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1. Cần thu hút doanh nghiệp đầu tàu, đủ sức dẫn dắt 
chuỗi giá trị nông nghiệp 
Theo TS. Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến 
lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn), mục tiêu của ngành nông nghiệp là phải thu hút 
được các doanh nghiệp đầu tàu, đủ sức dẫn dắt chuỗi giá trị nông 
nghiệp. 

Ông có thể đưa ra đánh giá về tình hình đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn trong những năm gần đây, cụ thể là trong năm 2019? 

Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục phát triển toàn diện, 10 năm qua, tốc độ 
tăng trưởng ngành khá ổn định, đạt bình quân gần 3%/năm. Thị trường 
nông sản không ngừng mở rộng, năm 2019, xuất khẩu nông, lâm, thủy 
sản của Việt Nam đạt giá trị kỷ lục 41,3 tỷ USD. 

Những thành công trong thời gian qua có sự đóng góp rất quan trọng của 
các doanh nghiệp nông nghiệp - lực lượng đầu tàu dẫn dắt trong các chuỗi 
giá trị nông sản, tiên phong đưa nông sản Việt Nam ra thế giới. 

 

TS. Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát 
triển nông nghiệp nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 



Chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã đem lại nhiều đột phá, nâng 
cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, thu hút doanh nghiệp đầu 
tư. Thống kê năm 2019, số doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản thành lập 
mới là 2.756 doanh nghiệp, tăng 25,3% so với năm 2018. 

Trong hai năm gần đây, có 16 nhà máy chế biến rau quả, thịt lợn, gia cầm 
hiện đại với tổng mức đầu tư khoảng 8.700 tỷ đồng được khởi công và 
khánh thành. 

Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào 
nông nghiệp còn hạn chế, mới chỉ chiếm 1,3% tổng số doanh nghiệp 
đang hoạt động. Nếu tính cả các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, đầu vào 
và chế biến liên quan đến nông nghiệp thì cũng chỉ chiếm khoảng 7%. 
Chưa kể, chủ yếu doanh nghiệp ở quy mô nhỏ và rất nhỏ. Số doanh 
nghiệp có quy mô đủ lớn để làm hạt nhân, dẫn dắt các chuỗi giá trị còn 
hạn chế. 

Theo ông, phải làm gì để thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư 
vào nông nghiệp? 

Mục tiêu của chúng ta không chỉ là thu hút đầu tư vào nông nghiệp, mà 
còn phải thu hút được các doanh nghiệp đầu tàu, đủ sức dẫn dắt chuỗi 
giá trị nông nghiệp. Những doanh nghiệp này có thể tạo giá trị gia tăng, 
tạo việc làm cho người dân nông thôn, giúp đầu ra ổn định, hỗ trợ công 
nghệ cho nông dân theo chuẩn thị trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm, giảm tổn thất trong cả khâu sản xuất và khâu sau thu hoạch, hỗ trợ 
vốn, có cơ chế chia sẻ lợi ích với nông dân. 

Trong năm 2019, đã có nhiều đột phá về cơ chế, chính sách để giải quyết 
các khó khăn, vướng mắc như triển khai Nghị quyết số 02-2019/NQ-CP 
và Nghị quyết19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đã rà soát, đơn giản hóa 173/345 điều kiện đầu tư kinh 
doanh, đạt 50,15%; đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 32/63 thủ tục hành 
chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, đạt 50,8%. 

Đặc biệt, trong năm 2019, Chính phủ có Nghị quyết số 53/NQ-CP về giải 
pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu 
quả, an toàn và bền vững. 

Song, đây mới chỉ là những chủ trương, chính sách ban đầu, cần có các 
hành động cụ thể để hướng dẫn triển khai các chính sách nêu trên và cần 
bố trí nguồn lực để thực hiện các chính sách hỗ trợ. 



Thưa ông, đất đai luôn là vấn đề khó khăn lớn nhất đối với việc thu 
hút đầu tư vào nông nghiệp. Câu chuyện này đã được đề cập nhiều 
năm, vậy ngành nông nghiệp đã có những biện pháp gì để giải quyết 
vấn đề này? 

Đúng vậy. Ruộng đất phân tán, manh mún là cản trở chính cho việc áp 
dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, cơ giới hóa, hạ giá thành, thúc đẩy 
sản xuất hàng hóa và nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản. 

Do vậy, từ cuối năm 2016, Chính phủ đã có chủ trương sửa đổi Luật Đất 
đai 2013, Quốc hội đã đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường đang chuẩn bị các nội dung cần sửa đổi. 

Năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ phê duyệt và ban hành Nghị định 
57/2018/NĐ-CP về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn, trong đó cũng đề cập đến việc đổi mới một số cơ chế chính 
sách đất đai, ưu đãi về thuê đất của doanh nghiệp. 

Năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Dự thảo Nghị định sửa 
đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và Dự 
thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông 
nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham gia sát sao cùng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường để hoàn thiện hệ thống luật pháp, góp phần 
hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh tập trung và tích tụ đất nông nghiệp. 

Nguồn: https://baodautu.vn/can-thu-hut-doanh-nghiep-dau-tau-du-suc-
dan-dat-chuoi-gia-tri-nong-nghiep-d114599.html 

 

2. Đề xuất sửa đổi chương trình đào tạo thuyền viên 

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20/1/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định nội dung, chương trình đào 
tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. 



 

Ảnh minh họa 

Bộ Giao thông vận tải cho biết, Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên 
thế giới có hệ thống sông, kênh dày đặc, tạo thành mạng lưới giao thông 
đường thủy rất thuận lợi, liên thông giữa các địa phương và các vùng 
trong cả nước. Cả nước có hơn 3.500 sông, kênh (hơn 3.000 sông, kênh 
nội tỉnh và hơn 400 sông, kênh liên tỉnh, chảy ra biển thông qua 124 cửa 
sông, với tổng chiều dài hơn 80.500 km, trong đó có khoảng 42.000 km 
sông, kênh có khả năng khai thác vận tải đường thủy. Cùng với hệ thống, 
sông, kênh trong nội địa, nước ta còn có hơn 3.200 km bờ biển, hàng 
trăm km đường từ đất liền ra đảo, nối các đảo trong vùng nội thủy đã và 
sẽ tổ chức quản lý, khai thác vận tải thủy nội địa.Với điều kiện thuận lợi 
như vậy nên từ xưa đến nay, giao thông vận tải đường thủy nội địa 
(ĐTNĐ) góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh 
tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Những năm gần đây, nhất là từ sau khi Luật Giao thông ĐTNĐ được ban 
hành và có hiệu lực, vận tải thủy phát triển mạnh cả về khối lượng vận 
chuyển, loại hình cũng như tuyến vận chuyển, loại hàng hóa và địa bàn 
hoạt động. Cùng với sự phát triển ngày càng tăng của vận tải thủy, đội 
ngũ thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa cũng phát triển không 
ngừng, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được số lượng cũng như chất lượng 
so với đòi hỏi của thực tế trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa và 
hội nhập quốc tế trong thời gian tới. 



Ngày 15/10/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 
số 40/2019/TT-BGTVT quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 
chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, 
người lái phương tiện thủy nội địa. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 1/1/2020, bãi bỏ Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 
24/10/2014 quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng  
nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái 
phương tiện thủy nội địa và Thông tư số 02/2017/TT-BGTVT ngày 
20/1/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-
BGTVT. 

Quy định tại Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT, có một số thay đổi so với 
quy định trước đây tại Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT. Vấn đề đặt ra là 
theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT quy định nội dung, 
chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa thì 
giữa hệ thống tên gọi của các loại chứng chỉ chuyên môn chưa được 
đồng bộ với quy định về nội dung, chương trình đào tạo. 

Trong thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải và Cục Đường thủy nội địa 
Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp hữu hiệu để đảm bảo trật tự an 
toàn giao thông ĐTNĐ, tình hình tai nạn giao thông ĐTNĐ bước đầu đã 
được kiềm chế, song vẫn còn xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng. Có 
nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn, trong đó có những lỗi thuộc 
về người điều khiển phương tiện: người điều khiển phương tiện không có 
bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc có những trường hợp có bằng nhưng 
không phù hợp… 

Đội ngũ thuyền viên, người lái phương tiện là nhân tố quan trọng góp 
phần quyết định đối với việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt 
động vận tải thủy nội địa. Vì vậy, việc đồng bộ nội dung giữa các văn bản 
quy phạm pháp luật, đồng thời bổ sung những nội dung chương trình phù 
hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế làm căn cứ triển 
khai thực hiện là rất quan trọng, do đó việc xây dựng Thông tư sửa đổi, 
bổ sung một số điều Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT là rất cần thiết. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/De-xuat-sua-doi-chuong-
trinh-dao-tao-thuyen-vien/385135.vgp 

 

3. Cần và có thể đẩy nhanh hoàn thiện thể chế 
Tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết số 01 và 02 
năm 2020 của Chính phủ với chủ đề “Khơi thông điểm nghẽn - Giải 



phóng nguồn lực - Hành động hiệu quả” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
tổ chức ngày 9/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ 
đạo hội nghị đẩy nhanh và có hiệu quả hơn công cuộc cải cách thể 
chế để đáp ứng khát vọng thịnh vượng của dân tộc. 

1. Thực tiễn kinh tế - xã hội của Việt Nam đã cho thấy, từ năm 2016 đến 
nay, Chính phủ đã chủ trương và chỉ đạo tiến hành mạnh mẽ cải cách thể 
chế và thực thi thể chế, thực sự hành động để tạo lập môi trường đầu 
tư và kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân. Nhờ vậy, 
số doanh nghiệp mới thành lập hàng năm tăng nhanh, quy mô của doanh 
nghiệp ngày càng lớn. Đó là một trong những tiền đề để nước ta chủ 
động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi sang nền 
kinh tế số, thực hiện Chính phủ điện tử, Chính phủ số và hội nhập thành 
công với thế giới. 

Tuy vậy, có ba vấn đề cần lưu ý 

Thứ nhất, nước ta vượt qua ngưỡng nước có thu nhập thấp từ năm 2011, 
nhưng đến nay, thu nhập của Việt Nam vẫn rất thấp. Theo số liệu Quỹ 
Tiền tệ quốc tế (IMF), thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 
2018 là 2.551 USD, thấp hơn nhiều so với bình quân thế giới (11.355 

 

Nhiều thủ tục hành chính hiện nay còn chồng chéo, mâu thuẫn, làm mất 
thời gian và chi phí của người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Đ.T 



USD), Singapore (64.041 USD), Malaysia (10.942), Thái Lan (7.187 
USD)... 

Thứ hai, số doanh nghiệp của nước ta còn quá ít so với nhiều nước trong 
ASEAN, mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 khó thực hiện 
được, quy mô của doanh nghiệp còn nhỏ, chưa có nhiều tập đoàn kinh tế 
có đẳng cấp khu vực. Theo Brand Financial, giá trị thương hiệu của Top 
50 doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam chỉ bằng 1/2 của Petronas 
(Malaysia). 

Thứ ba, vẫn còn nhiều yếu tố trong môi trường đầu tư và kinh doanh 
chậm hoặc chưa được cải thiện, nên mặc dù năm 2019 đã nâng lên 10 
bậc trong xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới, nhưng Việt Nam vẫn 
đứng thứ 6 trong ASEAN, còn xa mới đạt được mục tiêu của Nghị quyết 
50 của Bộ Chính trị. 

2. Để khắc phục những khiếm khuyết đã được phát hiện từ xây dựng thể 
chế đến thực thi pháp luật, cuộc đấu tranh rất khó khăn trong việc giảm 
thiểu giấy phép con, trạng thái “trên nóng, dưới lạnh”, Chính phủ đã có 
nhiều chủ trương và giải pháp khá toàn diện. 

Tuy vậy, thể chế kinh tế và thể chế chính trị nước ta vẫn chưa hoàn thiện, 
thiếu tính hệ thống, không nhất quán, thiếu minh bạch và ổn định, còn 
chồng chéo, mâu thuẫn với nhau, làm doanh nghiệp phải thực hiện nhiều 

 



thủ tục hành chính trùng lặp, làm nhiều hồ sơ không cần thiết, trong khi 
cho cơ quan nhà nước lúng túng trong xử lý thủ tục hành chính, không 
dám chịu trách nhiệm, dồn lên cấp trên. 

Tình trạng chậm trễ trong quá trình xây dựng pháp luật khá phổ biến. Mỗi 
năm, Quốc hội phải thông qua nhiều luật pháp tại hai kỳ họp. Sau khi có 
luật lại phải chờ nghị định, thông tư, nên gây ra khoảng trống luật pháp 
đối với nhiều hành vi kinh doanh. 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang bắt đầu thực hiện ở nước ta, với 
nhiều vấn đề mới nảy sinh mà chưa có pháp luật điều chỉnh, như xe công 
nghệ, fintech… Do đó, cần có cách tiếp cận thích hợp để không lấy luật 
pháp hiện hành điều chỉnh hành vi mới và không căn cứ vào luật pháp 
hiện hành để coi hành vi mới là vi phạm luật pháp, bởi cả hai cách xử lý 
đó đều cản trở đổi mới và sáng tạo. 

Cách tiếp cận khoa học là “cách tiếp cận mở, sáng tạo, cho thí điểm đối 
với những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, tạo mọi thuận lợi cho đổi mới sáng 
tạo” (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). Theo đó, khi chưa có luật thì Quốc hội ủy quyền Chính phủ 
ban hành nghị định để điều chỉnh các hành vi kinh doanh mới vừa du 
nhập vào nước ta; từ thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế để xây dựng luật 
pháp. 

Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) cần quy định cách tiếp cận 
mới để kịp thời xử lý các hành vi kinh doanh mới của nền kinh tế số, vừa 
để không xảy ra “khoảng trống pháp lý”, vừa tạo thuận lợi cho hành vi 
kinh doanh mới được thực hiện và phát triển. 

Các biện pháp bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư đóng vai trò quan trọng trong 
việc thu hút FDI, được các nhà đầu tư nước ngoài coi là điều kiện tiên 
quyết khi lựa chọn Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư. Đây cũng là đòi 
hỏi của các nhà đầu tư trong nước, nhất là khi tham gia các dự án theo 
hình thức đối tác công - tư (PPP). 

Các biện pháp bảo đảm đầu tư là những biện pháp được quy định nhằm 
đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư, 
chính là cam kết về trách nhiệm của nhà nước tiếp nhận đầu tư đối với 
quyền lợi của nhà đầu tư. 

Điều khoản về bảo đảm đầu tư khi có sự thay đổi của pháp luật đã được 
quy định tại Điều 13 của Luật Đầu tư (2014). Tuy nhiên, quy định này mới 
chỉ dừng lại ở sự thay đổi văn bản pháp luật về ưu đãi đầu tư; trong khi 
nhà đầu tư đòi hỏi nhiều hơn thế, bao gồm bảo đảm quyền sở hữu tài 



sản, bảo đảm chuyển tài sản và lợi nhuận hợp pháp của nhà đầu tư ra 
nước ngoài, bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật, bảo 
đảm đầu tư đối với hoạt động đầu tư kinh doanh. 

Tình trạng lạm dụng “giấy phép con” khá phổ biến, gây phiền hà, nhũng 
nhiễu nhà đầu tư và doanh nghiệp, mặc dù đã được Chính phủ chỉ đạo 
rốt ráo, nhưng chưa có chuyển biến tích cực. 

Đối với kinh doanh dịch vụ đòi nợ, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) chuyển từ 
Danh mục Kinh doanh có điều kiện sang Danh mục Cấm kinh doanh. Nhiều 
chuyên gia cho rằng, đây là cách tiếp cận theo hướng “những gì Nhà 
nước không quản lý được thì cấm”, bởi việc cấm kinh doanh dịch vụ đòi 
nợ không phải là giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn các hành vi bạo lực, tội 
phạm. 

Trên đây là một số vấn đề nổi lên có liên quan đến thể chế kinh tế thị 
trường cần được giải quyết. 

3. Năm 2020, nước ta chuẩn bị kết thúc thắng lợi chiến lược phát triển 
2011- 2020 và xây dựng chiến lược 2021- 2030, đang đứng trước thời cơ 
lớn, nhưng cũng phải giải quyết đồng thời nhiều vấn đề kinh tế- xã hội 
quan trọng liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư công, du lịch, dịch vụ, 
chuyển đổi số với hàng loạt vấn đề mới nảy sinh đòi hỏi phải hình thành 
khung khổ pháp lý để điều chỉnh, mà với cách làm hiện nay thì khó mà 
đáp ứng được. 

Do đó, để thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ là “Tiếp tục hoàn thiện 
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khơi thông nguồn 
lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận 
lợi; nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật”, cần cải cách phương 
thức xây dựng luật pháp để rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng của 
thể chế; lấy năm 2020 là năm tạo đột phá trong việc hoàn thiện thể chế 
kinh tế thị trường. 

Quy trình xây dựng luật pháp nước ta hiện nay được bắt đầu từ các bộ, 
đưa vào danh mục luật pháp được trình Quốc hội hàng năm, từ đó, các 
bộ tổ chức soạn thảo dự án luật, thông qua hội thảo, góp ý trực tuyến cho 
đến khi cảm thấy đạt yêu cầu thì trình Chính phủ. Các thành viên Chính 
phủ góp ý bổ sung để hoàn chỉnh. Chính phủ trình Quốc hội, các đại biểu 
Quốc hội thảo luận và biểu quyết. Thời gian từ khi có dự thảo luật đến khi 
Quốc hội thông qua ít nhất là 3 năm, chưa kể thời gian chờ nghị định và 
thông tư. 



Kiến nghị Chính phủ và Quốc hội thay đổi cơ bản phương thức xây dựng 
luật pháp theo hướng: 

Thứ nhất, các bộ, ủy ban của Quốc hội huy động chuyên gia kinh tế, công 
nghệ, pháp luật đang công tác tại các bộ, viện nghiên cứu, trường đại 
học, tổ chức xã hội, hiệp hội nghề nghiệp, kể cả hàng ngàn chuyên gia đã 
nghỉ hưu có hoài bão và trí tuệ tham gia xây dựng thể chế. 

Thứ hai, chia ra 3 công đoạn trong xây dựng luật pháp: 

Một là, dự thảo luật và văn bản luật do một bộ chủ trì với sự tham gia 
ngay từ đầu của các chuyên gia kinh tế, chuyên gia công nghệ, chuyên 
gia luật pháp. Khi có dự thảo thì tổ chức tham vấn thông qua hội thảo, hội 
nghị hẹp, góp ý trực tuyến để hoàn chỉnh. 

Hai là, trình Chính phủ thông qua theo hướng nêu rõ những vấn đề đã 
nhất trí, một vài vấn đề còn có ý kiến khác nhau cần được các thành viên 
Chính phủ thảo luận và lựa chọn. 

Ba là, Chính phủ trình Quốc hội dự thảo luật kèm theo bản giải trình chủ 
yếu nêu một số vấn đề để Quốc hội có ý kiến. Các ủy ban của Quốc hội 
nếu thấy quá trình xây dựng luật và dự thảo luật đã có chất lượng thì làm 
Báo cáo phản biện, nếu thấy cần thiết thì mời một số chuyên gia tham gia 
ý kiến vào Báo cáo phản biện, không nên tổ chức hội thảo. Các đại biểu 
Quốc hội tập trung bàn thảo một số vấn đề mà Chính phủ nêu trong bản 
giải trình. 

Để tại hai kỳ họp năm 2020, Quốc hội có thể thông qua được nhiều luật, 
cần sử dụng mạng thông tin của Quốc hội gửi đến từng đại biểu các dự 
thảo luật và các văn kiện kèm theo để nghiên cứu gửi ý kiến về các ủy 
ban của Quốc hội, tại các kỳ họp chỉ thảo luận một số vấn đề còn có ý 
kiến khác nhau rồi biểu quyết, nhằm rút ngắn thời gian họp. 

Đối với những vấn đề mới nảy sinh khi chuyển đổi sang nền kinh tế số, 
tham gia cách mạng 4.0 mới xuất hiện ở nước ta như xe công nghệ, 
fintech…, thì Quốc hội ủy quyền cho Chính phủ ban hành chính sách, cơ 
chế thí điểm, sau một thời gian sẽ xây dựng luật pháp điều chỉnh, theo 
Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị là “Xây dựng cơ chế quản lý phù hợp với 
môi trường kinh doanh số, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Sớm ban 
hành khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ, sản 
phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới hình thành từ cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư. Quy định rõ phạm vi không gian và thời gian thử 
nghiệm”. 



Đây là vấn đề hệ trọng, vừa giải quyết được tình trạng tồn đọng luật pháp, 
vừa tận dụng được tài sản trí tuệ của đội ngũ chuyên gia khá đông đảo và 
có nhiều người tài, tâm huyết để xây dựng thể chế. 

Đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tổ chức nghiên cứu 
Đề án “Cải cách phương thức xây dựng thể chế” để trình Thủ tướng và 
Chính phủ nhằm khắc phục có kết quả nhược điểm cố hữu này. 

Trên cơ sở đó, các bộ trình Chính phủ các luật cần sửa đổi, bổ sung, ban 
hành mới trong năm 2020 để đưa vào chương trình nghị sự của Quốc 
hội. Mỗi bộ được giao nhiệm vụ xây dựng và tham gia một số dự thảo 
luật, huy động chuyên gia của bộ, của tổ chức nghiên cứu, tổ chức xã hội, 
nghề nghiệp để thực hiện. Nếu huy động được lực lượng cán bộ khoa 
học đông đảo và có trình độ cao như vậy, thì có thể tạo ra sự chuyển biến 
rõ rệt trong việc xây dựng thể chế kinh tế và thể chế chính trị của nước ta 
trong năm 2020. 

GS-TSKH Nguyễn Mại 

Nguồn: https://baodautu.vn/can-va-co-the-day-nhanh-hoan-thien-the-che-
d114600.html 

 

4. 100 triệu dân, 100 nghìn doanh nghiệp số và mục 
tiêu 30% GDP 
Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, có ít nhất 100.000 doanh 
nghiệp công nghệ số và kinh tế số chiếm trên 30% GDP. 



 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm nơi trưng bày sản phẩm 5G của 
Viettel. - Ảnh: VGP 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 
01/CT-TTg - Chỉ thị đầu tiên trong năm 2020, về thúc đẩy phát triển doanh 
nghiệp công nghệ số Việt Nam, với những mục tiêu và 12 giải pháp được 
đánh giá là đột phá, theo các chuyên gia. 

Theo Chỉ thị này, mô hình của một số nước có nền kinh tế phát triển dựa 
trên các doanh nghiệp công nghệ số cho thấy, đến năm 2030, Việt Nam 
cần ít nhất 100.000 doanh nghiệp công nghệ số để phát triển kinh tế số, 
xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, ứng dụng thành tựu 
công nghệ số rộng khắp trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và thực hiện 
chuyển đổi số quốc gia. 

“Khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thị trường gần 100 triệu người 
và các bài toán đặc thù của Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, 
giao thông, y tế, giáo dục, tài chính, tài nguyên, môi trường… chính là tiền 
đề thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lớn mạnh và 
vươn ra thế giới”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong Chỉ thị. 

Tiến bộ vượt trội nhưng cần tiến nhanh hơn 



Có thể thấy, Chỉ thị của Thủ tướng là phù hợp với tình hình hiện nay và 
hết sức kịp thời để góp phần triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về một 
số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư. 

Trên thực tế, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo 
các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và 
chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Các số liệu từ Bộ TT&TT cho thấy, với sự đóng góp của 50.000 doanh 
nghiệp công nghệ, công nghiệp CNTT duy trì tăng trưởng 10%. Tốc độ 
băng rộng di động tải xuống thống kê đến quý 4/2019 là 29,08 MBps, tiệm 
cận với tốc độ trung bình của thế giới (30,93 Mbps). Bộ TT&TT cũng đã 
trình Thủ tướng xem xét phương án dừng công nghệ di động cũ 2G vào 
năm 2022. 

Theo báo cáo "Nền kinh tế số Đông Nam Á 2019" (e-Conomy Southeast 
Asia 2019) do Google, Temasek và Bain công bố cuối năm 2019, nền 
kinh tế số Việt Nam năm 2019 trị giá 12 tỷ USD (đóng góp 5% GDP quốc 
gia trong năm 2019), cao gấp 4 lần so với giá trị của năm 2015 và dự 
đoán chạm mốc 43 tỷ USD vào năm 2025, với các lĩnh vực: thương mại 
điện tử, du lịch trực tuyến, truyền thông trực tuyến và gọi xe công nghệ. 

Nền kinh tế số Việt Nam, cùng Indonesia, đang dẫn đầu về tốc độ tăng 
trưởng trong khu vực Đông Nam Á, với trung bình 38%/năm so với 33% 
của cả khu vực tính từ năm 2015. Hà Nội và TPHCM là 2 trong 7 thành 
phố lớn phát triển nền kinh tế số của khu vực. Việt Nam trở thành thị 
trường đón nhận nguồn đầu tư đứng thứ 3 trong khu vực (sau Indonesia 
và Singapore), với 600 triệu USD đầu tư từ 2018 đến nửa đầu 2019 so 
với tổng giá trị 350 triệu USD năm 2018 và 140 triệu USD của năm 2017. 

Tổng giá trị giao dịch (GMV) trên thị trường thương mại điện tử Việt Nam 
ước đạt 5 tỉ USD trong năm 2019, cao gấp 12,5 lần mức 0,4 tỷ USD của 
năm 2015 và sẽ tăng tới 23 tỷ USD vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng 
xấp xỉ 49%. Bên cạnh đó, các ngành dịch vụ du lịch trực tuyến, truyền 
thông trực tuyến và gọi xe trực tuyến cũng có sự vươn lên mạnh mẽ, 
đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình chuyển đổi số 
quốc gia còn chậm, thiếu chủ động do hạ tầng phục vụ quá trình chuyển 
đổi số còn nhiều hạn chế; nhiều doanh nghiệp còn bị động, năng lực tiếp 
cận, ứng dụng, phát triển công nghệ hiện đại còn thấp. Kinh tế số có quy 
mô còn nhỏ. 



Nghị quyết của Bộ Chính trị đã đề ra những mục tiêu cụ thể về kinh tế cho 
những năm tới. Theo đó, tới 2025, xây dựng được hạ tầng số đạt trình độ 
tiên tiến của khu vực ASEAN; Internet băng thông rộng phủ 100% các xã. 
Kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP. 

Còn tới năm 2030, mạng di động 5G phủ sóng toàn quốc; mọi người dân 
được truy cập Internet băng thông rộng với chi phí thấp. Kinh tế số chiếm 
trên 30% GDP. Hoàn thành xây dựng Chính phủ số… 

Thực tế cho thấy Việt Nam hoàn toàn có cơ hội đạt được các mục tiêu 
này. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, trong điều kiện quy mô và tiềm lực 
của nền kinh tế còn khiêm tốn, xét về trình độ và môi trường cho phát 
triển khoa học và công nghệ, Việt Nam đã có những tiến bộ vượt trội so 
với các quốc gia ở trình độ phát triển tương đồng. 

Chỉ số đổi mới  sáng tạo của Việt Nam những năm gần đây liên tục tăng 
vượt bậc, dẫn đầu nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp (năm 2017 
tăng 12 bậc, năm 2018 tăng tiếp 2 bậc, xếp thứ 45/126 quốc gia và năm 
2019 tăng 3 bậc, xếp thứ 42/129 quốc gia, đưa Việt Nam vươn lên xếp 
thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia thu nhập trung bình thấp và đứng thứ 3 
trong ASEAN sau Singapore và Malaysia). 

Theo nghiên cứu của Viện Năng suất Việt Nam, những doanh nghiệp có 
năng lực công nghệ, thiết bị được đánh giá cao có mức năng suất lao 
động cao hơn gần 2 lần so với trung bình của Việt Nam. 

Trong các Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ cũng đã nhấn mạnh cần tập 
trung 2 nhóm giải pháp mới về thanh toán điện tử, áp dụng thủ tục hành 
chính cấp độ 4 và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Theo Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đây là những biện pháp then chốt 
giúp Việt Nam nhanh chóng thực hiện quá trình chuyển đổi số, nâng cao 
hiệu quả quản trị và phát triển kinh tế. 

Động lực quan trọng để Việt Nam đi tắt, tiến nhanh 

Nay trong Chỉ thị, Thủ tướng nêu rõ, dựa trên nền tảng của nhiều công 
nghệ mới mà cốt lõi là công nghệ số (trí tuệ nhân tạo, học máy sâu, dữ 
liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, internet vạn vật…), chuyển đổi số 
đang tạo ra không gian phát triển mới - kinh tế số, xã hội số, chính phủ 
điện tử. Đặc biệt, chuyển đổi số mở ra cơ hội to lớn cho Việt Nam phát 
triển đột phá, nhanh chóng bắt kịp các nước phát triển cũng chỉ mới bắt 
đầu quá trình chuyển đổi số. 



Do đó, phát triển các doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao, nghiên cứu 
và phát triển, sản xuất các sản phẩm, nền tảng, giải pháp dựa trên công 
nghệ số - các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam - để thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc hiện thực hoá các cơ 
hội, tiềm năng mà chuyển đổi số mang lại khi đưa được công nghệ số vào 
mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đến từng người dân. 

Theo Thủ tướng, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cần đi đầu, 
tạo đột phá trong thực hiện chiến lược “Make in Viet Nam” với hàm ý 
“Doanh nghiệp Việt Nam phấn đấu từng bước làm chủ về công nghệ, chủ 
động thiết kế, chế tạo các sản phẩm, chủ động trong sáng tạo các dịch 
vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới”. Những doanh nghiệp công nghệ 
số Việt Nam sẽ góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một 
nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế Việt Nam bứt phá, phát triển 
nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có 
thu nhập cao vào năm 2045. 

Như vậy, Chính phủ Việt Nam đã xác định kinh tế số là động lực phát 
triển quan trọng, đưa Việt Nam tiến nhanh, đi tắt trong phát triển. 

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, muốn phát triển thì động lực quan 
trọng nhất là sử dụng công nghệ, nhất là công nghệ số. Năm 2020 là năm 
Việt Nam tuyên bố chiến lược chuyển đổi số quốc gia, là năm chuyển đổi 
số quốc gia sâu rộng và toàn diện. 

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền 
Thông, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ TT&TT phải chỉ đạo các doanh nghiệp 
trong ngành đầu tư hạ tầng số đi trước một bước cho chuyển đổi số và đi 
đầu trong công cụ chuyển đổi số. 

“Make in Vietnam” là một định hướng lớn, là tuyên bố sự chuyển dịch từ 
gia công, lắp ráp sang làm sản phẩm Việt Nam, sang làm chủ công nghệ, 
sáng tạo công nghệ. Các doanh nghiệp CNTT và truyền thông phải đi đầu 
trong chiến lược Make in Vietnam. Thậm chí, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc đã đề xuất một tên gọi mới cho Bộ Thông tin và Truyền thông, đó là 
"Bộ Truyền thông và Kinh tế số". 

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, sau khi Thủ tướng Chính 
phủ ban hành quyết định về chuyển đổi số quốc gia trong quý I/2020, các 
địa phương sẽ xây dựng chương trình chuyển đổi số của địa phương 
mình, cũng như chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
4 theo tinh thần nghị quyết 52 của Bộ Chính trị và hoàn thành trong quý 
II/2020. Năm 2020 sẽ là năm chuyển đổi số quốc gia, đây là sự chuyển 
đổi sâu sắc và toàn diện. 



Làm rõ hơn về mục tiêu phát triển doanh nghiệp công nghệ số, Bộ trưởng 
Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, cứ mỗi 1.000 người dân là phải có 1 doanh 
nghiệp công nghệ số để thực hiện tư vấn công nghệ, chuyển giao công 
nghệ, chuyển giao lắp đặt và ứng dụng công nghệ, nhằm đưa công nghệ 
số ứng dụng vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và mọi tổ chức, mọi 
doanh nghiệp, mọi gia đình. Như vậy, theo tính toán này, với khoảng 100 
triệu dân, Việt Nam cần có khoảng 100.000 doanh nghiệp công nghệ số. 

Theo GS.TSKH Hồ Tú Bảo, kinh tế số là khái niệm bao trùm tất cả mọi 
lĩnh vực như kinh tế nền tảng hay kinh tế chia sẻ. Nói cách khác kinh tế 
nền tảng là nhánh cơ bản của kinh tế số. Theo dự báo, tới năm 2030, việc 
thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở cả ba mức thấp, 
trung và cao có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tăng từ 28,5 – 62,1 tỷ 
USD. 

Tương tự như vậy, nhiều tổ chức quốc tế cũng nêu dự báo cho rằng, nếu 
kịch bản tốt nhất xảy ra , Việt Nam thực hiện chuyển đổi số rộng khắp 
trên các ngành và xuất khẩu các sản phẩm và dịch vụ ICT thì GDP có thể 
tăng thêm 3.750 nghìn tỷ đồng trong 20 năm tới và tăng trưởng thêm 
1,3% mỗi năm; trong đó, kinh tế nền tảng đóng vai trò không nhỏ. 

Nhiều chuyên gia kinh tế tin rằng, việc xây dựng thế chế điều hành kinh tế 
nền tảng là điều các quốc gia đang nỗ lực thực hiện và Việt Nam cũng 
không nằm ngoài xu thế đó. Do vậy, sự lên ngôi của kinh tế nền tảng số 
trong những năm gần đây đã và đang thúc đẩy những cải cách thực chất 
tại Việt Nam để đáp ứng tốc độ phát triển của công nghệ. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/100-trieu-dan-100-nghin-doanh-
nghiep-so-va-muc-tieu-30-GDP/385267.vgp 

 

5. Bộ Công Thương ban hành Chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ 
Nhiều nội dung, giải pháp vừa được Bộ Công Thương đề ra nhằm 
tạo chuyển biến mạnh mẽ trong môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh, năng suất lao động và thực hiện thắng lợi kế 
hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. 



 

Ngành Công Thương phấn đấu đạt các mục tiêu tăng trưởng của năm 
2020 ở mức cao nhất 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký Quyết định 108/QĐ-
BCT (ngày 10/1//2020) ban hành Chương trình hành động của ngành 
Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về 
những nhiệm vụ giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và 
Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

Cùng đó tại Quyết định số 109/QĐ-BCT (ngày 10/1/2020) là Chương trình 
hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 
của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những giải pháp cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. 

Quyết định số 108 yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ bám sát các chỉ tiêu kế 
hoạch của ngành Công Thương được Quốc hội và Chính phủ giao năm 
2020 cũng như các kịch bản tăng trưởng, bảo đảm hoàn thành ở mức 
cao với tất cả các chỉ tiêu được giao. 

Quyết định 108 cũng nêu rõ 8 nhóm giải pháp sẽ được các đơn vị thuộc 
ngành Công Thươg tập trung triển khai đồng bộ trong năm 2020. Một là 
nhóm nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp 
luật; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh. 



Hai là nhóm nhiệm vụ, giải pháp về củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm 
soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; huy động sử dụng hiệu quả các 
nguồn lực, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững. 

Ba là các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với 
đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả 
và sức cạnh tranh một cách thực chất, hiệu quả. 

Bốn là nhóm nhiệm vụ giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ 
hiện đại, đáp ứng nhu cầu thị trường với số lượng, cơ cấu ngành, nghề 
hợp lý, có cơ chế phù hơp thu hút, trọng dụng nhân tài. 

Năm là nhóm nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường quản lý tài nguyên và 
bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống 
thiên tai. 

Saus là nhóm nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính; 
thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết liệt đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Bảy là nhóm nhiệm vụ, giải pháp về kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ 
quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả 
hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

Tám là nhóm nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh công tác thông tin, báo 
chí, truyền thông, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp. 

Trong khi đó, Quyết định số 109/QĐ-BCT nêu rõ năm 2020 phấn đấu cải 
thiện các thứ bậc trên các bảng xếp hạng của WB, WEF, WIPO, UN, tạo 
sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh, năng suất lao động. Mục tiêu cụ thể là cải thiện điểm số và 
duy trì thứ hạng chỉ số tiếp cận điện năng (chỉ số A6). Nâng xếp hạng chỉ 
số chất lượng và năng lực các dịch vụ logistics (chỉ số D1). 

Quyết đinh 109 nhấn mạnh, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương tiếp tục 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành 
chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến; triển khai xây dựng, quản lý, 
khai thác, vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia/cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành theo quy định và chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ quản lý 
nhà nước. 

Quyết định 109 nêu rõ, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên 
quan cập nhật và công bố, công khai các thủ tục hành chính liên quan 
đến cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được đơn 



giản hóa trong năm 2018 và 2019; công khai bảng so sánh điều kiện kinh 
doanh đã được đơn giản hóa trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa. Với 
các thủ tục hành chính liên quan đến các loại giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh được đơn giản hóa từ năm 2020 trở đi, thực hiện công 
bố, công khai theo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính. 

Việc ban hành hai Chương trình hành động tại Quyết định số 108 và 
109/QĐ-BCT là nhằm cụ thể hóa các giải pháp của ngành Công Thương 
trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Chính phủ giao cho ngành 
tại các Nghị quyết số 01 và 02 năm 2020 của Chính phủ, đồng thời thể 
hiện quyết tâm của ngành trong việc hoàn thành ở mức cao nhất các mục 
tiêu đó, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai 
đoạn 2016 – 2020. 

Nguồn: https://congthuong.vn/bo-cong-thuong-ban-hanh-chuong-trinh-
hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-so-01-va-02-cua-chinh-phu-131579.html 

 
6. Tầm nhìn phát triển dựa trên giá trị cốt lõi 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đưa ra chỉ 
tiêu phấn đấu đến năm 2020, người dân Bến Tre có mức sống ngang 
bằng với mức bình quân chung của các tỉnh trong khu vực ĐBSCL. 

 

Ông Phan Văn Mãi (thứ hai, từ trái sang) thăm nhà Đồng khởi để khảo 
sát tiềm năng phát triển du lịch 



Tuy vậy, đến hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người Bến Tre chỉ 
đạt 38,9 triệu đồng/người/năm, vẫn còn khá khiêm tốn so với các tỉnh 
trong vùng. 

Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cho biết 
nguyên nhân chính là do quy mô nền kinh tế còn hạn chế, các dự án 
trọng điểm được đề ra từ đầu nhiệm kỳ như: Dự án KCN Phú Thuận, Dự 
án Quản lý nước JICA, Dự án Thủy lợi Nam và Bắc Bến Tre… trong điều 
kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng nên khó thực hiện. Các dự án đã 
được các nhà đầu tư cam kết thực hiện trong hội nghị xúc tiến đầu tư 
năm 2017 triển khai chậm, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ 
quan khác nhau. 

Bên cạnh đó, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Bến Tre phải đối mặt 
với đợt hạn mặn lịch sử, gây tổn thất nghiêm trọng cho ngành nông 
nghiệp của tỉnh. Hậu quả kéo dài sau nhiều năm, gây tổn thất nặng nề 
cho nền kinh tế và khó khăn cho sinh hoạt và đời sống của người dân. 

- PV: Đến nay, câu chuyện “làm tổ đại bàng” để thu hút các nhà đầu tư 
chiến lược mà Thủ tướng đã chỉ đạo tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 
2017 của tỉnh vẫn chưa có nhiều tín hiệu đáng mừng, vậy theo ông 
nguyên nhân vấn đề là do đâu? 

Ông Phan Văn Mãi: Các ngành du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; công nghiệp 
chế biến; nông nghiệp kỹ thuật cao; năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt 
trời)… được Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bộ, ngành T.Ư tham dự, góp ý 
để địa phương kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng để 
thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư. 

Địa phương đã nỗ lực xuyên suốt trên tinh thần chỉ đạo đó, nhưng những 
kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. 
Nguyên nhân chủ yếu là do tỉnh đang thiếu quỹ đất sạch; chi phí giải 
phóng mặt bằng khá cao; cơ sở hạ tầng của tỉnh vẫn còn hạn chế, thiếu 
đồng bộ, công tác xúc tiến đầu tư chưa gắn được với liên kết vùng; chưa 
có nhiều hoạt động hỗ trợ xúc tiến đầu tư của các Bộ, ngành T.Ư; nguồn 
lao động dồi dào nhưng chất lượng chưa đồng đều, thiếu lao động có kỹ 
năng, trình độ chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp... 

Tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái doanh nghiệp để Bến Tre xây 
"tổ" cho nhà đầu tư "đại bàng" đến phát triển và làm giàu. Thời gian tới, 
tỉnh sẽ tiếp tục tập trung duy trì và tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh 
thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cùng với những chính sách 
hỗ trợ, khuyến khích đầu tư như đất đai, thuế, lao động… Đồng thời, tăng 
cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tiềm năng của tỉnh với 



cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đẩy mạnh thực hiện cải 
cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các thông tin về quy 
hoạch, chính sách và quy trình thủ tục đầu tư. Nâng cao chất lượng công 
tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với mô hình một cửa, 
một cửa liên thông. Đẩy mạnh tiến độ đàm phán, thỏa thuận với các nhà 
đầu tư tiềm năng về xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp để sớm có 
quỹ đất sạch mời gọi đầu tư. 

 

Trái cây đặc sản của Bến Tre luôn được du khách ưa chuộng 

- Bến Tre đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn tổng hợp để phát 
triển ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhưng đến năm cuối 
nhiệm kỳ, nhìn chung bức tranh du lịch Bến Tre vẫn mang dáng dấp 
chung chung so với các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL. Giải pháp trong 
câu chuyện này trong thời gian tới của tỉnh là gì, thưa ông? 

Ngay đầu nhiệm kỳ (Đại hội X Đảng bộ tỉnh), tỉnh đã xác định “Phát triển 
đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ, du lịch; phấn đấu đến năm 
2020, doanh thu du lịch đạt trên 1.890 tỉ đồng, tăng bình quân ít nhất 
22%/năm”, phát triển du lịch được xem là nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, so với kế hoạch, các con số về khách 
và doanh thu từ du lịch đều đạt và vượt, cụ thể: năm 2019, Bến Tre đón 
gần 1,9 triệu lượt khách, tăng 20% so cùng kỳ (khách quốc tế chiếm 
43%); tổng thu từ khách du lịch đạt gần 1.800 tỉ đồng, tăng 35% so với 
cùng kỳ (là một trong các tỉnh đứng trong top đầu khu vực ĐBSCL). 



Tuy nhiên, những kết quả đạt được chưa thật sự tương xứng với tiềm 
năng, thế mạnh và kỳ vọng của tỉnh; sản phẩm du lịch chưa thực sự hấp 
dẫn và có sự khác biệt, khả năng cạnh tranh chưa cao, chất lượng dịch 
vụ chưa đáp ứng yêu cầu, nguồn nhân lực du lịch vừa thiếu vừa yếu, 
doanh nghiệp du lịch chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn - nhân lực 
- kinh nghiệm quản lý còn hạn chế, vai trò của cộng đồng trong phát triển 
du lịch chưa được phát huy… Vì vậy, để du lịch "trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn” theo như Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bến Tre sẽ 
tiếp tục tập trung phát triển đa dạng các loại hình du lịch xứ dừa, dựa vào 
tiềm năng về tự nhiên, văn hóa và con người Bến Tre như tham quan - 
hội nghị, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, tâm linh, du lịch MICE..., đưa du lịch trở 
thành một trong những ngành kinh tế quan trọng và đến năm 2030 du lịch 
của tỉnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với giá trị tăng thêm của ngành 
chiếm từ 8 - 10% GRDP của tỉnh. Đây cũng chính là trụ cột phát triển thứ 
ba trong Tầm nhìn chiến lược phát triển của tỉnh đến năm 2045. 

- Trong chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của 
tỉnh được xây dựng dựa trên các nội dung trọng tâm là “Giá trị lõi, trụ cột 
chiến lược, giải pháp động lực, cơ chế đột phá”. Xin vui lòng chỉ rõ về mối 
quan hệ tương hỗ giữa các tiêu chí đó trong lĩnh vực cụ thể, lĩnh vực du 
lịch chẳng hạn? 

Giá trị lõi được hình thành trên cơ sở các đặc trưng văn hóa của địa 
phương tích lũy qua thời gian dài. Các đặc trưng văn hóa kết hợp với các 
lợi thế cạnh tranh về tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương hình thành 
mà các lĩnh vực, ngành mà địa phương vừa có tiềm năng, vừa có lợi thế 
để phát triển. Theo đó, Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre đến 
năm 2045 được xây dựng trên cơ sở 4 trụ cột chiến lược là tăng giá trị và 
tiếp cận thị trường trong nông nghiệp; Phát triển mở rộng công nghiệp 
chế biến; Mở rộng hoạt động kinh tế địa phương thông qua phát triển du 
lịch và Nâng cao chất lượng cuộc sống và kiến tạo môi trường xanh bền 
vững. Để xây dựng thành công các trụ cột này, tỉnh sẽ có một hệ thống 
các giải pháp động lực, như: quy hoạch không gian, sử dụng đất, phát 
triển hạ tầng, nguồn vốn đầu tư, chính sách hỗ trợ, thích ứng biến đổi khí 
hậu, áp dụng công nghệ và số hóa, đào tạo nguồn nhân lực, phát huy bản 
sắc văn hóa, nâng cao an sinh xã hội. 

Trong lĩnh vực du lịch, trên cơ sở các giá trị cốt lõi như tính thân thiện, cởi 
mở của người dân, không gian xanh, diện tích mặt nước có thể hình 
thành nên trụ cột du lịch. Tuy nhiên, để trụ cột này phát huy tối đa tiềm 
năng, cần một số giải pháp mang tính động lực và các cơ chế đột phá, 
đặt biệt tập trung giải quyết được những hạn chế của du lịch Bến Tre 



trong thời gian qua. Tầm nhìn chiến lược đã đề xuất Trụ cột chiến lược về 
“Mở rộng hoạt động kinh tế địa phương thông qua phát triển du lịch”. 
Theo đó, 10 giải pháp động lực được đề xuất tập trung vào các nhiệm vụ: 
phát triển các khu cụm du lịch tập trung có địa điểm cụ thể; đổi mới và đa 
đạng hóa sản phẩm, loại hình du lịch; tăng cường kết nối tour, tuyến du 
lịch; xây dựng trung tâm thông tin du lịch gắn hoàn thiện hệ thống giao 
thông, cơ sở lưu trú trên địa bàn. Ngoài ra, để tạo đột phá trong thời gian 
tới, tỉnh đang triển khai xây dựng Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bến 
Tre đến năm 2030, tầm nhìn 2045. 

- Xin cảm ơn ông! 

Nguồn: https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tam-nhin-phat-trien-dua-
tren-gia-tri-cot-loi-1172597.html 

 
7. Tạo thói quen giải quyết thủ tục trực tuyến 

Ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục hành chính 
đang dần trở thành thói quen của người dân và doanh nghiệp trong 
thời đại công nghệ thông tin ngày càng phát triển. Điều này giúp quá 
trình giải quyết thủ tục hành chính tăng tính minh bạch, giảm chi phí 
in ấn, giảm thời gian đi lại, đồng thời còn giúp quá trình quản lý, lưu 
trữ hồ sơ được tốt hơn. 

 



Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công 
tỉnh ở địa điểm mới (đường Phan Trung, phường Tân Tiến, TP.Biên 

Hòa). Ảnh: H.Dung 

* Nhiều tiện lợi 

Từ năm 2018, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã triển khai 2 
phần mềm trực tuyến hữu ích cho người dân có nhu cầu xin cấp, đổi hộ 
chiếu. Theo đó, người dân có thể vào website của Cục Quản lý xuất nhập 
cảnh (Bộ Công an) điền thông tin cá nhân trước, đồng thời đặt lịch hẹn 
thời gian đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh làm thủ tục. Khi đến, người 
dân chỉ cần đưa thẻ căn cước công dân là có thể truy xuất thông tin đã 
đăng ký trước đó và in ra tiến hành các khâu tiếp theo. Người dân sử 
dụng ứng dụng này sẽ không phải điền tay các loại giấy tờ, đôi khi ghi sai 
lại phải tốn thời gian ghi lại từ đầu. 

Anh Lê Thành Phương, ngụ xã Quảng Tiến (huyện Trảng Bom) cho biết, 
tiện ích đăng ký làm hộ chiếu trực tuyến khá tiện lợi, chỉ  cần có máy tính 
hay điện thoại thông minh kết nối internet là có thể vào thao tác đăng ký 
được. Hơn nữa phần mềm tự động sắp lịch cho người dân đến làm thủ 
tục, do đó sẽ hạn chế được nhiều người cùng đến làm thủ tục một lúc, 
dẫn đến phải chờ đợi nhau. Cán bộ xử lý hồ sơ cũng không phải vất vả vì 
hướng dẫn thủ tục, hoặc lượng người đến làm thủ tục lúc thì thưa thớt, 
lúc thì lại quá đông đúc. 

Một thủ tục khác cũng được triển khai dịch vụ trực tuyến, đó là đăng ký 
tạm trú đối với Việt kiều hoặc người nước ngoài đến lưu trú tại Đồng Nai. 
Đối tượng cần lưu trú có thể vào trang web của Cục Quản lý xuất nhập 
cảnh đăng ký trước khi đến. Các bước thao tác tương đối đơn giản, 
nhanh gọn. 

Chị Bùi Nguyễn Tuyết Mai, có chồng là Việt kiều Úc về phường Tân Hạnh 
(TP.Biên Hòa) đón Tết cho biết: “Những năm trước, chồng tôi sẽ phải 
mang hộ chiếu ra Công an phường khai báo, nhưng giờ thì không cần 
phải phiền phức như vậy, chỉ cần truy cập vào website của Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh đăng ký là được”. 

Hiện nay, Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai đã triển 
khai hàng loạt các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Người dân 
hoàn toàn có thể nộp hồ sơ qua mạng và nhận kết quả tại nhà nếu muốn, 
thay vì phải mất thời gian đi lại nhiều lần. Trong số này có các thủ tục 
như: giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh, thủ tục cấp phép cho người lao 
động nước ngoài làm việc tại Đồng Nai, giấy phép xây dựng, cấp đổi giấy 
phép lái xe, đăng ký kinh doanh, kê khai nộp thuế... Để có thể giao dịch 



thủ tục hành chính trên mạng, người dân chỉ cần đăng ký tài khoản theo 
hướng dẫn có sẵn và tiến hành thao tác nộp hồ sơ. 

* Đẩy mạnh giải quyết thủ tục trực tuyến 

Vài năm trở lại đây, phần mềm tra cứu thông tin về đất đai Dnai.Lis do Sở 
Tài nguyên - môi trường xây dựng đã trở nên quen thuộc với người dân. 
Muốn biết thông tin về bất cứ mảnh đất nào, người dân chỉ cần tiến hành 
vài thao tác, sau đó điền thông tin số tờ, số thửa vào và ấn phím “ok” là 
có thể có được những thông tin cần thiết về vị trí, diện tích, thông tin quy 
hoạch…  

Đến giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan từ tỉnh đến các xã, 
phường hiện nay, khi nhận được giấy hẹn trả kết quả hồ sơ, trên tờ giấy 
ngoài các thông tin về hồ sơ, thời gian trả thì còn có một mã QR hình 
vuông nhỏ ở góc của tờ giấy. Tuy nhiên chưa nhiều người dân biết rằng, 
chỉ cần dùng chiếc camera trên điện thoại thông minh có cài phần mềm 
Zalo là có thể quét vào mã QR trên tờ giấy hẹn là có thể biết được tình 
trạng hồ sơ của mình đang được xử lý đến đâu. Ngoài ra, người dân 
cũng có thể sử dụng điện thoại thông minh để quét các mã QR để vào 
nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng… 

Chị Lê Thị Hằng, cán bộ nhân sự Công ty TNHH Changshin Việt Nam (xã 
Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) cho biết, do công ty có nhiều chuyên gia 
nước ngoài làm việc nên nhân viên phụ trách nhân sự phải thường xuyên 
đi đăng ký các thủ tục hành chính cần thiết như: đăng ký tạm trú, đăng ký 
cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động… Trước đây, các thủ 
tục hành chính này chỉ dừng lại ở mức độ 1, có nghĩa là tự in ra điền 
thông tin, sau đó vẫn phải mang đến cơ quan chức năng nộp, như vậy rất 
mất thời gian. Nhưng từ khi những thủ tục này được xử lý ở mức độ 3-4, 
nghĩa là hoàn toàn trên mạng thì cán bộ chỉ cần ở công ty vẫn có thể 
đăng ký và nhận kết quả. 

Để thúc đẩy việc tiếp nhận và xử lý thủ tục qua mạng, Phó chủ tịch UBND 
tỉnh Trần Văn Vĩnh cho biết, tỉnh đang khẩn trương hợp tác với các nhà 
mạng nâng cấp tốc độ đường truyền và vận hành ổn định cổng dịch vụ 
công trực tuyến phục vụ xử lý hồ sơ qua mạng được tốt hơn. Việc truyền 
và xử lý dữ liệu sẽ được nhanh chóng, hạn chế bị “nghẽn” do dung lượng 
xử lý quá lớn. Việc giải quyết thủ tục hành chính qua mạng trên cổng dịch 
vụ công trực tuyến cần đảm bảo tính liên thông từ xã lên tỉnh và kết nối 
hoàn thiện, đồng bộ với các bộ, ngành Trung ương. 

PGS-TS.Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng ban Kinh tế Trung 



ương: Lợi ích rất lớn từ ứng dụng công nghệ thông tin 

Đồng Nai là tỉnh có dân số đông, cộng đồng doanh nghiệp rất lớn. 
Ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính là một 
hướng đột phá rất cần thiết giúp thủ tục hành chính được trơn tru, 
nhanh gọn, tạo đà cho kinh tế phát triển, tiết kiệm hàng trăm tỷ 
đồng mỗi năm. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 
vào giải quyết thủ tục hành chính còn mang lại cho Đồng Nai sức 
cạnh tranh rất lớn, bởi lâu nay doanh nghiệp sợ nhất vẫn là thủ tục 
hành chính rườm rà, thiếu minh bạch. 

Nguồn: http://baodongnai.com.vn/chinhtri/202001/tao-thoi-quen-giai-
quyet-thu-tuc-truc-tuyen-2983795/ 

8. Tình nguyện viên chung tay cải cách hành chính: 

Vì nền hành chính hiện đại, thân thiện 
Chiều qua (15-1), Báo Bình Dương phối hợp với Sở Nội vụ, Hội Sinh 
viên, Trung tâm Hành chính công tỉnh tổ chức chương trình giao lưu trực 
tuyến “Tuổi trẻ Bình Dương chung tay xây dựng Trung tâm Hành chính 
công hiện đại và thân thiện”. Chương trình đã giới thiệu những nét nổi bật 
của sinh viên tình nguyện chung tay xây dựng nền hành chính của tỉnh 
năng động, chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện. 

 



Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến “Tuổi trẻ Bình Dương chung tay xây 
dựng Trung tâm Hành chính công hiện đại và thân thiện” 

Ý nghĩa, thiết thực 

Mở đầu buổi giao lưu, chị Trần Thị Diễm Trinh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, 
Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh cho biết, chương trình “Tuổi trẻ Bình Dương 
chung tay xây dựng Trung tâm Hành chính công năng động, thân thiện” là 
chương trình do Sở Nội vụ phối hợp với Tỉnh đoàn tỉnh tổ chức từ năm 
2015 đến năm 2018. Từ năm 2019, chương trình được đổi tên thành 
“Thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nền hành chính công năng 
động, chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện” do Văn phòng UBND tỉnh và 
Tỉnh đoàn tiếp tục tổ chức thực hiện. 

Tính đến nay, chương trình đã qua các giai đoạn cụ thể như: Giai đoạn 
2015-2018, Sở Nội vụ phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức. Trong đó, giai 
đoạn thí điểm từ ngày 1-10- 2015 đến ngày 31-10-2015 với 22 tình 
nguyện viên (TNV) tham gia. Giai đoạn 1 từ tháng 11-2015 đến tháng 2-
2016 với 36 TNV tham gia (trong đó tuyển chọn bổ sung thêm 14 TNV). 
Giai đoạn 2, từ tháng 3-2016 đến tháng 9-2016 với 12 TNV tham gia. Giai 
đoạn 3, từ tháng 10-2016 đến tháng 7-2017 với 43 TNV tham gia. Giai 
đoạn 4, từ tháng 8-2017 đến hết năm 2018 với 91 TNV tham gia. 

Giai đoạn 2019-2020, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp Tỉnh đoàn ban 
hành Kế hoạch liên tịch số 746/KHLT-VPUB-TĐ về việc tổ chức chương 
trình “Thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nền hành chính công 
năng động, chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện” giai đoạn 2019- 2020 
nhằm tiếp tục duy trì và phát huy các giá trị đạt được của chương trình từ 
năm 2015 đến nay, đồng thời định hướng nhân rộng mô hình này đến bộ 
phận một cửa cấp huyện và cấp xã. Trong năm 2019, tổng số TNV tham 
gia chương trình là 49 sinh viên. TNV tham gia chương trình là sinh viên 
đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh như: Đại học Quốc 
tế Miền Đông, Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Bình Dương, Đại học Kinh 
tế - Kỹ thuật Bình Dương, Cao đẳng Nghề Việt Nam - Singapore. 

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, chị Trần Thị Diễm Trinh cho rằng, 
chương trình góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực của Trung tâm Hành 
chính công tỉnh năng động, thân thiện, gần gũi với người dân và doanh 
nghiệp đúng mục tiêu đã đề ra, tạo tâm lý thoải mái cho người dân, tổ 
chức khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại trung tâm và dần quen 
với quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC 
góp phần thực hiện chính quyền thân thiện, công sở thân thiện tỉnh Bình 
Dương. 



Mặt khác, chương trình là cơ hội tốt để các TNV vận dụng những kiến 
thức được truyền dạy từ trường vào môi trường hành chính thực tế, là 
hành trang quý giá giúp các bạn vững bước sau khi tốt nghiệp. TNV thực 
hiện vai trò cầu nối giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan hành 
chính nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền thân thiện, năng động 
và hiện đại trong mỗi người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC của 
các sở, ban, ngành hoặc liên hệ công tác tại Trung tâm Hành chính công 
tỉnh. 

Vì nền hành chính hiện đại, thân thiện 

Tại buổi giao lưu, Phạm Khánh Vân, sinh viên năm 4, Khoa Kỹ thuật, Đại 
học Quốc tế Miền Đông, cho biết đã tham gia hoạt động “Tuổi trẻ Bình 
Dương chung tay xây dựng Trung tâm Hành chính công hiện đại và thân 
thiện” được 3 năm. Khi tham gia trực tại trung tâm, Vân cảm thấy rất vui 
và tự hào khi được đóng góp một phần sức trẻ cho địa phương, nơi mà 
em đang sinh sống và học tập. “Khi tham gia chương trình, chúng em 
được đào tạo bài bản nâng cao kỹ năng giao tiếp, các TTHC để giúp đỡ 
người dân. Đây cũng là cơ hội cho chúng em áp dụng những kiến thức 
sách vở vào thực tế, nhất là các bạn sinh viên luật, nâng cao các kỹ năng 
mềm - một hành trang quan trọng giúp chúng em vững bước hơn vào 
cuộc sống sau này”, Khánh Vân tâm sự. 

Khánh Vân cho biết ở Trung tâm Hành chính công, TNV đăng ký lịch trực 
dựa vào những thời gian rảnh, các buổi mà TNV không có lịch học trong 
tuần. TNV hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ 
công tác tại Trung tâm Hành chính công các phần việc như: Lấy số thứ 
tự, hướng dẫn vị trí quầy làm việc và thẩm quyền giải quyết của cơ quan, 
đơn vị; hỗ trợ Trung tâm Hành chính công trong việc hướng dẫn sử dụng 
thiết bị công nghệ thông tin về cách tra cứu thủ tục hành chính; tra cứu 
kết quả giải quyết hồ sơ; đăng ký chuyển trả kết quả qua đường bưu 
điện, sử dụng các tiện ích trên Zalo, dịch vụ công trực tuyến và phối hợp 
bưu điện trong giải quyết thủ tục hành chính; hỗ trợ giám sát cán bộ, công 
chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công về thái độ tiếp dân, trang 
phục, giờ giấc… 

Chia sẻ về tình huống cụ thể khi gặp một người nước ngoài đến làm 
TTHC, hay trường hợp người dân bức xúc, Khánh Vân cho biết, vì đã 
được đào tạo và hướng dẫn tận tình từ Trung tâm Hành chính công nên 
các TNV cũng không gặp nhiều khó khăn. Có đôi lúc, một số người dân 
phải đi đường xa, lại có thiếu sót trong hồ sơ thì TNV chân thành lắng 
nghe họ, giải thích cho họ hiểu và hướng dẫn các thông tin mà sở, ban, 
ngành đã đăng trên các trang thông tin điện tử, hướng dẫn người dân nên 



nộp hồ sơ qua internet. “Bên cạnh đó, em là sinh viên trường Đại học 
Quốc tế Miền Đông, nên đã có chứng chỉ IELTS; các bạn sinh viên tham 
gia chương trình đều là những sinh viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh. 
Chính vì thế, khi hướng dẫn người nước ngoài, chúng em chẳng những 
không cảm thấy lo lắng mà còn cảm thấy rất tự tin. Sau đó, khi nhận được 
những lời cảm ơn, những nụ cười của người dân khi họ giải quyết xong 
thủ tục làm chúng em rất vui và hạnh phúc”, Khánh Vân nói. 

Phát huy sức trẻ 

Đội ngũ TNV hỗ trợ bước đầu cho người dân, doanh nghiệp thực hiện 
TTHC tại Trung tâm Hành chính công sẽ giúp giảm chi phí, thời gian đi lại 
khi giải quyết TTHC. Bằng những kiến thức ở nhà trường và thực tế làm 
việc, đội ngũ TNV đã phát huy được tinh thần của lớp thanh niên trẻ, 
năng động, nhiệt tình trong hoạt động hướng dẫn người dân và doanh 
nghiệp, giúp giảm tải trong hướng dẫn thực hiện TTHC cho nhân sự tiếp 
nhận hồ sơ. 

Bên cạnh đó, tác phong làm việc nghiêm túc, lịch sự của TNV cũng góp 
phần xây dựng văn hóa công sở tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. “Từ 
ngày thành lập đến nay, chương trình là một nét riêng đặc biệt của tỉnh, 
mô hình với mục đích hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đến thực hiện 
TTHC, là cầu nối giữa cơ quan hành chính nhà nước và người dân, 
doanh nghiệp mang lại hiệu quả và ý nghĩa thiết thực. Mô hình đã lan tỏa 
đến các địa phương khác trong và ngoài tỉnh, như TP.Thủ Dầu Một, TX.Dĩ 
An, TX.Thuận An, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Quảng Ninh, TP.Cần Thơ”, chị Trinh 
chia sẻ. 

Để thu hút hơn nữa sự quan tâm và tham gia của các bạn sinh viên tại 
các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, chương 
trình sẽ mở rộng đối tượng là đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, 
viên chức trẻ nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong học 
tập và công tác vì nền hành chính năng động, hiện đại, thân thiện. Văn 
phòng UBND tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch 
của UBND tỉnh. Cùng với đó là tăng cường sự kết nối giữa cơ quan Nhà 
nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp nhằm gia tăng sự tương tác, 
thông tin, tạo thuận lợi trong thực hiện TTHC vì chính quyền thân thiện 
của dân do dân và vì dân. 

Để tiện việc liên hệ cũng như trả lời những phản ánh, kiến nghị của người 
dân, doanh nghiệp liên quan cụ thể đến TTHC, Phòng Kiểm soát TTHC - 
Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương đề nghị người dân khi gửi đơn kiến 
nghị cần ghi rõ địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên lạc và tóm tắt ngắn gọn nội 



dung cần kiến nghị. Mọi phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC xin liên 
hệ theo địa chỉ: Phòng Kiểm soát TTHC; ĐT: (0274) 3.835.029; địa chỉ 
email: kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn. 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/tinh-nguyen-vien-chung-tay-cai-cach-
hanh-chinh-vi-nen-hanh-chinh-hien-dai-than-thien-a215699.html 

 

9. Long An: Triển khai nhiệm vụ ngành TN&MT năm 
2020 
Ngày 15/01, Sở TN&MT Long An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công 
tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành TN&MT 
Long An. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Văn Cảnh đã đến 
dự và chỉ đạo Hội nghị. 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Phạm Văn Cảnh phát biểu chỉ đạo 
tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Minh Thành - Giám đốc Sở TN&MT Long 
An cho biết, trong năm 2019, ngành TN&MT Long An đã khẩn trương xây 
dựng, triển khai toàn diện và bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác 
của Bộ TN&MT và các Nghị quyết, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và 
UBND tỉnh Long An trên tinh thần “Kỷ cương, liêm chính, hành động, 
sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Sở TN&MT đã cùng với ngành TN&MT triển 
khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hoàn thành vượt tiến độ so với 
chương trình, kế hoạch đã được đề ra ngay từ đầu năm 2019.  



Trong đó, ngành TN&MT Long An cũng đã đảm bảo thực hiện chế độ 
thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi 
để Bộ TN&MT, các cấp ủy Đảng và UBND cùng cấp theo dõi và quản lý. 
Qua đó, góp phần đảm bảo việc tổ chức và điều hành để phát triển kinh 
tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Long An. Đặc biệt, kết quả thu ngân sách trên 
địa bàn tỉnh Long An năm 2019 về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đạt 
3.859 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực đất đai đạt 3.251 tỷ đồng, lĩnh vực 
khoáng sản 27,844 tỷ đồng và môi trường 580 tỷ đồng. 

 

Ông Võ Minh Thành - Giám đốc Sở TN&MT Long An báo cáo kết quả tại 
Hội nghị 

Cũng theo ông Võ Minh Thành - Giám đốc Sở TN&MT Long An, trong 
năm 2019, toàn ngành TN&MT Long An đã đạt được những chỉ tiêu cơ 
bản đặt ra, các kết quả này đã có những đóng góp quan trọng cho việc 
hoàn thành các chỉ tiêu, bao gồm: đóng góp cho ngân sách trực tiếp 
thông qua các nguồn thu từ đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước và gián 
tiếp thông qua việc tăng cường kiểm soát tốt các vấn đề môi trường, đơn 
giản hoá thủ tục hành chính, nâng cao nhận thức của người dân về bảo 
vệ môi trường nói chung, nhất là hạn chế rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh. 

Song song đó, Sở TN&MT Long An đã xây dựng quy trình nội bộ, quy 
trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính; hoàn chỉnh quy trình xác 
định hệ số điều chỉnh giá đất - giá đất bồi thường; xác định giá đất cụ thể 
đối với khu đất hoặc thửa đất có giá trị trên 20 tỷ đồng tính theo giá bảng 
giá đất hoặc các hồ sơ có yêu cầu xác định giá đất theo giá thị trường, 
phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan có liên quan nhằm rút ngắn 



thời gian giải quyết; hoàn thành tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân 
và doanh nghiệp về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực TN&MT. 

 

Ban Giám đốc Sở TN&MT Long An cùng chủ trì Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm 
Văn Cảnh biểu dương những kết quả mà ngành TN&MT Long An đã đạt 
được trong năm 2019. Trong đó, ngành TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh 
Long An triển khai Kết luận số 720 ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Long An về thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, bước đầu có sự chuyển biến, tính đến 
tháng 12/2019 đã bồi thường được trên 389ha để có quỹ đất sạch thu hút 
đầu tư và xây dựng các công trình công cộng; kịp thời tham mưu UBND 
tỉnh Long An trình HĐND tỉnh thông qua Bảng giá các loại đất định kỳ 5 
năm (2020-2025) với chất lượng cao, phù hợp với tình hình thực tế của 
tỉnh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Văn Cảnh đề nghị, để hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, toàn ngành TN&MT Long An, các 
Sở ngành và UBND cấp huyện cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, 
tập trung thực hiện đồng bộ, chất lượng và hiệu quả các nhóm giải pháp 
trong quản lý về TN&MT; lấy kỷ luật, kỷ cương làm đột phá để thực hiện 
nhiệm vụ. Để đạt được các mục tiêu trên, Sở TN&MT Long An cần chủ 
động phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương đánh giá, đề xuất 
chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh Long An để đáp ứng tình hình 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới. 



Đồng thời, Sở TN&MT Long An tham mưu phân bổ chỉ tiêu, tổ chức thẩm 
định và trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 
và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm, theo hướng tập trung phù 
hợp với quy hoạch tỉnh Long An và định hướng phát triển kinh tế - xã hội 
tỉnh; tập trung tham mưu thực hiện có hiệu quả Kết luận số 720 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Long An về công tác bồi thường, giải phóng mặt 
bằng, tái định cư trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ kịp thời các huyện, thị xã, 
thành phố. Trong đó, tham mưu giải quyết dứt điểm các dự án vướng 
mắc kéo dài và các dự án trọng điểm; rút ngắn thời gian xác định giá đất, 
góp phần tạo ra nhiều quỹ đất sạch thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách 
cho tỉnh Long An.  

 

Quang cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành TN&MT Long An năm 
2020 

Bên cạnh đó, Sở TN&MT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Long An đấu giá 
quyền khai thác khoáng sản đảm bảo công khai, minh bạch; đẩy nhanh 
đóng cửa mỏ các hầm đất đã khai thác xong để thu hồi giao cho địa 
phương quản lý; kiên quyết trám lấp các giếng khoan ở các khu vực có 
hệ thống cấp nước đi qua; tham mưu UBND tỉnh Long An tăng cường 
việc khai thác, sử dụng nước mặt thay cho khai thác nước ngầm đáp ứng 
nhu cầu sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh cho sinh hoạt và sản xuất 
kinh doanh của tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh, nhất là các khu vực 
thường xuyên xảy ra việc thiếu nước sạch như các huyện vùng hạ trên 
địa bàn tỉnh. 



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Văn Cảnh cũng đề nghị Sở 
TN&MT cần tham mưu giải pháp hiệu quả để hoàn thành Kế hoạch số 
104 của UBND tỉnh Long An nhằm sớm chủ động được việc xử lý chất 
thải rắn trên địa bàn tỉnh Long An. Đồng thời, đề xuất các giải pháp xử lý 
chất thải nguy hại trong hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp; thí 
điểm và nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn, phát huy hơn nữa 
phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh đến từng cơ quan, tổ 
chức và người dân; tăng cường quan trắc tự động nhằm kịp thời ngăn 
chặn không để xảy ra các điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh Long 
An.  

Cùng với đó, Sở TN&MT Long An tăng cường triển khai thực hiện các dự 
án đảm bảo việc giải ngân nguồn vốn sự nghiệp, vốn Trung ương và vốn 
vay đúng tiến độ; đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, giảm 
tỉ lệ hồ sơ trễ hẹn cấp tỉnh dưới 1% và cấp huyện dưới 2%. Mặt khác, 
nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ các bộ 
công chức, viên chức và người lao động toàn ngành TN&MT. Đặc biệt, 
tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị… Qua 
đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về TN&MT, đóng góp 
tích cực và hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long 
An. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/long-an-trien-khai-nhiem-vu-
nganh-tn-mt-nam-2020-297934.html 

 
10. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh 

Tại hội nghị tổng kết công tác văn phòng năm 2019 và triển khai 
nhiệm vụ năm 2020 vào sáng 15-1, Chánh văn phòng UBND tỉnh 
Phạm Việt Phương cho biết, trong năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh 
đã tiếp nhận, rà soát, thẩm định để trình UBND tỉnh cụ thể hóa các 
Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh một cách kịp thời, 
thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 
ninh của tỉnh. 



 

Quang cảnh hội nghị 

Văn phòng UBND tỉnh cũng đã sử dụng phần mềm để theo dõi việc thực 
hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, thúc đẩy các sở, ngành, địa phương; các 
phòng, ban, trung tâm xử lý công việc đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, 
thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra công vụ để chấn chỉnh và nâng cao tinh 
thần trách nhiệm của công chức, viên chức tham mưu các lĩnh vực được 
giao. 

Ngoài ra, Văn phòng UBND tỉnh cũng đã thực hiện tốt công tác phục vụ 
hoạt động của UBND tỉnh, như: tổ chức các cuộc họp của UBND tỉnh; 
thực hiện chế độ báo cáo với Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; tổ chức 
các sự kiện, nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh; công tác tiếp dân… 

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Quốc Hùng cho rằng, trong năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đã thực 
hiện một khối lượng công việc rất lớn, tham mưu cho UBND tỉnh có 
những giải pháp điều hành hiệu quả các lĩnh vực, góp phần thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu chung của tỉnh. 

Trong thời gian tới, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh 
thần Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19-NQ-TW của Trung ương, Văn phòng 
UBND tỉnh cần chú ý phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng phòng, ban để 
đảm bảo quy chế hoạt động của UBND tỉnh. 

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách 
hành chính để đáp ứng linh hoạt  yêu cầu công việc đề ra. Trong công tác 



tham mưu phải tránh sự chồng chéo; lãnh đạo văn phòng cần quan tâm 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để cán 
bộ, công chức, viên chức có điều kiện phục vụ tốt UBND tỉnh. 

Nguồn: http://baodongnai.com.vn/tintuc/202001/thuc-hien-tot-cong-tac-
tham-muu-cho-ubnd-tinh-2983739/ 

 


