảnh hưởng đến tốc độ tăng 

trưởng năm 2019 và 2020.  

Yếu tố nữa cần quan tâm là đầu tư công giảm dần nên vai trò tác động 

lan tỏa của đầu tư công như những năm trước cũng giảm dần… Trong 

khi đó, nhiều năm tới bài toán vĩ mô của Việt Nam vẫn là chất lượng tăng 

trưởng gắn với đổi mới thể chế, cùng với diễn biến phức tạp của kinh tế 

và thương mại toàn cầu, nên sự điều hành chính sách kinh tế - tài chính 

của Chính phủ vẫn phải thực hiện “mục tiêu kép” chất lượng và tốc độ 

tăng trưởng.  

Nhìn chung trong 2 năm 2019-2020 có nhiều triển vọng đạt tốc độ tăng 

trưởng bình quân 7%/năm và bình quân 5 năm 2016-2020 là 6,8% (mục 

tiêu kế hoạch bình quân 6,5-7%). Xét về tiềm năng, địa - kinh tế của quốc 

gia và thời cơ của thời đại có bước nhảy vọt về thành tựu khoa học công 

nghệ, nếu biết tận dụng để khai thác có hiệu quả 4 trụ cột kinh tế.  

(1) Khai thác có hiệu quả nhất nền nông nghiệp nhiệt đới, tạo nguồn 

nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu, thông qua đổi mới 

mô hình tổ chức sản xuất và ứng dụng công nghệ cao.  

(2) Khai thác lợi thế của kinh tế biển (bao gồm các khu kinh tế ven biển) 

và dịch vụ cảng - logistics. Kinh tế biển không chỉ tạo sức lan tỏa cho các 

ngành kinh tế khác phát triển, còn phục vụ mục tiêu an ninh, quốc phòng, 

gìn giữ chủ quyền biển đảo.  

(3) Phát triển ngành công nghiệp du lịch nhằm đưa Việt Nam thành điểm 

đến của du lịch toàn cầu. 

(4) Phát triển kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa (đây là dư địa rất 

lớn khi đô thị hóa mới đạt khoảng 36-38%). Trong đó, những vấn đề như 

ứng dụng những thành tựu của cách mạng công nghệ 4.0, kinh tế kỹ 

thuật số hay đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp… là cách thức để phát triển 

nhanh 4 trụ cột này. 

Cải cách thể chế để bứt phá 

Cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả 

hiệu lực của bộ máy hành chính đã được 

đặt ra từ nhiều thập niên qua, nhưng đến 

nay sự bất cập trong quản lý nhà nước 

về kinh tế - xã hội ở nhiều lĩnh vực vẫn 

tồn tại. 

 Hàng chục đạo luật về kinh tế 

Quốc hội mới ban hành tại 

nhiệm kỳ trước, đến nhiệm kỳ 

này phải sửa vì mâu thuẫn xung 

đột khi thực thi. 



Tính phức tạp diễn biến cùng chiều với sự tăng trưởng kinh tế, phát triển 

thị trường và hội nhập quốc tế. Vấn đề đặt ra, nếu thiếu tư duy hệ thống 

về quản lý nhà nước phù hợp với sự vận hành của thể chế kinh tế thị 

trường, mọi nỗ lực cải cách riêng lẻ sẽ không mang lại hiệu quả, tính mâu 

thuẫn và phức tạp ngày càng tăng thêm. 

Điển hình là hàng chục đạo luật về kinh tế Quốc hội mới ban hành tại 

nhiệm kỳ trước, đến nhiệm kỳ này phải sửa vì mâu thuẫn xung đột khi 

thực thi. 

Những năm qua, Chính phủ đã thể hiện quyết tâm cải thiện chất lượng 

công vụ bộ máy hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, đã mang 

lại niềm tin và kỳ vọng đối với một Chính phủ hành động, và trên thực tế 

bước đầu đã mang lại những chuyển biến tích cực. 

Tuy nhiên, để các Nghị quyết của Chính phủ nhanh chóng thành hiện 

thực của đời sống kinh tế - xã hội, nâng cao tính cạnh tranh môi trường 

đầu tư kinh doanh, trong điều kiện hội nhập khu vực và toàn cầu, cần cải 

cách đồng bộ cả 3 bộ phận thể chế hành chính, bộ máy và con người.  

Do đó, cần có quan điểm đổi mới, hoàn thiện thể chế mạnh mẽ và mang 

tính đồng bộ dựa trên 5 nhóm nội dung. Thứ nhất, làm rõ và minh định 

chức năng Nhà nước, với tư cách là 1 trong 3 chủ thể của kinh tế thị 

trường (Nhà nước, người sản xuất và người tiêu dùng hay Nhà nước, 

doanh nghiệp và người dân). 

Nhà nước không làm thay thị trường và làm thay người dân trong quan 

hệ dân sự. Đây là cơ sở để xây dựng bộ máy công vụ và hành chính 

công quyền. 

Thứ hai, xóa bỏ tư duy cơ cấu kinh tế địa phương, tách biệt hoạt động 

kinh tế với hành chính công quyền; hình thành các vùng kinh tế; xây dựng 

các chương trình phát triển quốc gia thay cho các loại chính sách ưu đãi 

tràn lan. 

Thứ ba, xóa bỏ tư duy lồng ghép công vụ, phân định công vụ quốc gia và 

công vụ địa phương, không có công vụ nhà nước chung chung. Đây là 

nền tảng xây dựng mô hình chính quyền địa phương, cụ thể hóa cơ chế 

phân cấp, phân quyền và ủy quyền giữa Trung ương và địa phương theo 

từng lĩnh vực quản lý nhà nước, kiểm soát lạm quyền, bảo đảm tính tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm và phát huy vai trò của các cơ quan dân cử địa 

phương. 

Thứ tư, tách biệt ngân sách quốc gia và ngân sách địa phương, xóa bỏ 

cơ chế ngân sách lồng ghép gọi chung là ngân sách nhà nước như hiện 



nay. Đây là cơ sở để cải cách nền tài chính quốc gia, xóa cơ chế xin cho 

về ngân sách.  

Thứ năm, phát huy vai trò các định chế tài chính phi lợi nhuận thay cho 

quan điểm xã hội hóa về dịch vụ công hiện nay. Nhà nước cung cấp dịch 

vụ công ích, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học, công 

nghệ một phần gián tiếp qua các định chế phi lợi nhuận.  

Ông PHẠM QUANG VINH, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ:  

Phải cảnh giác 

Cạnh tranh Mỹ - Trung là cạnh tranh chiến lược đã được đẩy lên từ khi 

ông Donald Trump lên cầm quyền. Đây thực chất là cuộc cạnh tranh ngôi 

vị số 1 và số 2 thế giới nên sẽ lâu dài, lúc căng lúc giảm song không triệt 

tiêu nhau. Giữa Mỹ và Trung, thương chiến đang diễn ra là cuộc chiến 

tiền tiêu, được đẩy lên cao nhất, biện pháp đầu tiên được sử dụng là thuế 

quan. Chúng ta cần hiểu rõ những điều này để từ đó có sự ứng phó thích 

hợp và kịp thời. 

Riêng trong mối quan hệ của Việt Nam với khu vực, tôi nhận thấy khu vực 

châu Á - Thái Bình Dương có cái hay là khi xu hướng bảo bộ tăng lên, 

chiến tranh thương mại tăng, khu vực này vẫn hội nhập và thuận lợi hóa 

thương mại. Tuy nhiên hiện nay trong sự bất định và khó lường của Tổng 

thống Donald Trump, các nước trong khu vực ASEAN lại đang chờ thời, 

nên khi chúng ta làm Chủ tịch ASEAN sẽ phải đối diện với thách thức 

này.  

Về quan hệ Việt Nam và Mỹ, 25 năm qua 2 phía đều có kế hoạch đưa 

quan hệ lên tầm cao mới, nhưng chưa rõ định hướng đi lên như thế nào. 

Thí dụ, Việt Nam có những điểm thuộc ưu tiên của Mỹ nhưng cũng là 

điểm ngược nổi nhất là thâm hụt thương mại. Vị trí chiến lược của Việt 

Nam rất tốt nhưng nếu có hành vi có thể đánh thuế nào đó, cán cân trong 

vị trí thuận lợi của Việt Nam sẽ giảm nhiều. Năm 2020 cục diện thế giới 

vẫn tiếp tục phức tạp, những rủi ro năm 2019 ít hơn, sang 2020 càng phải 

cảnh giác nhiều hơn.  

TS. VŨ TIẾN LỘC, Chủ tịch Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt 

Nam (VCCI):  

Năm khó khăn  

2020 dự báo là năm khó khăn hơn với cộng đồng DN. Đó là việc DN 

thành lập mới nhiều nhưng 60% kinh doanh trong tình trạng không có lãi, 

không phát sinh thuế thu nhập DN. 3 năm qua nguồn thu từ khu vực sản 



xuất kinh doanh trong ngân sách nhà nước không đạt dù kế hoạch được 

điều chỉnh xuống. 

Về xuất khẩu phần lớn sang các thị trường giảm hoặc tăng không đáng 

kể, chỉ tăng cao ở thị trường Mỹ nhưng đi kèm với lo. 30% GDP vẫn 

thuộc hộ kinh tế gia đình, một khu vực còn rất hoang sơ. Chỉ số cải thiện 

môi trường kinh doanh theo xếp hạng của WB bị tụt hạng, khiến hành 

trình đạt mục tiêu nằm trong top 4 ASEAN của Việt Nam còn rất xa. 

Năm 2016 chúng ta đã đồng loạt cắt giảm 1.000 điều kiện kinh doanh. 

Năm 2018 tiếp tục cắt giảm và đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh, 

kiểm tra chuyên ngành. Cuối năm 2019 VCCI đã đề xuất 20 điểm chồng 

chéo pháp luật đầu tư kinh doanh. Đây là điểm cản trở lớn trong việc đưa 

các dự án vào đầu tư, hoạt động tạo ra sản phẩm cho xã hội. 

Nếu tập trung giải quyết những điểm nghẽn về luật pháp liên quan đầu tư 

kinh doanh, sẽ tạo đột phá quan trọng về môi trường đầu tư kinh doanh. 

Bên cạnh đó cần có những biện pháp thúc đẩy, nâng cấp sự phát triển 

của DN. Có như vậy, bức tranh kinh tế 2020 sẽ tươi sáng hơn.  

Nguồn: https://saigondautu.com.vn/kinh-te/cai-cach-the-che-bo-may-va-

con-nguoi-76017.html 

 

2. Ủy ban Cải cách và Đổi mới: phải thiết kế được 
một Việt Nam hùng cường 

Ủy ban Cải cách và Đổi mới, hay tên gọi gì khác, cũng giúp bỏ đi 

những danh xưng đã vang bóng một thời là "kế hoạch" và "đầu tư". 

Tại Hội nghị trực tuyến ngành kế hoạch và đầu tư ngày 9/1/2020, Thủ 

tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những mặt mạnh, và nêu rõ các 

mặt hạn chế của ngành "tham mưu tổng hợp" này mà đứng đầu là Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

Thủ tướng cho rằng khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng 

vào năm 2045 là thực tế, không phải viển vông. Thủ tướng khẳng định, 

không ai khác hơn mà chính là Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải trực tiếp 

tham mưu hiến kế, hoạch định chiến lược, lộ trình để biến khát vọng đó 

thành hiện thực. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đóng vai trò như nhà toán học, 

giải các bài toán lớn, có đầu bài khó về phát triển đất nước. Thủ tướng 

gợi ý đổi tên Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành Ủy ban Cải cách và Đổi mới 

hoặc Bộ Kinh tế chiến lược và Phát triển. 



Đây là lần thứ hai, Thủ tướng gợi ý đổi tên cơ quan chính phủ sau khi đã 

gợi ý đổi tên Bộ thông tin Truyền thông thành Bộ Truyền thông và Kinh tế 

số. 

Với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đây không phải là lần đầu tiên bộ này được 

đặt ra vấn đề phải đổi tên so với tên khai sinh là Ủy ban nghiên cứu kế 

hoạch kiến thiết (năm 1945), rồi Ban Kinh tế chính phủ (năm 1950), Ủy 

ban kế hoạch quốc gia (năm 1955), Ủy ban kế hoạch nhà nước (năm 

1961), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (năm 1995). 

Để có một Bộ Kế hoạch và Đầu tư như hiện nay, thì Ủy ban Kế hoạch 

nhà nước đã lần lượt được sáp nhập hoặc hợp nhất với hàng loạt tổ chức 

cấp bộ và tổng cục như: Ủy ban phân vùng kinh tế trung ương, Viện 

Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, Ủy ban nhà nước về hợp tác và 

đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam, Tổng cục Thống kê 

Việt Nam. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuy là một tổ chức quản lý ngành nhưng  phải 

thực hiện tới 22 nhiệm vụ thường xuyên (không kể các nhiệm vụ khác do 

Chính phủ, Thủ tướng giao) như: tham gia lập pháp, thực hiện lập qui, 

cung cấp dịch vụ công, tiến hành các quản lý cấp bộ, tổ chức xây dựng 

chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội…Bộ đã được Đảng, Nhà 

nước, các thế hệ Thủ tướng khen thưởng về việc hoàn thành nhiều 

nhiệm vụ trên đây. 

 

Ủy ban Cải cách và Đổi mới: phải thiết kế được một Việt Nam hùng 

cường 



Nhưng bước sang năm 2020, Thủ tướng đã có đặt hàng mới với Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, đó là việc biến khát vọng về một nước Việt Nam hùng 

cường, thịnh vượng thành hiện thực. Chính phủ cần có một thành viên 

làm tổng tham mưu về việc này. Tổ chức đó không phải là ai khác mà 

chính là Bộ Kế hoạch và Đầu tư với một tên mới. Vậy là bộ này lại một lần 

nữa đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi tên và theo đó là phải đổi mới 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, và cơ cấu tổ chức so với 

hiện nay và lâu nay. Đây là một loại công việc không hề dễ dàng từ 

những trải nghiệm của những lần đổi tên đã qua. 

Trước hết, đó là việc tuân thủ Hiến pháp, mà cụ thể nhất là các qui định 

về Chính phủ và Thành viên chính phủ, trong đó Chính phủ được hiến 

định là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, còn bộ là cơ quan quản lý 

ngành, lĩnh vực (trong luật, được nhấn là quản lý đa ngành, đa lĩnh vực). 

Như vậy, bộ làm quản lý đối với ngành trong khi Chính phủ làm hành 

chính đối với cả nước. Giữa quản lý và hành chính tuy có điểm chung 

nhưng không hoàn toàn đồng nhất. Trên nóng dưới lạnh, trên bảo dưới 

không nghe, bộ vượt quyền, lạm quyền, bỏ quyền… là do sự không đồng 

nhất này. 

Với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu vẫn là cơ quan quản lý ngành, tức quản 

lý lĩnh vực kế hoạch và đầu tư với 22 nhiệm vụ như hiện nay, thì còn đâu 

nguồn lực để thực hiện đặt hàng mới của Thủ tướng. Vấn đề đặt ra không 

chỉ là phải lược bỏ nhiều nhiệm vụ đang làm, mà quan trọng hơn là phải 

bổ sung vào đó những nhiệm vụ phù hợp với vai trò, vị trí một thành viên 

của cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, trong đó có việc mà Thủ 

tướng vừa đặt ra trên đây. 

Thứ hai, việc quản lý ngành của các bộ đã có những diễn biến khó lường, 

gây ra nhiều hệ lụy kéo dài. Đáng kể nhất đó là biến các bộ thành những 

cơ quan cấp trên, cơ quan chủ quản của doanh nghiệp nhà nước rồi lan 

sang cả các loại doanh nghiệp khác. Biến diễn này đã kéo các bộ vào 

công việc điều hành sự vụ ở tầm vi mô, buông lỏng điều hành ở tầm vĩ 

mô trên cương vị là những thành viên của cơ quan hành chính nhà nước 

cao nhất. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuy không làm cấp trên của bất kỳ doanh nghiệp 

nào nhưng lại làm tổng tham mưu để Chính phủ, Thủ tướng làm cấp trên 

của hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội VII 

của Đảng đã có nghị quyết về xóa bỏ chế độ bộ chủ quản, cấp hành 

chính chủ quản đối với doanh nghiệp, nhưng tới nay thực hiện vẫn chưa 

xong. Đặt hàng mới của Thủ tướng là dịp để Bộ kế hoạch và Đầu tư trút 



bỏ những điều hành vi mô lâu nay của mình, dành nguồn lực cho những 

công việc vĩ mô như kiến tạo sự hùng cường, thịnh vượng cho đất nước. 

Thứ ba, từ quản lý ngành, các bộ đã ngày càng đảm nhiệm cơ quan "Đại 

diện chủ sở hữu" đối với những tài sản mà pháp luật qui định là thuộc sở 

hữu toàn dân. Thể chế về "Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu" trên đây 

lần đầu tiên được xác lập tại Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, từ đó đến 

nay, các bộ thực hiện hiến định đó lại chỉ với chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, trách nhiệm, cơ cấu tổ chức của cơ quan  quản lý ngành. 

Giữa cơ quan "quản lý ngành" với cơ quan "đại diện chủ sở hữu" tuy có 

điểm chung nhưng không hoàn toàn đồng nhất. Với xu hướng ngày càng 

mở rộng qui mô và cấu trúc của hệ thống tài sản thuộc sở hữu toàn dân 

trong thời kỳ Đổi Mới, việc quản lý ngành của Bộ đã có một ngã rẽ mới để 

làm đại diện chủ sở hữu toàn dân.  

Ngã rẽ này đã mở ra thời kỳ "đổi đất lấy hạ tầng", "cấp đất", "qui định giá 

đất", "đấu giá đất", "cho thuê đất", "mua bán quyền sử dụng đất" nói riêng 

và các loại tài sản khác thuộc sở hữu toàn dân nói chung. Nhiệm vụ kép 

này chẳng khác gì "vừa đá bóng vừa thổi còi", đã gây ra không biết bao 

nhiêu hệ lụy. Đây là thời kỳ xuất hiện đột biến "cán bộ nhúng chàm" từ 

cán bộ cấp chiến lược,  cấp chiến thuật, tới cấp thừa hành tại không ít 

các bộ như giao thông vận tải, công thương, tài nguyên môi trường, xây 

dựng… Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng không là ngoại lệ trong cuộc "vừa 

đá bóng vừa thổi còi" này với tư cách là cơ quan tham mưu tổng hợp của 

Chính phủ. 

Với đặt hàng mới của Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đứng trước cơ 

hội đồng thời là thách thức để đổi mới toàn diện về Bộ. Việc đổi mới này, 

Bộ đã ấp ủ, đã "lấy đá ghè chân mình", và đã thực hiện đôi ba phần ngay 

từ khi Đảng đề ra chủ trương xóa bỏ cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan 

liêu bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trường định hướng XHCN đến nay. 

Việc đổi mới theo đặt hàng của Thủ tướng  không hề dễ dàng bởi phải 

tuân thủ Hiến pháp hiện hành, phải thực hiện những nhiệm vụ đang được 

qui định tại hệ thống luật về quản lý ngành, phải gồng mình thực hiện 

những chức năng, những ngã rẽ chưa đoán định trước. 

Tuy nhiên, vừa là khát vọng, vừa là mục tiêu về một Việt Nam hùng 

cường, thịnh vượng mà Thủ tướng đặt ra không thể không có một cơ 

quan thành viên chính phủ đứng ra đảm nhiệm vai trò của một tổng tham 

mưu, một nhà tổ chức, một nhà toán học để kiến tạo ở tầm vĩ mô những 

gì cần làm, phải làm và làm được trong giai đoạn mới. 



Cơ quan thành viên đó, như Thủ tướng đã khẳng định, không ai khác, 

chính là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dù phải đổi tên, phải từ bỏ những danh 

xưng đã vang bóng một thời là "Kế hoạch", và "Đầu tư". 

TS. Đinh Đức Sinh 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/uy-ban-cai-cach-

va-doi-moi-phai-thiet-ke-duoc-mot-viet-nam-hung-cuong-609049.html 

 

3. Hơn 35.000 DN tham gia Cơ chế một cửa quốc gia 
Tổng cục Hải quan cho biết, năm 2019, các bộ, ngành đã triển khai 

chính thức và thực hiện kết nối 37 thủ tục hành chính mới trên Cơ 

chế một cửa quốc gia (NSW), đạt 72,5% chỉ tiêu được Chính phủ 

giao. Còn 14 thủ tục chưa được triển khai, dự kiến sẽ hoàn thành 

trong quý I/2020. 

 

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet 

Đến ngày 31/12/2019, đã có 188 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết 

nối NSW với trên 2,7 triệu hồ sơ của trên 35.000 doanh nghiệp. 

Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN và kết nối ngoài ASEAN, Tổng cục 

Hải quan cho biết, đến 31/12/2019, Việt Nam đã kết nối chính thức Cơ 



chế một cửa ASEAN để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D 

điện tử với 6 nước ASEAN. 

Tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 156.878 C/O, tổng số 

C/O Việt Nam gửi sang các nước là 194.058 C/O.   

Nguồn: https://baodauthau.vn/doanh-nghiep/hon-35000-dn-tham-gia-co-

che-mot-cua-quoc-gia-119869.html 

 

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp 
Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Hội 

nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai các giải pháp thực 

hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2020 diễn ra ngày 13/1. 

 

Bộ trưởng Tài chính yêu cầu ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ 

tục hành chính 

Quyết liệt tới ngày cuối, giờ cuối… 

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, từ năm 2017 tới hết năm 2019, toàn 

ngành đã cắt giảm 4.024 đầu mối tổ chức, chỉ tiêu biên chế giảm 6,7% so 

với năm 2015. “Song chúng ta vẫn đảm bảo điều hành hiệu quả, thông 

suốt trong các hoạt động của ngành. Các lĩnh vực công tác khác cuả 

ngành Tài chính cũng được đánh giá là đã hoàn thành kế hoạch đề ra”, 

Bộ trưởng đánh giá và khẳng định  trong kết quả chung của toàn ngành 

Tài chính có sự đóng góp quan trọng của Tổng cục Thuế.  



Cụ thể, về công tác xây dựng thể chế, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài 

chính, Chính phủ, Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế sửa đổi, Nghị 

quyết về xoá khoanh nợ tiền thuế, xoá nợ tiền phạt, chậm nộp với người 

nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (NSNN). 

Về nhiệm vụ thu NSNN, ngành Thuế  đã thu vượt 9,3% so với dự toán, 

tăng 11,2% so với năm 2018; 63/63 Cục Thuế địa phương đều hoàn 

thành và vượt mức số thu được giao, ngành Thuế cũng đã thu hồi trên 

35.200 tỷ đồng nợ đọng thuế về NSNN. Đặc biệt, số thu nội địa nếu trừ 

tiền thu từ đất, xổ số, dầu thô… vẫn đạt 953.000 tỷ đồng, vượt số dự toán 

là 945.000 tỷ đồng.  

“Điều này thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt tới ngày cuối, giờ cuối của 

ngành Thuế. Vì tôi nhớ tới ngày 15/12/2019, các đồng chí vẫn báo cáo lo 

lắng không hoàn thành số dự toán 945.000 tỷ đồng”, Bộ trưởng Dũng 

nói.  

Nhìn tổng thể năm 2019, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhận xét, năm vừa 

qua là năm ngành Thuế đã đạt được ba mục tiêu: thu đúng, thu đủ và thu 

kịp thời. “Theo kinh nghiệm nghĩa là chúng ta bắt đầu có của ăn, của để. 

Nhưng nói như vậy không có nghĩa các đồng chí được chủ quan trong 

năm 2020 này”- Bộ trưởng lưu ý. 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương… 

Nhắc lại một số tồn tại của ngành Thuế như tình trạng thất thu ngân sách 

ở một số nơi, một số khu vực (nổi bật là khu vực kinh tế ngầm, kinh tế 

không chính thức, kinh tế ngoài quốc doanh); số nợ đọng thuế tăng (tới 

31/12/2019 là 80.830, tăng 5,9% so với cuối năm 2018) hay tình trạng 

công chức thuế vi phạm, bị xử lý kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật; tình 

trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài…, Bộ trưởng yêu cầu ngành Thuế 

phải xử lý dứt điểm, đừng để “con sâu làm rầu nồi canh”. 

Tại Hội nghị, Bộ tưởng Tài chính cũng đề cập đến vấn đề điều chỉnh thuế 

khoán phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa bàn và đề nghị 

cần nâng mức thuế khoán để giảm tình trạng “cưa đôi, cưa ba”, góp phần 

bảo đảm minh bạch, công bằng, giảm tiêu cực trong lĩnh vực quản lý 

thuế. 

Xác định 2020 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội giai đoạn 2016 – 2020,  đồng thời cũng là năm tạo đà cho kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2026… Bộ trưởng Đinh Tiến 

Dũng lưu ý: “Để đạt và tăng thu NSNN 5% trong năm 2020 theo đúng chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm phải vượt trên 51% 



dự toán để tạo đà cả năm vượt trên 5%. Muốn vậy ngay từ ngày đầu, 

tháng đầu năm 2020 phải thực hiện quyết liệt”. 

Bộ trưởng Tài chính cũng đặc biệt lưu ý công tác thanh tra, kiểm tra, 

chống thất thu thuế, đặc biệt đối với các hộ kinh doanh lớn, dịch vụ ăn 

uống, khách sạn, nhà hàng, giao dịch thương mại điện tử…; phát hiện, xử 

lý kịp thời các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng sai quy định.  

Riêng công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, cần thực hiện có hiệu quả 

các biện pháp, đảm bảo đến cuối năm 2020 số nợ thuế không quá 5% 

tổng thu NSNN; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo 

thuận lợi cho doanh nghiệp… Bộ trưởng cũng giao nhiệm vụ cho Tổng 

cục Thuế phải giảm sâu số lượng cán bộ, công chức để đảm bảo mục 

tiêu đến năm 2021, toàn ngành giảm 10% biên chế. 

Năm 2019, ngành Thuế thu vượt 9,3% dự toán 

Năm 2019, tổng số thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý đạt 1.276.219 

tỷ đồng, bằng 109,3% so với dự toán, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 

2018. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 56.233 tỷ đồng; thu nội địa trừ dầu đạt 

1.219.635 tỷ đồng. 

Toàn ngành này đã thực hiện được 96.343 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ 

sở người nộp thuế và kiểm tra được 517.554 hồ sơ tại trụ sở cơ quan 

Thuế với tổng số tiền kiến nghị là 64.525 tỷ đồng. Đến hết năm 2019, toàn 

ngành đã cắt giảm được 89 đầu mối cấp phòng, giảm 1.792 đầu mối cấp 

đội. Triển khai sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế cấp huyện thành chi cục 

thuế khu vực trực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố. 

Nguồn: https://baophapluat.vn/kinh-te/day-manh-cai-cach-hanh-chinh-

thue-tao-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-489867.html 

 

5. Tăng cường đối thoại để dân chủ cơ sở đi vào 
thực chất 
Chiều 13/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Thực hiện quy chế 

dân chủ ở cơ sở tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện quy chế 

dân chủ ở cơ sở năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 



Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận 

hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận 

Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương; các đồng 

chí Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó 

Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Phó Trưởng ban Dân vận Trung 

ương Hà Ngọc Anh chủ trì Hội nghị. 

Cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” 

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh cho biết, năm 2019, 

các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - 

xã hội tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị, 

nghị quyết của Đảng mới ban hành đạt nhiều kết quả. Cụ thể, nhận thức 

về dân chủ, thực hành dân chủ và kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở 

từng loại hình có nhiều chuyển biến tích cực. Dân chủ trong Đảng, trong 

quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng 

thực chất, công khai, minh bạch hơn. 

Theo đó, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhất là ở địa bàn dân cư 

đi vào thực chất; việc thực hiện dân chủ trong các cơ quan nhà nước có 

nhiều tiến bộ. Trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp, các 

cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được nâng lên. 

Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; phương châm “dân biết, 



dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực của 

đời sống xã hội. Các mô hình tự quản trong cộng đồng như: Ban thanh tra 

nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở... tích cực 

động viên nhân dân tham gia công việc chung. 

Hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các địa phương tiếp tục đổi 

mới, nâng cao chất lượng, dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật 

thiết với nhân dân, bám sát thực tiễn cuộc sống. Công tác xây dựng pháp 

luật có nhiều nội dung tiến bộ, sát thực tiễn, quyền dân chủ của người 

dân được thể hiện đầy đủ hơn trong từng dự án luật. Hoạt động tiếp xúc 

cử tri, giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, công tác tiếp công 

dân được chú trọng, nâng cao hiệu quả. 

Công tác quản lý, điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp được 

thực hiện quyết liệt, dân chủ, công khai, minh bạch. Chính phủ luôn đồng 

hành, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh 

giá hiệu quả công việc; thực hiện có hiệu quả phương châm hành động: 

“Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” và “Năm 

dân vận chính quyền” 2019, hướng tới xây dựng Chính phủ liêm chính, 

kiến tạo, phục vụ nhân dân. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới 

nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, bám sát đối 

tượng và hướng về cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động 

nhân dân triển khai sâu rộng, thực chất. Hoạt động giám sát và phản biện 

xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được thực hiện bài 

bản, chất lượng hơn. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó trưởng Ban Dân vận Trung 

ương cho biết, vẫn còn tồn tại một số hạn chế: công tác tuyên truyền thực 

hiện quy chế dân chủ chưa thường xuyên, kịp thời; chưa tạo được 

chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các 

tầng lớp nhân dân, nhất là người đứng đầu doanh nghiệp khu vực ngoài 

Nhà nước, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Việc thực hiện 

quy chế dân chủ ở cơ sở ở một số nơi, một số lĩnh vực còn chưa thực 

chất; hạn chế trong công khai, minh bạch các chính sách, pháp luật liên 

quan đến nhân dân. Việc lấy ý kiến của nhân dân còn hình thức; việc tiếp 

thu, giải trình, lắng nghe ý kiến người dân không đầy đủ, chiếu lệ. Công 

tác cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc chưa đáp ứng 

được yêu cầu; tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn xảy ra… 

Phát huy tinh thần sáng tạo, sức mạnh nhân dân 



Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy 

quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội, nâng cao 

chất lượng công tác dân vận hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng 

lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 

và đối ngoại của đất nước, đồng chí Hà Ngọc Anh nhấn mạnh, phương 

hướng trọng tâm của năm 2020 là tiếp tục phát huy dân chủ, đặc biệt là 

dân chủ trực tiếp ở cơ sở nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, sức mạnh 

nhân dân; đưa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy quyền 

làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt dân chủ trong Đảng, tạo bầu không 

khí dân chủ trong việc tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… 

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 được xác định gồm các nội dung: 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, 

nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về 

dân chủ và thực hành dân chủ; đẩy mạnh chất lượng công tác tuyên 

truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước; chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến các đối tượng như 

người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới và trong các doanh 

nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. 

Bên cạnh đó, công tác dân vận của chính quyền cần được xác định là 

nhiệm vụ thường xuyên, phát huy tối đa hiệu quả; đẩy mạnh công tác dân 

vận khéo trong hệ thống chính trị gắn với thực hiện phương châm hành 

động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng 

tạo, hiệu quả” để phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả 

công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp. 

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng hoạt động, Ban Chỉ đạo Trung ương 

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chú trọng vào các giải pháp: cải cách 

hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến, xây 

dựng Chính phủ điện tử; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý 

nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, 

lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, nâng cao trách nhiệm của người 

đứng đầu, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy 

chế dân chủ ở cơ sở. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, những 

thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được trong năm 2019 có sự 

đóng góp không nhỏ của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nói 



riêng, công tác dân vận nói chung. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 

sở được chú trọng, ngày càng được nâng cao về chất lượng, đi vào thực 

tiễn đời sống nhân dân. 

"Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn liền với các phong trào trên cả nước, điển 

hình như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Phong trào đã khơi dậy khí thế sôi nổi, phát huy trách nhiệm và vai trò 

đóng góp về sức người, sức của của nhân dân, nâng cao chất lượng đời 

sống nhân dân”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. 

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung 

công khai, minh bạch ở các dịch vụ công; đồng thời, đẩy mạnh dân vận 

chính quyền trên không gian mạng, đảm bảo cung cấp thông tin chính xác 

các hoạt động, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước đến nhân dân, phát huy quyền làm chủ và lợi ích của nhân dân. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương 

Thị Mai cho biết, việc thực hiện dân chủ cơ sở thể hiện qua vai trò của 

người đứng đầu các cơ quan, bộ, ngành, từ cấp ủy trở lên, theo đó, các 

cán bộ phải tiếp dân, lắng nghe người dân, phối hợp chỉ đạo tốt công việc 

liên quan đến quyền lợi của dân, tích cực phòng chống tiêu cực.  

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2019, quyền làm chủ của nhân 

dân cần tiếp tục được phát huy và thúc đẩy. Đặc biệt, công nghệ thông tin 

góp phần tạo điều kiện cho người dân tham gia vào quá trình xây dựng, 

nâng cao chất lượng cuộc sống, đất nước và xã hội. Do đó, trong thời 

gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, cần đẩy mạnh dân chủ cơ sở 

trên mạng xã hội; thay đổi nhận thức dân chủ gắn liền với kỷ cương pháp 

luật, chống lợi dụng dân chủ, tạo điều kiện cho người dân được tham gia 

đóng góp ý kiến. 

“Với những vấn đề phức tạp, người cán bộ, công chức, đảng viên, đặc 

biệt là người đứng đầu cần tăng cường lắng nghe và đối thoại để cùng 

nhau giải quyết vấn đề, để dân chủ cơ sở đi vào thực chất hơn, thực chất 

ở người nói và thực chất ở người nghe”, Trưởng ban Dân vận Trung 

ương nhấn mạnh. 

Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị, mỗi cán bộ, đảng viên nói 

riêng, toàn bộ hệ thống chính trị nói chung cần làm tốt nhiệm vụ chính trị 

để người dân đồng thuận, ủng hộ, có niềm tin vào Đảng và hệ thống 

chính trị; cần lựa chọn những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong công 

tác “dân vận khéo” để lan tỏa, tuyên dương, tạo sự thống nhất, đoàn kết 

toàn dân tộc. Đồng thời, năm 2020, nhiệm vụ nắm bắt tình hình, tư tưởng 

nhân dân; lấy ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đối với 



các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tập trung đổi mới, nâng 

cao chất lượng hoạt động của thực hiện quy chế dân vận các cấp... sẽ 

được tập trung thực hiện. 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/tang-cuong-doi-thoai-de-dan-chu-co-

so-di-vao-thuc-chat-20200113181735369.htm 

 
6. Hưng Yên sẽ rà soát, đánh giá lại 18 thủ tục hành 
chính 
Năm 2020, tỉnh Hưng Yên sẽ rà soát lại 18 thủ tục hành chính đang 

triển khai tại các sở, ngành của địa phương. 

UBND tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh 

giá thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2020. Theo quyết định này, 

tỉnh Hưng Yên sẽ rà soát lại 18 thủ tục hành chính, trong đó, Sở Khoa học 

và Công nghệ rà soát lại 4 thủ tục hành chính trong hoạt động khoa học 

và công nghệ; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân. 

Sở Giao thông vận tải rà soát lại 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

đường bộ địa phương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát lại 2 thủ 

tục; Sở Thông tin và Truyền thông rà soát lại 4 thủ tục; Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội rà soát lại 3 thủ tục; Sở Y tế rà soát 2 thủ tục hành 

chính; Sở Tài chính rà soát lại 1 thủ tục là đăng ký giá. 

Trước đó, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch cải cách hành 

chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2020. 

Theo đó, 100% văn bản trao đổi (trừ văn bản mật) hoàn toàn điện tử và 

ký bằng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đã cấp cho các sở, ban, 

ngành. 100% cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành được 

cấp hộp thư điện tử công vụ của tỉnh và thường xuyên sử dụng. 

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến đảm bảo cung cấp 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3 và 25% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên hệ thống thông tin một 

cửa điện tử của tỉnh phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Đặc biệt, tỉnh sẽ tổ chức thực hiện liên thông thủ tục hành chính giữa Sở 

Tài nguyên và Môi trường với Cục Thuế tỉnh trong việc giải quyết các thủ 

tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nộp thuế./. 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2020-01-13/hung-

yen-se-ra-soat-danh-gia-lai-18-thu-tuc-hanh-chinh-81485.aspx 

 



7. Trà Vinh: Phát huy lợi thế cửa ngõ hướng ra biển 
Đông 
Ngày mai (14/1), tỉnh Trà Vinh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm 

thành lập tỉnh (1900- 2020). Ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh 

Trà Vinh đánh giá, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Tỉnh sẽ nhìn 

lại một cách đầy đủ, toàn diện quá trình hình thành, xây dựng và 

phát triển, đánh giá tổng kết những thành tựu đạt được và định 

hướng phát triển giai đoạn tiếp theo. 

Ông có thể khái quát quá trình hình thành và phát triển tỉnh Trà Vinh trong 

120 năm qua, cũng như tiềm năng, lợi thế của tỉnh Trà Vinh để phát triển 

kinh tế? 

Trải qua suốt tiến trình lịch sử, nhân dân tỉnh Trà Vinh luôn anh dũng, 

kiên cường. Đặc biệt, từ khi có sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tỉnh ủy 

Trà Vinh, quân và dân trong tỉnh đã tiến hành khởi nghĩa tháng 8/1945 

giành thắng lợi, lập nên chính quyền cách mạng; đóng góp nhiều công 

sức trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Với những 

chiến công vẻ vang, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh được Nhà nước 

phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. 

 

Khu kinh tế Định An (tỉnh Trà Vinh), một trong 8 khu kinh tế trọng điểm 

của cả nước. 



Sau đại thắng Mùa xuân 1975, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh tập 

trung khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân, bảo vệ 

chính quyền cách mạng, cùng cả nước chiến đấu bảo vệ biên giới Tây 

Nam và biên giới phía Bắc, tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. 

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ và nhân dân đã tổ chức 

lại sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân và đạt 

được những thành tựu quan trọng: sản lượng lương thực từ 519.000 tấn 

(năm 1986) lên trên 1,2 triệu tấn (năm 1990). Công nghiệp và tiểu thủ 

công nghiệp được điều chỉnh, sắp xếp từng bước thích nghi với cơ chế 

thị trường, giá trị, sản lượng tăng đáng kể. 

Phát triển kinh tế trong giai đoạn này tạo sự chuyển biến tích cực của đời 

sống xã hội, cơ cấu kinh tế, phân công lao động, khai thác đất đai, ngành 

nghề, sản phẩm làm ra từng bước phù hợp với nền kinh tế hàng hóa. Các 

hoạt động báo chí, phát thanh truyền hình, văn hóa - văn nghệ được đầu 

tư chiều sâu. Công tác giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, 

công tác đền ơn, đáp nghĩa có sự chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị 

ngày càng được củng cố và tăng cường. 

Ông  Đồng Văn Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh 



Về tiềm năng lợi thế để phát triển, Trà Vinh có vị trí địa lý thuận lợi, là cửa 

ngõ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (có luồng cho tàu biển trọng tải 

lớn vào sông Hậu); nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, nhìn ra biển Đông, 

hạ tầng giao thông thủy bộ liên hoàn nối kết với khu vực và quốc tế qua 

hệ thống cảng biển từng bước được đầu tư hoàn thiện. 

Nông nghiệp Trà Vinh phát triển đa dạng, phong phú, hội tụ đầy đủ các hệ 

sinh thái mặn, ngọt, lợ, thuận lợi cho nuôi thủy sản như tôm sú, tôm thẻ, 

cá tra, trồng lúa hữu cơ, cây ăn trái… 

Về công nghiệp, Trà Vinh được Chính phủ quy hoạch phát triển Khu kinh 

tế Định An (là một trong 8 khu kinh tế trọng điểm của cả nước), 3 khu 

công nghiệp (Long Đức, Cổ Chiên, Cầu Quan) và 13 cụm công nghiệp. 

Trên địa bàn tỉnh có Trung tâm Điện lực Duyên Hải với 4 nhà máy, tổng 

công suất 4.415 MW. 

Tỉnh còn có tiềm năng du lịch phong phú, đặc trưng bản sắc văn hóa dân 

tộc với nhiều loại hình như du lịch văn hoá, du lịch tâm linh, du lịch sinh 

thái, du lịch truyền thống - lịch sử; nhiều loại đặc sản; người dân hiền hoà 

và mến khách. 

Một lợi thế của tỉnh cũng cần kể đến, đó là nguồn lao động dồi dào với 

60% dân số trong độ tuổi lao động (65,56% qua đào tạo). 

Trà Vinh đã đạt được những thành tựu nổi bật nào trong phát triển kinh tế 

- xã hội, xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư và cải thiện đời sống nhân dân, 

thưa ông? 

Khi mới tái lập, Trà Vinh là một trong những tỉnh nghèo nhất vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long. Xuất phát điểm về kinh tế - xã hội rất thấp, kinh tế 

thuần nông, sản xuất công nghiệp nhỏ lẻ, thương mại và dịch vụ kém 

phát triển... 

Đảng bộ tỉnh Trà Vinh đã đề ra chủ trương đúng đắn, toàn diện, phù hợp 

với điều kiện thực tế, tạo được sự thống nhất cao trong nội bộ và đồng 

thuận trong nhân dân, phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống 

đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, khai thác hiệu 

quả tiềm năng về đất đai, tài nguyên và nguồn lực của tỉnh, từng bước 

đưa Trà Vinh phát triển. Sau 28 năm tái lập, tỉnh Trà Vinh có bước phát 

triển tích cực. 

Giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp năm 2019 đạt hơn 28.157 tỷ 

đồng, gấp 62 lần so với năm 1992. Đến nay, toàn tỉnh có 55 xã đạt chuẩn 

nông thôn mới (chiếm 64,7% tổng số xã); 60% ấp nông thôn mới, 79,4% 

hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa nông thôn mới; huyện Tiểu Cần, Cầu Kè 



đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới. 

Nổi bật là lĩnh vực sản xuất công nghiệp có bước phát triển vượt bậc. 

Năm 1992, giá trị sản xuất chỉ đạt 270 tỷ đồng, đến cuối năm 2019 ước 

đạt 38.584 tỷ đồng (gấp 143 lần).Toàn tỉnh có 1 khu kinh tế; 3 khu công 

nghiệp (trong đó KCN Long Đức đã lấp đầy; 2 KCN đang kêu gọi đầu tư 

hạ tầng), quy hoạch 13 cụm công nghiệp (4 cụm công nghiệp đang đầu tư 

hạ tầng); 13 làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 1992 đạt 

702 tỷ đồng, năm 2019 ước đạt 36.781 tỷ đồng (gấp 52 lần). Đến nay, 

toàn tỉnh có 116 chợ, 1 trung tâm thương mại, 7 siêu thị. 

Trà Vinh đã huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ 

tầng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hàng năm đều tăng, năm 2019 đạt 

26.972 tỷ đồng. Hệ thống giao thông đường bộ phát triển nhanh; đầu tư 

đưa vào sử dụng nhiều công trình mới như: cầu Cổ Chiên, luồng cho tàu 

có trọng tải lớn vào sông Hậu, cầu Long Toàn, cầu Láng Chim, cầu Long 

Bình 2, 3, Quốc lộ 53, 53B, 54, 60… kết nối hệ thống giao thông khá 

thuận tiện với TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. 

Chú trọng phát triển lưới điện phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, 

đến nay hộ sử dụng điện đạt tỷ lệ 98,95%. Đã đầu tư xây dựng Trung tâm 

Nhiệt điện Duyên Hải với tổng công suất 4.372,5 KVA, Dự án điện gió (giai 

đoạn I) với quy mô công suất 48 MW và Dự án nhà máy điện mặt trời với 

tổng công suất 165 MW; các đường dây truyền tải điện liên tỉnh 500 kV, 

220 kV... 

Đặc biệt, tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo, giải 

quyết việc làm, chính sách đối với người có công và bảo trợ xã hội. Khi tái 

lập tỉnh, Trà Vinh có gần 20% hộ đói, 40% hộ nghèo, đến cuối năm 2019, 

tỉnh không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,33%. 

Trà Vinh đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nào để sớm trở thành tỉnh phát 

triển khá trong khu vực ĐBSCL theo mục tiêu đã đề ra, thưa ông? 

Trà Vinh sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và các địa 

phương liên quan để thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Thứ nhất, hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh Trà Vinh, gắn với Quy hoạch vùng 

ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; liên kết phát triển 

với các tỉnh, thành phố trong khu vực; tiếp tục huy động mọi nguồn lực, 

khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng gắn 

với đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn 



mới; phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 

của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Chủ 

động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ vững quốc 

phòng, an ninh… 

Thứ hai, với lợi thế là địa bàn có vị trí quan trọng, là trung tâm cửa ngõ 

hướng ra biển Đông của khu vực ĐBSCL, Trà Vinh tận dụng sự hỗ trợ 

của Chính phủ, các chính sách ưu đãi hiện hành của Nhà nước, nhanh 

chóng xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển có trọng tâm, 

trọng điểm, phát huy tiềm năng, lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, trong đó 

chú trọng các lĩnh vực: phát triển kinh tế biển và ven biển, phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến tinh, sâu các sản phẩm 

nông nghiệp và công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp; công nghiệp 

cơ khí, sửa chữa, đóng tàu, công nghiệp phụ trợ, logistics; xây dựng kết 

cấu hạ tầng đồng bộ. Vận dụng có hiệu quả hoặc cụ thể hóa các cơ chế, 

chính sách thu hút đầu tư, tạo lập môi trường đầu tư thật sự thông 

thoáng, chú trọng tạo quỹ đất sạch mời gọi đầu tư. 

Thứ ba, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là 

những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; xây dựng 

văn hóa và con người; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân 

dân; thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường quản lý 

tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu. 

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, sắp xếp tinh 

gọn tổ chức và bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 

trách nhiệm. Xây dựng chính quyền các cấp “Kỷ cương, liêm chính, hành 

động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của 

công dân. 

Thứ năm, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về 

tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về 

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xây dựng 

hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Thứ sáu, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an 

ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, làm thất bại mọi 



âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực 

thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định để phát 

triển kinh tế - xã hội. 

Thứ bảy, đổi mới công tác vận động quần chúng, phát huy quyền làm chủ 

của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố, tăng cường 

sự đồng thuận xã hội. 

Giá trị tổng sản phẩm nội địa (GRDP) của Trà Vinh tăng bình quân hàng 

năm trên 11,5% (giai đoạn 1996 - 2000 tăng 8,87%; giai đoạn 2000 - 

2010 tăng 11,64%; giai đoạn 2010 - 2015 tăng 11,53%; giai đoạn 2016 - 

2019 tăng 12,3%). 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng giá trị nông - 

lâm nghiệp - thủy sản từ 77,91% năm 1992, giảm còn 31,74% năm 2019, 

công nghiệp - xây dựng từ 8,49% năm 1992, tăng lên 32,45% năm 2019, 

dịch vụ từ 13,6%, tăng lên 35,81%. GRDP bình quân đầu người năm 

1992 khoảng 0,73 triệu đồng/năm, đến cuối năm 2019 đạt 59,09 triệu 

đồng, gấp 80,9 lần. 

Nguồn: https://baodautu.vn/tra-vinh-phat-huy-loi-the-cua-ngo-huong-ra-

bien-dong-d114516.html 

8. Lai Châu: Hướng đến thu hút đầu tư về “chất” 
Năm 2019, tỉnh Lai Châu đã quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự 

án, lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 213 dự án với tổng vốn đăng 

ký đầu tư là 115.039 tỷ đồng. 

 



Lãnh đạo tỉnh Lai Châu và Phó Chủ tịch VCCI tham quan tại Trung tâm 

hành chính công tỉnh Lai Châu tại buổi ra mắt ngày 7/9/2019 

Thời gian qua, công tác cải thiện đầu môi trường đầu tư, kinh doanh, 

nâng cao PCI của tỉnh Lai Châu đã được chính quyền địa phương được 

đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt với nhiều hoạt động đổi 

mới, thiết thực như: Tổ chức Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp tháo gỡ, 

khó khăn vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp; Hội nghị phân tích, 

đánh giá chỉ số PCI đưa ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cải thiện chỉ số 

PCI của tỉnh; thành lập Ban chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao 

PCI của tỉnh để tập trung thực hiện; đưa Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lai Châu vào hoạt động... đã tạo niềm tin cho người dân và 

cộng đồng doanh nghiệp. 

Theo ông Giàng A Tính - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Lai Châu, tỉnh Lai Châu đã ban hành chính sách đặc thù 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính 

sách khuyến khích phát triển liên kết hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp,… Công tác vận động, xúc tiến, thu hút đầu tư của 

tỉnh có sự đổi mới và đạt được những kết quả khả quan, bước đầu có 

một số nhà đầu tư lớn đến tỉnh để nghiên cứu, tìm hiểu, khảo sát đầu tư, 

trong đó có các doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn FLC, tập đoàn Sun 

Group, tập đoàn Phú Thái, tập đoàn Bitexco, tập đoàn Quế Lâm,... 

Được biết, năm 2019, tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án 

(tăng 07 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 9.224 tỷ đồng, tăng 2.115 

tỷ đồng so với năm 2018); lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 213 dự án 

với tổng vốn đăng ký đầu tư là 115.039 tỷ đồng. 

Với sự năng động, quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, các sở ngành tỉnh và các 

địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc trong 

tỉnh, năm 2019, các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội đã cơ bản 

hoàn thành, trong đó có 27/29 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề 

ra. Đây sẽ là tiền đề để tỉnh tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư của các doanh 

nghiệp theo chiều sâu, chất lượng, đóng góp cho sự phát triển của kinh tế 

- xã hội của tỉnh Lai Châu. 

Phó Chủ tịch Giàng A Tính cho biết, thời gian tới, tỉnh Lai Châu sẽ tăng 

cường thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực tiềm 

năng, lợi thế với các dự án có chất lượng, công nghệ tiên tiến, sử dụng 

hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, trong đó thu hút đầu tư có trọng 

tâm trọng điểm, ưu tiên các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, 



thuỷ điện; tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết nhanh các thủ tục để 

sớm triển khai thực hiện các dự án đã tiến hành khảo sát. 

 

Phó Chủ tịch Giàng A Tính cho biết, thời gian tới, tỉnh Lai Châu sẽ tăng 

cường thu hút đầu tư có trọng tâm trọng điểm, ưu tiên các dự án trong lĩnh 

vực nông nghiệp, du lịch, thuỷ điện 

Theo lãnh đạo tỉnh Lai Châu, để thực hiện hướng đi trên, tỉnh Lai Châu 

tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, khuyến khích, 

tạo môi trường thuận lợi và bình đẳng cho phát triển các thành phần kinh 

tế, các loại hình doanh nghiệp. 

Theo đó, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, đơn giản 

hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo mọi thuận lợi và 

giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và tập trung hoàn thiện quy 

hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030; Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc 

tiến đầu tư giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cơ hội phát triển, các chính sách 

ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, danh mục các dự án trọng điểm có nhiều tiềm năng 

- lợi thế tại Lai Châu tới các nhà đầu tư, doanh nghiệp ở trong và ngoài 

nước, đưa Lai Châu đến gần hơn với bạn bè, đối tác. 

“Chúng tôi kỳ vọng, sự nỗ lực và cầu thị của chính quyền tỉnh trong việc thực 

hiện lời hứa chính quyền đồng hành với doanh nghiệp trên con đường phát triển 

sẽ tạo niềm tin cho các doanh nghiệp đã, đang và sẽ đến với Lai Châu”, Phó 

Chủ tịch Giàng A Tính nhấn mạnh. 



Nguồn: https://enternews.vn/lai-chau-huong-den-thu-hut-dau-tu-ve-chat-

165026.html 

 

9. Cà Mau ban hành quy định xác định chỉ số cải cách 
hành chính 
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định ban hành quy định 

xác định “Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Cà Mau”. 

Đối với chỉ số cải cách hành chính các đơn vị cấp tỉnh được xác định trên 

07 lĩnh vực, 39 tiêu chí và 66 tiêu chí thành phần. 

Trong đó, 07 lĩnh vực được xác định chỉ số cải cách hành chính gồm: 

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức 

thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải 

cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội 

ngũ công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành 

chính và đơn vị sự nghiệp công lập; hiện đại hóa hành chính. 

 

Các đơn vị cấp huyện được xác định chỉ số cải cách hành chính trên 08 

lĩnh vực 



Đối với chỉ số cải cách hành chính các đơn vị cấp huyện, thành phố được 

xác định trên 08 lĩnh vực, 46 tiêu chí và 69 tiêu chí thành phần. 

Theo đó, ngoài 07 lĩnh vực được xác định chỉ số cải cách hành chính 

giống như cấp tỉnh, ở cấp huyện còn có thêm lĩnh vực tác động của cải 

cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội được quy định xác định chỉ 

số cải cách hành chính. 

Việc xác định chỉ số cải cách hành chính nhằm theo dõi, đánh giá một 

cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách 

hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố thuộc tỉnh Cà Mau, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu đề 

ra trong kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh. 

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ký quyết định ban hành kế 

hoạch cải cách hành chính năm 2020. Với chỉ tiêu kế hoạch đề ra phấn 

đấu tăng ít nhất 05 bậc vị trí xếp hạng của chỉ số cải cách hành chính 

(PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hài lòng 

của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan 

hành chính nhà nước của tỉnh (SIPAS). 

Nguồn: https://baodautu.vn/ca-mau-ban-hanh-quy-dinh-xac-dinh-chi-so-

cai-cach-hanh-chinh-d114538.html 

 

10. Đà Nẵng lọt top 3 cả nước về tỷ lệ đấu thầu qua 
mạng 
Đà Nẵng là 1 trong 03 tỉnh thành dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đấu thầu 

qua mạng và là 1 trong 4 đơn vị trên cả nước có tỷ lệ đấu thầu qua 

mạng vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đặt ra của Chính phủ. 

Theo thống kê trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong năm 2019, 

trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng có 498 gói thầu thực hiện lựa chọn nhà 

thầu qua mạng, tăng gần 3 lần so với cả năm 2018 (498/167 gói thầu). 

Tổng giá gói thầu được duyệt là 1.260 tỷ đồng; qua đấu thầu, tổng giá trị 

trúng thầu là 1.076 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm bằng hình thức đấu thầu qua 

mạng trung bình là 14,6 %, tăng hơn so với năm 2018 (14,6%/10,21%). 

Trong khi đó, theo chỉ tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

01/01/2019 của Chính phủ, tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình 

thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi trên cả nước đạt tối thiểu 

50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu. Với Thành phố 

Đà Nẵng, trong năm 2019, theo thống kê trên hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia, tỷ lệ số gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng là 62,1% 



(498/802 gói thầu); tỷ lệ giá trị gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng là 

32,8% (1.260/3.846 tỷ đồng). Như vậy tỷ lệ đấu thầu qua mạng của thành 

phố đã vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đặt ra của Chính phủ. 

 

Đà Nẵng là 1 trong 03 tỉnh thành dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đấu thầu qua mạng 

Cùng với việc vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đặt ra của Chính phủ, cũng 

trong năm 2019, tại Đà Nẵng, số lượng gói thầu quy mô nhỏ thực hiện 

đấu thầu qua mạng là 492 gói thầu đạt tỷ lệ 65,3% (492/753 gói thầu); tỷ 

lệ giá trị gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng là 967 tỷ đồng đạt tỷ lệ 

48,2% (967/2.006 tỷ đồng). Như vậy, tỷ lệ đấu thầu qua mạng đã vượt chỉ 

tiêu về số lượng các gói thầu và vượt cao về tỷ lệ tổng giá trị gói thầu so 

với tỷ lệ đặt ra theo Quyết định 852/QĐ-UBND. 

Cụ thể, chỉ tiêu về đấu thầu qua mạng đã được UBND thành phố đề ra tại 

Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 đạt tối thiểu 60% số lượng 

các gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu xây lắp nhỏ hơn 20 tỷ, mua sắm hàng 

hóa dưới 10 tỷ đồng) và 15% về tổng giá trị gói thầu trong năm 2019. Đây 

là một phần quan trọng của Chính phủ điện tử thông qua ứng dụng công 

nghệ thông tin và truyền thông vào quá trình tương tác giữa các bên gồm: 

chủ đầu tư/bên mời thầu, nhà thầu, các cơ quan giám sát, cơ quan quản 

lý Nhà nước, các đơn vị cung cấp dịch vụ, các tổ chức xã hội dân sự 

trong hoạt động mua sắm công và quản lý thực hiện hợp đồng.  

 Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Đà Nẵng cho 

biết: Lợi ích của đấu thầu qua mạng nhằm nâng cao khả năng quản trị 



của Nhà nước, sử dụng hiệu quả ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - 

xã hội, cải cách thủ tục hành chính, tăng tính công khai, minh bạch, cạnh 

tranh và hiệu quả kinh tế; giúp phòng, chống tham nhũng hiệu quả.  

“Thực hiện chủ trương này, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thành phố 

đã tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, 

ban, ngành, UBND các quận, huyện, các chủ đầu tư, cơ quan quản lý dự 

án triển khai thực hiện. Qua đó, công tác đấu thầu có nhiều chuyển biến 

tích cực so với năm 2018, trong đó, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu đã tăng 

đáng kể, số lượng và giá trị các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng 

cũng tăng, phản ánh công tác đấu thầu trên địa bàn thành phố được thực 

hiện ngày càng hiệu quả, tiết kiệm nhiều hơn cho ngân sách thành phố. 

Và với quyết tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu 

thầu, Đà Nẵng là 1 trong 03 đơn vị trên tổng số 63 tỉnh thành dẫn đầu cả 

nước về tỷ lệ đấu thầu qua mạng, đứng đầu trong số các thành phố trực 

thuộc TW và 1 trong 4 đơn vị trên cả nước có tỷ lệ đấu thầu qua mạng 

vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đặt ra của Chính phủ”, ông Sơn nhấn 

mạnh. 

Nguồn: https://enternews.vn/da-nang-lot-top-3-ca-nuoc-ve-ty-le-dau-thau-

qua-mang-165060.html 


