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1. Lấy hài lòng của người dân làm thước đo cải cách 
hành chính 

Luôn xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng 

tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành, đến nay, Bộ TN&MT đã đạt 

được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, phải kể đến kết quả cắt 

giảm và liên thông TTHC tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Cắt giảm 85% số lượng báo cáo môi trường của doanh nghiệp 

Ngay khi bắt đầu thực hiện Kế hoạch cải cách Nhà nước giai đoạn 2011 - 

2020, Bộ TN&MT đã chú trọng đến việc cải cách TTHC, trong đó, có việc 

cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, TTHC tạo điều kiện tốt nhất cho 

doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Theo ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TN&MT, thực hiện 

yêu cầu của Chính phủ, Bộ TN&MT đã rà soát các điều kiện đầu tư, kinh 

doanh tại Văn bản pháp luật khác nhau để trình Chính phủ ban hành Nghị 

định số 60/2016/NĐ-CP quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong 

lĩnh vực TN&MT và Nghị định số 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của 

các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực 

TN&MT. 

 

Bộ TN&MT xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng 
tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành. Ảnh: Hoàng Minh 



Trong đó, Nghị định số 136/2018/NĐ-CP đã sửa đổi 11 Nghị định có liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh để bãi bỏ 62,6% (102/163) điều kiện 

đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp. Chính sách này giúp doanh nghiệp 

tiết kiệm khoảng 2.755.000 giờ công lao động và 37.095.030.000 

đồng/năm. 

Không dừng lại ở việc cải cách TTHC, tạo điều kiện cho người dân và 

doanh nghiệp ở giai đoạn đầu tư, xây dựng, triển khai dự án, Bộ TN&MT 

còn tiên phong trong cải cách chế độ báo cáo cho doanh nghiệp… không 

chỉ hướng tới cải cách đầu vào. 

 “Lĩnh vực bảo vệ môi trường là lĩnh vực liên quan đến tất cả các tổ chức, 

cá nhân trong xã hội, đặc biệt, các doanh nghiệp. Đây là lĩnh vực có nhiều 

báo cáo nhất (chiếm 80%) số lượng báo cáo mà doanh nghiệp phải thực 

hiện so với các lĩnh vực khác còn lại thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của 

Bộ TN&MT. Chính vì vậy, Bộ đã rà soát, đánh giá kỹ lưỡng và đề xuất 

Chính phủ ban hành Nghị định 40/2019/NĐ-CP và Bộ ban hành Thông tư 

số 25/2019/TT-BTNMT nhằm cắt giảm, đơn giản hóa chế độ báo cáo của 

doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường”, ông Phan Tuấn Hùng nói. 

Các văn bản trên được xây dựng theo hướng hướng tạo điều kiện thuận 

lợi cho doanh nghiệp tích hợp các báo cáo về môi trường thành một báo 

cáo chung về công tác bảo vệ môi trường. 

Theo đó, từ ngày 15/2/2020 hàng năm, thay vì phải  nghiên cứu 11 Văn 

bản quy phạm pháp luật để lập ít nhất từ 2 - 24 loại báo cáo, doanh nghiệp 

chỉ cần lập 1 báo cáo chung về công tác bảo vệ môi trường và chỉ làm báo 

cáo 1 lần duy nhất. Như vậy, mỗi năm, doanh nghiệp được cắt giảm 85% 

số lượng báo cáo công tác bảo vệ môi trường. 

“Tôi cho rằng, việc cắt giảm này chắc chắn sẽ có tác động tích cực đến 

cộng đồng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí, thời 

gian, nguồn lực khi xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng 

năm. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý Nhà nước cũng hưởng lợi từ việc tích 

hợp, đơn giản hóa chế độ báo cáo này, khi được báo cáo một cách đầy 

đủ, tổng thể về công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp phục vụ cho 

công tác quản lý Nhà nước”, ông Phan Tuấn Hùng nói. 

Bên cạnh đó, hiện nay, Bộ TN&MT tiếp tục rà soát, đề xuất hoặc ban hành 

theo thẩm quyền các văn bản quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn, điều kiện 

kinh doanh nhằm cắt giảm bớt các TTHC cho doanh nghiệp hoạt động sản 

xuất kinh doah hiệu quả hơn. 

Tiên phong thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính 



Bên cạnh việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, TTHC, Bộ TN&MT là 

một trong những đơn vị đầu tiên ban hành Quy trình thí điểm liên thông 

một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. 

Theo đó, có 4 thủ tục liên thông được thí điểm gồm: Quy trình liên thông 

giải quyết thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Thủ tục 

điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và thủ 

tục điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Quy trình liên 

thông giải quyết thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường, thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu 

vực biển; Thủ tục điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động 

môi trường, thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và thủ 

tục sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển. 

Ngoài ra, Quy trình liên thông giải quyết thủ tục cấp giấy xác nhận hoàn 

thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án và 

thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Thủ tục cấp giấy xác 

nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành 

dự án và thủ tục điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Quy 

trình liên thông giải quyết thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển và thủ 

tục giao khu vực biển; Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở 

biển và thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển; Thủ tục gia 

hạn giấy phép nhận chìm ở biển và gia hạn quyết định giao khu vực biển. 

Đây là những Quy trình tự nguyện và việc thực hiện phải bảo đảm cùng 

một lúc 3 yêu cầu: Cùng một đối tượng thực hiện, cùng một cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết và cùng một thời điểm thực hiện. 

Theo đó, một chủ dự án đầu tư muốn xin một số giấy phép khác nhau 

thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ TN&MT, chủ dự án đó có thể nộp 

đồng thời nhiều hồ sơ xin cấp phép. Khi đó, Bộ TN&MT sẽ tiếp nhận và tổ 

chức thẩm định, cấp phép đồng thời và trả kết quả cùng một lúc là các giấy 

phép theo đề nghị của chủ dự án. 

Theo tính toán của Vụ Pháp chế, Quy trình liên thông này giúp doanh 

nghiệp tiết kiện khoảng  54% - 60% thời gian giải quyết TTHC và tiết kiệm 

tối đa trên 60% chi phí thực hiện. Đây thật sự là một chính sách thiết thực, 

góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức và các cơ quan Nhà nước. 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/lay-hai-long-cua-nguoi-dan-lam-

thuoc-do-cai-cach-hanh-chinh-309871.html 



2. Tiền buông, hậu cũng... buông! 

Vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) là vấn đề nhạy cảm, gắn bó trực 

tiếp tới đời sống của nhân dân, nên lâu nay, trước vấn nạn thực 

phẩm bẩn ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, các bộ ngành chức 

năng đã ban hành nhiều quy định pháp lý để tăng cường quản lý, 

kiểm soát ATTP. 

Tuy nhiên, xem ra càng có nhiều quy định quản lý về thực phẩm thì “lỗ 

hổng” lại càng lớn. Trước đây, mỗi sản phẩm thực phẩm trước khi đưa ra 

thị trường phải đăng ký chất lượng với cơ quan chức năng và được cơ 

quan chức năng thẩm tra, cấp chứng nhận chất lượng mới được phép lưu 

hành. Sau đó, các cơ quan chức năng cũng có những biện pháp để kiểm 

tra, giám sát chất lượng thực phẩm được đưa ra thị trường nhằm bảo đảm 

an toàn cho người sử dụng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tình trạng mất vệ 

sinh ATTP vẫn phức tạp, với số vụ ngộ độc tăng cao, nảy sinh nhiều phiền 

toái cho doanh nghiệp trong việc công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm. 

Trước sự bất cập trên, năm 2018, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP về quản lý 

ATTP ra đời với nhiều quy định mới có tính đột phá, quy định tổ chức, cá 

nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm được tự công bố sản phẩm của mình 

và chịu trách nhiệm trước pháp luật về công bố đó, thay vì gửi hồ sơ công 

bố tới các cơ quan Nhà nước để xác nhận. Sau đó, cơ quan quản lý có 

trách nhiệm kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, chất lượng đối với thực phẩm 

được doanh nghiệp tự công bố và tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản 

phẩm. Các quy định này là bước đột phá cải cách thủ tục hành chính, tạo 

sự thông thoáng cho doanh nghiệp, cũng như giúp tiết kiệm hàng triệu 

ngày công, hàng trăm tỷ đồng cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Thế 

nhưng, thực tế sự thông thoáng này dường như đang khiến việc quản lý và 

kiểm soát ATTP thêm khó khăn phức tạp hơn, khi nhân lực của các cơ 

quan chức năng để thanh kiểm tra vừa yếu vừa thiếu, thậm chí còn lơi lỏng 

trách nhiệm, chưa sâu sát; cùng với đó là sự chồng chéo trong công tác 

quản lý giữa các bộ ngành. 

Thực trạng trên khiến cho vấn nạn mất an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn rất 

nan giải và phức tạp. Mới đây, khi dịch Covid-19 đang hoành hành tại 

nhiều địa phương thì người dân cả nước và dư luận xã hội lại “dậy sóng” 

hoang mang, lo lắng sau vụ việc sản phẩm pate Minh Chay của Công ty 

TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới (ở tổ 2, thị trấn Đông Anh, Hà Nội) có 

độc tố nguy hiểm, làm nhiều người bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu 

trong tình trạng nguy kịch. Càng bức xúc hơn, khi ngay giữa tháng 7 đã 

xuất hiện một số người bị ngộ độc do sử dụng pate Minh Chay, nhưng phải 



tới ngày 19-8, cơ quan chức năng mới tiến hành kiểm tra doanh nghiệp 

sản xuất này; và ngày 20-8 mới tạm đình chỉ sản xuất kinh doanh, đồng 

thời lấy mẫu tiếp để kiểm nghiệm. Tiếp đó, sau khi kết quả kiểm nghiệm 

phát hiện có vi khuẩn độc hại nhưng phải tới ngày 29-8, Cục ATTP mới có 

cảnh báo rộng rãi, công khai cho người tiêu dùng. Đây quả là một sự phản 

ứng quá chậm chễ, thậm chí là thờ ơ trước một sự cố nghiêm trọng về 

thực phẩm, dù cơ quan chức năng (ở đây là Cục ATTP) có biện minh rằng 

phải thận trọng, đủ căn cứ pháp luật và cân bằng giữa lợi ích của người 

tiêu dùng, nhà sản xuất khi công bố. 

Để có thể bịt được những “lỗ hổng” lớn trong công tác ATTP hiện nay và 

lấy lại niềm tin cho người dân, ngoài việc phải thường xuyên tăng cường 

kiểm tra, xử phạt thật nghiêm minh cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

không bảo đảm an toàn, thì chính các cơ quan quản lý phải nâng cao hơn 

tinh thần trách nhiệm trong công việc, nhanh nhạy, chủ động bảo vệ sức 

khỏe và tính mạng của người dân, chứ không thể trông chờ vào sự tự giác 

và trách nhiệm của doanh nghiệp, hay sự tỉnh táo, thông thái của người 

tiêu dùng. 

NGUYỄN QUỐC 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/tien-buong-hau-cung-buong-682757.html 

 

3. Thiết lập Cổng dữ liệu quốc gia, nền tảng quan 
trọng của Chính phủ số 

Cổng dữ liệu quốc gia Data.gov.vn được thiết lập để làm nền tảng, 

phương tiện triển khai quản trị dữ liệu quốc gia và mở dữ liệu Chính 

phủ cho xã hội, cộng đồng. 



 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng và các đại biểu thực hiện 
nghi thức khởi động Cổng dữ liệu quốc gia Data.gov.vn. 

Ngày 31/8, Bộ TT&TT tổ chức lễ khởi động Cổng dữ liệu quốc gia 

Data.gov.vn, sau một thời gian xây dựng và thử nghiệm. Việc xây dựng và 

đưa vào vận hành Cổng dữ liệu quốc gia là một hoạt động nhằm thực 

hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý, 

kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Cổng dữ liệu quốc gia sẽ là điểm đầu mối truy cập thông tin, dữ liệu trên 

mạng Internet phục vụ việc công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia 

sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước. Cổng cũng sẽ cung cấp các tài liệu, dịch 

vụ, công cụ, ứng dụng xử lý, khai thác dữ liệu được công bố bởi các cơ 

quan nhà nước. 

Cổng dữ liệu quốc gia trên mạng Internet có địa chỉ https://data.gov.vn và 

Cổng dữ liệu mở thuộc Cổng dữ liệu quốc gia có địa chỉ tại 

https://open.data.gov.vn. Người sử dụng cũng có thể sử dụng tài khoản 

PostID của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) để truy cập 

Cổng dữ liệu quốc gia đối với những hạng mục cần định danh. 



 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, triển khai thành công Cổng 
Data.gov.vn sẽ góp phần nâng thứ hạng về Chính phủ điện tử của Việt 

Nam thời gian tới. 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho rằng, sự kiện khởi động 

Cổng dữ liệu quốc gia là bước tiến quan trọng, là điều kiện ban đầu tiên 

quyết để chúng ta hướng tới thành công trong thời gian tới. 

“Tôi cũng mong muốn Cổng dữ liệu quốc gia Data.gov.vn sẽ trở thành nền 

tảng quan trọng hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương  trong việc chia sẻ các 

dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp hướng tới xây dựng thành công 

Chính phủ điện tử và Chính phủ số trong thời gian tới”, Thứ trưởng bày tỏ. 

Theo Thứ trưởng, để thành công, bên cạnh quyết tâm, nỗ lực của Chính 

phủ thì còn cần sự vào cuộc của người đứng đầu các bộ, ngành, những 

người sở hữu các dữ liệu quan trọng có sẵn sàng xây dựng, chia sẻ dữ 

liệu đó hay không. Quyết tâm đó sẽ quyết định đến sự thành công của 

Cổng Data.gov.vn. 

Chỉ rõ các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai và doanh nghiệp là 3 

cơ sở dữ liệu quan trọng nhất, Thứ trưởng tin tưởng: “Với sự triển khai 

quyết liệt của các bộ, ngành để hoàn chỉnh 3 cơ sở dữ liệu quốc gia quan 

trọng trên, với nền tảng mới là Cổng Data.gov.vn cùng sự hợp tác chặt chẽ 

của các bộ, ngành, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội, chúng ta sẽ chia sẻ 

được các cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu lên Cổng, đồng thời 



mở một số dữ liệu… Khi đó, chúng ta sẽ có bước tiến dài trong xây dựng 

Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số”. 

Theo ông Đỗ Công Anh, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT, 

trong giai đoạn đầu, Bộ TT&TT sẽ xây dựng và ra mắt một số phân hệ cơ 

bản của hệ thống bao gồm đăng tải thông tin về hiện trạng dữ liệu trong cơ 

quan nhà nước, phân hệ dữ liệu mở của cơ quan nhà nước. 

Bên cạnh đó, Cổng cũng kết nối  tích hợp một số nền tảng như bản đồ số 

Vmap, mã địa chỉ bưu chính Vpostcode... để tăng tiện ích, hỗ trợ người 

dùng ở mức tối ưu nhất. 

Nhận định đây mới chỉ là bước khởi đầu, đại diện Cục Tin học hóa cho 

biết, thời gian tới Bộ TT&TT sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng từng phân hệ 

và thành phần của Cổng dữ liệu quốc gia để Cổng sẽ trở thành công cụ, là 

nền tảng và đóng vai trò đắc lực thực hiện chủ trương dữ liệu là cốt lõi, là 

nền tảng trong phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ chỉ đạo điều hành 

dựa trên dữ liệu. 

“Cổng dữ liệu quốc gia cần tiếp tục hoàn thiện, tích hợp với các hệ thống 

khác để hình thành hạ tầng dữ liệu quốc gia. Đặc biệt, thời gian tới, cần có 

sự chung tay, góp sức, hành động quyết liệt của các bộ, ngành, địa 

phương, các cơ quan nghiên cứu để tăng cường quản trị dữ liệu, thúc đẩy 

phát triển dữ liệu mở. 

Cổng dữ liệu quốc gia cũng sẽ hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ số 

Việt Nam để cùng khai thác và cung cấp dữ liệu mở, từ đó tạo dựng hệ 

sinh thái dữ liệu trên Cổng; hợp tác với các tổ chức dữ liệu mở trên thế 

giới để nâng cao vị thế, thứ hạng của Việt Nam”, ông Công Anh chia sẻ 

phương hướng phát triển thời gian tới. 



 

Đại diện các đơn vị thuộc: Bộ TT&TT, Bộ TN&MT, Bộ KH&CN, Bộ Y tế, 

Bộ GD&ĐT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và 

VietnamPost ký biên bản phối hợp thúc đẩy dữ liệu mở trên Cổng 

Data.gov.vn. 

Cũng tại lễ khởi động, đại diện Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT), iTrithuc (Bộ 

KH&CN), Cục CNTT và dữ liệu tài nguyên môi trường (Bộ TN&MT), Cục 

CNTT (Bộ Y tế), Cục CNTT (Bộ GD&ĐT), Trung tâm CNTT (Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam), ĐH Quốc gia Hà Nội và VietnamPost đã ký biên bản hợp tác 

về thúc đẩy dữ liệu mở và đồng hành trong xây dựng và hoàn thiện Cổng 

dữ liệu quốc gia.  

5 mục tiêu xây dựng Cổng dữ liệu quốc gia Data.gov.vn: 

-Thúc đẩy quản trị dữ liệu trong cơ quan nhà nước: Cổng sẽ là nền tảng 

dùng chung, nơi các cơ quan nhà nước công bố hiện trạng thông tin về dữ 

liệu của mình; kiểm kê, minh bạch về dữ liệu; là nơi chia sẻ các phương 

tiện, công cụ, kỹ năng để thực hiện mục tiêu phát triển hạ tầng dữ liệu bền 

vững trong Chính phủ điện tử. 

- Quản lý và hỗ trợ thực hiện các yêu cầu về khởi tạo các kết nối, chia sẻ 

dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước; giám sát và giải quyết vướng mắc 

trong chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. 



-Là nơi từng bước cung cấp các dịch vụ số mới của quá trình phát triển 

Chính phủ số; cho phép người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dữ liệu của 

mình, về mình do cơ quan nhà nước nắm giữ; các dịch vụ số khác trên cơ 

sở dữ liệu phân tích định lượng, dữ liệu được tổng hợp dữ liệu tự động từ 

nhiều nguồn khác nhau. 

- Là đầu mối cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước; người dân, 

doanh nghiệp, cộng đồng sẽ có điều kiện khai thác dữ liệu của cơ quan 

nhà nước phục vụ nghiên cứu, học tập, sáng tạo sản phẩm, đóng góp cho 

sự phát triển của nhà nước và xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế. 

-Cổng cũng là một kênh thông tin để tiếp nhận các đóng góp của các cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cho cơ quan nhà nước để các cơ 

quan nhà nước có nhiều dữ liệu hơn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục 

vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. 

 Vân Anh 

Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/thiet-lap-cong-du-lieu-

quoc-gia-nen-tang-quan-trong-cua-chinh-phu-so-262787.html 

 

4. Xây dựng chiến lược thu hút đầu tư giai đoạn mới 

Sau giai đoạn dài khá thành công trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài (FDI), Đồng Nai đang lên kế hoạch thực hiện chiến lược 

thu hút đầu tư cho giai đoạn 10 năm tới. Theo đó, tỉnh chú trọng nâng 

cao chất lượng dòng vốn thu hút đầu tư, giữ vững vị thế là địa 

phương phát triển công nghiệp hàng đầu cả nước. 

 



Biểu đồ thể hiện mục tiêu thu hút doanh nghiệp FDI có trình độ công 
nghệ hiện đại, tỷ lệ nội địa hàng hóa và lao động qua đào tạo của Đồng 
Nai đến năm 2025 và 2030 Thông tin: Vương Thế - Đồ họa: Hải Quân 

Để triển khai những mục tiêu của mình, hiện Đồng Nai đang thực hiện nhiều 

công việc liên quan như: cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư 

thông thoáng, chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, quy hoạch, mở rộng 

các khu công nghiệp (KCN), phát triển hạ tầng giao thông kết nối… 

* Giữ vững vị thế trong thu hút FDI 

Từ năm 1989, Đồng Nai đã bắt đầu đón dòng vốn FDI vào tỉnh. Trải qua 

hơn 3 thập niên, đầu tư FDI đã đóng góp lớn cho phát triển kinh tế của 

tỉnh.  FDI còn giúp cho kim ngạch xuất khẩu của tỉnh mỗi năm tăng cao, 

đóng góp lớn cho thu ngân sách nhà nước. Đơn cử như năm 2019, kim 

ngạch xuất khẩu của tỉnh là 19,7 tỷ USD, trong đó hơn 80% kim ngạch xuất 

khẩu thuộc khối doanh nghiệp (DN) FDI. Thu ngân sách của Đồng Nai năm 

2019 đạt hơn 54 ngàn tỷ đồng thì khối FDI chiếm trên 30%. 

Ở giai đoạn hiện nay, sau hàng chục năm, việc thu hút FDI ở Việt Nam 

đang được tính toán lại để đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững. Chính 

phủ đặc biệt coi trọng vấn đề này và Đồng Nai cũng không ngoại lệ. 

Tại Kế hoạch số 8758/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-

CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về định hướng hoàn thiện thể chế, 

chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến 

năm 2030 trên địa bàn, Đồng Nai đã đặt ra những mục tiêu cao nhằm giữ 

vững lợi thế đã có của mình. 



 

Khu công nghiệp Long Khánh đang được mở rộng diện tích để đón 
dòng vốn đầu tư mới chất lượng cao. Ảnh: Vương Thế 

Theo đó, phấn đấu thu hút vốn FDI đăng ký giai đoạn 2021-2025 đạt 

khoảng 5-6 tỷ USD (1-1,2 tỷ USD/năm); giai đoạn 2026-2030 khoảng 6-7 tỷ 

USD (1,2-1,4 tỷ USD/năm). Vốn thực hiện giai đoạn 2021-2025 khoảng 3-4 

tỷ USD (0,6-0,8 tỷ USD/năm); giai đoạn 2026-2030 khoảng 4-5 tỷ USD 

(0,8-1 tỷ USD/năm). 

Trong thu hút FDI phấn đấu tỷ lệ DN sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị 

hiện đại, bảo vệ môi trường, hướng đến công nghệ cao trên địa bàn tỉnh 

tăng lên 80% vào năm 2025 (so với năm 2018) và 100% vào năm 2030 (so 

với năm 2018). Tỷ lệ nội địa hóa trên địa bàn tỉnh chiếm trên 30% vào năm 

2025 và trên 40% vào năm 2030. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong cơ cấu 

sử dụng lao động chiếm 70% vào năm 2025 và 75% vào năm 2030. 

Để đạt được những mục tiêu trên, Đồng Nai có rất nhiều công việc phải 

giải quyết, từ vấn đề cải cách thủ tục hành chính, tạo thông thoáng, thuận 

lợi cho môi trường đầu tư, đến việc chuẩn bị quỹ đất mở rộng các KCN, 

đặt ra yêu cầu cao cho các dự án thu hút… Bên cạnh đó là thay đổi 

phương thức xúc tiến đầu tư, phối hợp với các bộ, ngành, tránh chồng 

chéo nhằm đạt mục tiêu thu hút cao nhất. 

Trong đó, Đồng Nai sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng thu hút đầu tư FDI. 

Đồng thời tăng cường mối liên kết vùng trong thu hút đầu tư, phối hợp với 

các tỉnh, thành lân cận trong việc lựa chọn dự án, mời gọi đầu tư (đặc biệt 



ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp hỗ trợ). Tạo điều kiện cho các 

DN của các địa phương trong vùng cơ hội hợp tác, học hỏi kinh nghiệm, 

chuyển giao công nghệ. 

UBND tỉnh giao Sở KH-ĐT chủ trì cùng các sở, ngành xây dựng danh mục 

các dự án thu hút ưu tiên và những lĩnh vực hạn chế thu hút để cộng đồng 

DN các nước biết, lựa chọn. Việc ưu tiên thu hút các dự án có ngành nghề, 

lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường sẽ được 

thực hiện xuyên suốt khi xem xét các dự án đầu tư nước ngoài. Khuyến 

khích các DN, tập đoàn lớn đa quốc gia đặt trụ sở, viện nghiên cứu, phát 

triển, trung tâm đổi mới sáng tạo tại Đồng Nai gắn liền với lợi thế khi sân 

bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động. 

Để hỗ trợ việc thu hút các DN FDI vào Đồng Nai, một vấn đề rất quan trọng là 

xây dựng năng lực cung cấp các ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh. Sở 

Công thương có trách nhiệm xây dựng chương trình dịch chuyển nội bộ 

ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp mũi nhọn, công 

nghiệp hỗ trợ, tạo thành mạng lưới vệ tinh cung ứng sản phẩm cho DN FDI 

và cho xuất khẩu. Bên cạnh đó tăng cường sự giao thương, liên kết chặt chẽ 

giữa DN trong nước với DN FDI nhằm tận dụng những lợi thế của nhau. 

* Tiếp tục mở rộng, thành lập mới các KCN 

Để chủ động đón dòng vốn FDI mới, ngoài các KCN đang hoạt động, Đồng 

Nai còn có 3 KCN đã được quy hoạch gồm: Phước Bình (H.Long Thành), 

Cẩm Mỹ (H.Cẩm Mỹ) và Gia Kiệm (H.Thống Nhất). 

 



Khu công nghiệp Bàu Xéo (H.Trảng Bom) có tỷ lệ lấp đầy khá cao. 
Ảnh: Công Nghĩa 

Ngoài ra, nhiều KCN trên địa bàn Đồng Nai đang được đề xuất mở rộng 

như: Amata, An Phước, Long Đức, Tân Phú, Xuân Lộc, Hố Nai, Sông Mây, 

Long Khánh… 

Tại buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ với các tỉnh, thành phố Vùng 

kinh tế trọng điểm phía Nam trong tháng 5 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh 

Cao Tiến Dũng kiến nghị Chính phủ tập trung ưu tiên quy hoạch đầu tư 

các công trình hạ tầng kết nối liên vùng, đặc biệt là các tuyến cao tốc, hệ 

thống đường vành đai, hệ thống cảng logistics để tạo động lực cho vùng 

kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển nhanh hơn, từ đó tận dụng được 

các lợi thế vốn có để vùng giữ vững ưu thế của mình. 

Với riêng Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết việc thành 

lập mới và mở rộng các KCN trên địa bàn nhằm đón dòng vốn đầu tư chất 

lượng, những dự án có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, thân thiện 

với môi trường là vấn đề cấp thiết hiện nay của tỉnh. 

Do đã có trên 80% diện tích đất cho thuê trong khi nhu cầu thuê đất công 

nghiệp tiếp tục tăng cao, Đồng Nai sẽ mở rộng thêm diện tích đất công 

nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Từ kinh nghiệm qua 

hơn 30 năm phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư, những KCN mới của 

Đồng Nai phải là những KCN hiện đại, thu hút công nghệ cao, xanh, sạch, 

đẹp và thân thiện với môi trường để thực hiện mục tiêu phát triển “nhanh 

và bền vững” mà tỉnh đã đặt ra. 

Theo Trưởng ban Quản lý các KCN Cao Tiến Sỹ, hoạt động của các DN 

trong KCN của tỉnh đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhưng vấn đề 

đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động cũng rất quan trọng. Thời gian 

tới, song song với việc mở rộng các KCN trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý 

khuyến khích DN đầu tư hạ tầng KCN và DN thứ cấp quan tâm đầu tư các 

thiết chế xã hội dành cho người lao động. Đặc thù Đồng Nai có số lượng 

KCN và số lượng lao động đứng đầu cả nước, lực lượng lao động chủ yếu 

ngoại tỉnh, do vậy nhu cầu về nhà ở là rất lớn và việc đầu tư vào các công 

trình tiện ích cho người lao động cũng rất tiềm năng. 

Vương Thế 

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/tieu-diem/202009/xay-dung-chien-

luoc-thu-hut-dau-tu-giai-doan-moi-3020054/ 

 



5. Nâng cấp công tác thu hút đầu tư 

Để thu hút được các dự án đầu tư thế hệ mới phù hợp với nhu cầu 

phát triển hiện đại, vấn đề quan trọng đặt ra đối với Đồng Nai là phải 

nâng cao chất lượng công tác thu hút đầu tư bằng nhiều giải pháp. 

 

Hoạt động đối thoại, giao thương với doanh nghiệp FDI được 
Đồng Nai thực hiện thường xuyên. Ảnh: V.Gia 

Trong đó, tăng cường thu hút đầu tư tại chỗ từ thành công của các doanh 

nghiệp (DN) hiện hữu, quảng bá hình ảnh, sức hút của Đồng Nai thông 

qua các chuyến xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại đang được đổi mới 

phương cách thực hiện. 

* Đẩy mạnh thu hút đầu tư tại chỗ 

Hiện nay, Đồng Nai đang là địa phương có số lượng khu công nghiệp 

(KCN) lớn nhất nước với hàng ngàn DN trong và ngoài nước xây dựng 

nhà máy sản xuất. Trong đó, nhiều tập đoàn có vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài (FDI) đã có chi nhánh tại Đồng Nai hàng chục năm và hoạt động tốt, 

là chất xúc tác để hấp dẫn các DN khác cùng tìm hiểu cơ hội đầu tư. 

Từ chính sự thành công tại Đồng Nai của các DN đã và đang hoạt động, 

tỉnh tập trung đến việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó 

chú trọng công tác cải cách hành chính. Hằng năm, UBND tỉnh đều tổ chức 

nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại với các DN FDI, nhằm trao đổi thông tin, tháo 

gỡ khó khăn, hỗ trợ DN tuyển dụng lao động, đầu tư xây dựng hạ tầng, 

các công trình phúc lợi, xã hội… Thông qua các cuộc tiếp xúc với DN, hiệp 



hội DN của các quốc gia có số lượng nhà đầu tư lớn là Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Đài Loan, những vướng mắc, khó khăn dần được giải quyết, và vì 

thế, nhiều DN ngày càng yên tâm, tin tưởng làm ăn rồi dần mở rộng đầu tư 

ra các tỉnh, thành khác. 

Đơn cử như đối với thu hút đầu tư từ Nhật Bản, năm 2014, UBND tỉnh đã 

thành lập Bàn Kansai để giúp DN Nhật tiếp cận môi trường đầu tư và giải 

quyết các khó khăn gặp phải. Năm 2019, Bàn Kansai cùng với tỉnh tổ chức 

giao thương cho 45 DN Nhật Bản và 25 DN Việt Nam. Trong đó, có 36 DN 

hẹn gặp trao đổi hợp tác sau giao thương. Từ những hoạt động đó, đầu tư 

của Nhật Bản vào Đồng Nai tăng nhanh qua các năm và hiện là một trong 

3 nhà đầu tư lớn nhất ở Đồng Nai. 

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai (Diza) cũng đã có nhiều giải pháp để thu 

hút tại chỗ thông qua việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Diza đã 

thành lập Phòng Trưng bày sản phẩm của các DN trong KCN để khuếch 

trương hình ảnh KCN, sớm xây dựng website trình bày các thông tin, số 

liệu và hoạt động của KCN. Hằng năm tổ chức các hội nghị nhằm đôn đốc 

các công ty phát triển hạ tầng thực hiện tốt công tác hỗ trợ DN, đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng phương án cho thuê đất với mức giá ổn 

định và thuận lợi cho nhà đầu tư… Định kỳ mỗi năm 2 lần, Diza đều tổ 

chức gặp gỡ, lấy ý kiến của các DN tại các KCN trên địa bàn tỉnh để tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc gặp phải trong sản xuất, kinh doanh, tạo môi 

trường tốt để thu hút đầu tư. 

Theo Trưởng ban Quản lý các KCN Đồng Nai Cao Tiến Sỹ, nhờ cải thiện 

tốt các thủ tục tục hành chính, tạo thuận lợi cho DN ngay từ trên sân nhà 

mà trong những năm qua, việc thu hút đầu tư có sự chuyển biến. Số vốn 

đầu tư tăng thêm gần đây đã cao hơn các dự án cấp mới, điều đó chứng 

tỏ cộng đồng DN FDI ngày càng yên tâm, tin tưởng đầu tư ở Đồng Nai. 

* Quảng bá hình ảnh Đồng Nai ra thế giới 

Hoạt động xúc tiến đầu tư được tỉnh tổ chức đầu đặn để tìm kiếm các nhà 

đầu tư tiềm năng, kêu gọi đầu tư trong và ngoài KCN. Các chuyến xúc tiến 

đầu tư tại các quốc gia, vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, 

Hoa Kỳ, Đức... luôn đem lại kết quả tốt, được các nhà đầu tư đánh giá cao 

và sau chuyến đi đã có một số nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường đầu tư 

của Đồng Nai. 

Các buổi hội thảo và làm việc của đoàn Đồng Nai đều được đại sứ quán, 

tổng lãnh sự quán và đặc biệt là các DN đánh giá thành công, chu đáo, có 

nhiều thông tin bổ ích. Sau hội thảo, nhiều DN trao đổi, tìm hiểu thêm 

thông tin; thể hiện sự quan tâm của các DN đối với Đồng Nai. 



Qua các chuyến công tác xúc tiến đầu tư, Đồng Nai thiết lập mối quan hệ 

với Đại sứ quán Việt Nam, Tham tán Công sứ thương mại, Tổng lãnh sự 

Việt Nam, Hiệp hội DN Việt Nam tại các nước. Đây là những tổ chức rất 

quan trọng sẽ hỗ trợ địa phương về công tác xúc tiến đầu tư, thương mại 

trong tương lai. 

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, công tác xúc tiến thương 

mại, xúc tiến đầu tư của Đồng Nai trong những năm tới phải làm sao cho 

thế giới biết được những lợi thế của Đồng Nai, đặc biệt là sân bay quốc tế 

Long Thành. “Cần tập trung vào các nhà đầu tư nước ngoài lớn, có triển 

vọng và nền kinh tế tiên tiến để kêu gọi, công tác xúc tiến đầu tư. Việc tổ 

chức các chuyến xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phải phối hợp một 

cách có hiệu quả nhất với các chương trình của Chính phủ, bộ, ngành, 

thông qua đó giới thiệu được tiềm năng, lợi thế của tỉnh ra thế giới” - Phó 

chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh nhấn mạnh. 

Văn Gia 

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/tieu-diem/202008/nang-cap-cong-

tac-thu-hut-dau-tu-3020051/ 

 

6. Quảng Ninh đi đầu cả nước về triển khai thành phố 
thông minh, chính quyền điện tử, chính quyền số 

Đây là chỉ đạo của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực 

Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt 

tỉnh Quảng Ninh về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh 

doanh, giải ngân vốn đầu tư công, phòng chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, chiều ngày 31/8. 



 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại 
cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Lê Sơn 

Định hướng phát triển “một tâm, hai tuyến, đa chiều, hai mũi đột phá” 

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Đoàn công tác, 

ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, định 

hướng phát triển của tỉnh giai đoạn 2020-2025 là dựa vào nguồn lực bên 

trong làm quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài; nguồn lực bên ngoài 

là quan trọng, đột phá; lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân 

sinh là mục đích; lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, 

phát triển kinh tế xanh, nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi, tăng năng 

suất lao động làm định hướng; lấy phát triển hạ tầng, cải cách hành chính 

đồng bộ, sáng tạo và ứng dụng KHCN làm động lực; lấy phát triển văn 

hóa, xây dựng văn minh sinh thái, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi 

trường làm trọng điểm. 

Bên cạnh đó, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh” theo 

hướng bền vững dựa vào 3 trụ cột: Thiên nhiên, con người, văn hóa với xu 

thế hòa bình, hợp tác và hội nhập với cơ hội của cách mạng công nghiệp 

4.0; kiên trì không gian phát triển “một tâm, hai tuyến, đa chiều, hai mũi đột 

phá”. Theo đó, “tâm” là thành phố Hạ Long, “hai tuyến” là tuyến phía tây và 

tuyến phía đông, “đa chiều” là phối hợp liên cấp quốc gia và quốc tế, “hai 

mũi đột phá” là khu kinh tế Vân Đồn và Móng Cái. 



Đồng thời, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, 

nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, hiệu lực của 

quản lý Nhà nước, tăng cường đoàn kết và mối quan hệ mật thiết giữa 

Đảng và nhân dân, phát huy dân chủ và kỷ cương, khát vọng đổi mới, 

sáng tạo, ý chí tự cường vươn lên của người dân trong tỉnh. 

Thu nhập bình quân đầu người gấp 2 lần cả nước 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 

Trương Hoà Bình biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các cấp uỷ đảng, 

chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Quảng Ninh về những kết 

quả toàn diện trong phát triển KT-XH thời gian qua. Trong bối cảnh tác 

động tiêu cực của đại dịch COVID-19, những kết quả quan trọng này đã 

góp phần tạo nền tảng vững chắc cho phục hồi và phát triển cho Quảng 

Ninh nói riêng, cả nước nói chung. 

Cụ thể, đến nay có 15/17 chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh cơ bản đạt và 

vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm 

tăng 10,7%, cao hơn bình quân chung cả nước. Thu ngân sách nội địa 

luôn nằm trong nhóm các địa phương có số thu cao nhất cả nước có đóng 

góp về Trung ương (tổng thu NSNN tăng 29,6% so với giai đoạn 2011-

2015, trong đó, thu nội địa tăng 94%); tỉ lệ đô thị hóa đạt trên 65,5%, thuộc 

nhóm cao nhất cả nước. Năm 2020, GRDP bình quân đầu người ước đạt 

trên 6.700 USD, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước. 

Quảng Ninh là tỉnh tiên phong trong cả nước huy động nguồn lực đầu tư 

theo hình thức hợp tác công-tư (PPP), tạo đột phá phát triển hệ thống kết 

cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại (đã thực hiện 44 dự án với tổng số vốn 

47.000 tỷ đồng, trong đó, vốn tư nhân chiếm đến 90%). Các dự án hạ tầng 

giao thông được tỉnh tập trung phát triển và có hiệu quả cao. Do đó, cần 

tổng kết và có bài học tốt cho các địa phương khác. 



 

Ảnh: VGP/Lê Sơn 

Chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh” 

Dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy chuyển đổi 

phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Cơ bản chấm dứt tình trạng 

khai thác, vận chuyển và chế biến kinh doanh than trái phép; thực hiện lộ 

trình đóng cửa các mỏ cát, đá, sét theo quy hoạch; chú trọng bảo vệ môi 

trường Vịnh, môi trường ngành than; di dời cơ sở ô nhiễm; tập trung đầu 

tư xử lý nước thải công nghiệp và đô thị. 

Quảng Ninh cũng là địa phương đi đầu cả nước về triển khai thành phố 

thông minh, chính quyền điện tử, chính quyền số. Trong 3 năm liên tiếp 

(2017-2019), chỉ số PCI và chỉ số CCHC (PAR Index) đứng đầu cả nước; 

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) luôn đứng trong nhóm 

dẫn đầu và đứng thứ nhất năm 2019. Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành 

chính công cấp tỉnh (PAPI) từ vị trí 62 năm 2016 đã vươn lên đứng thứ 3 

năm 2019. 

Bảo đảm an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế đạt nhiều kết quả tích cực: 

Chi cho ASXH năm sau cao hơn năm trước, bình quân tăng 14,9%/năm 

(năm 2019 tăng 24,4% so với năm 2018). Tỉ lệ hộ nghèo năm 2020 còn 

0,36%. Hết năm 2020, tỉ lệ lao động qua đào tạo dự kiến đạt 85% thuộc 

nhóm dẫn đầu cả nước. Tỉ lệ bác sĩ, tỉ lệ giường bệnh/vạn dân đều cao 

hơn nhiều so với mức bình quân cả nước. 



Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều bất lợi về thời tiết, tác 

động tiêu cực của dịch bệnh, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 

tăng 5,7% là mức tăng trưởng cao trong cả nước. 8 tháng đầu năm 2020, 

xuất khẩu tăng 5,2% cùng kỳ; thu ngân sách đạt 67% dự toán năm (thu 

XNK đạt 80% dự toán). 

“Quyết tâm của tỉnh thu ngân sách năm 2020 đạt 48.000 tỷ đồng, điều này 

có ý nghĩa quan trọng cho phát triển KT-XH của tỉnh nói riêng và góp phần 

cho cả nước nói chung. Kết quả 5 năm (2015-2020) và 8 tháng đầu năm 

2020 rất ấn tượng, Quảng Ninh ngày nay đã có bóng dáng của một thành 

phố hiện đại, là tiền đề để phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung 

ương trong thời gian tới”, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá. 

Về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và giải ngân vốn đầu tư 

công, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, tỉnh chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn hướng dẫn các doanh nghiệp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn 

giảm, hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng; hoãn, chậm nộp các khoản thuế, phí, 

lệ phí, tiền thuê đất... Giải quyết nhanh chóng các TTHC về đất đai, đầu tư, 

xây dựng; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết về hạ tầng, nguồn nhân 

lực để đón đầu làn sóng chuyển dịch vốn đầu tư sau đại dịch COVID-19. 

Phối hợp với các cơ quan chức năng để phổ biến các chính sách về hàng 

hóa XNK, XNC để các doanh nghiệp biết, chủ động thực hiện, tránh thiệt 

hại và giải quyết các vướng mắc trong thông quan hàng hóa. 

 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kiểm tra 
tại Trung tâm Điều hành thành phố thông minh - Ảnh: VGP/Lê Sơn 



Giải ngân vốn đầu tư công đạt khá, chống buôn lậu được tăng cường 

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, theo số vốn Thủ tướng Chính phủ giao 

(8.075,682 tỷ) thì Quảng Ninh thuộc nhóm các địa phương có tỉ lệ giải 

ngân cao nhất cả nước 98,73% (vượt xa cùng kỳ năm 2019 chỉ đạt 

39%). Trong đó, giải ngân vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 

đạt tỉ lệ khá cao 79,94%, là một trong số ít các địa phương dẫn đầu cả 

nước (cả nước là 40,59%). 

Còn theo số thực tế địa phương giao lại 16.180,873 tỷ đồng (số cân đối 

ngân sách địa phương giao cao hơn gấp 2 lần số Thủ tướng Chính phủ 

giao) thì tỉ lệ giải ngân của Quảng Ninh đạt 49,27% (bình quân cả nước đạt 

49,11%). 

Đối với nguồn vốn ODA, đến ngày 26/8/2020, giải ngân mới đạt 19,1% do 

ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên không huy động được nhân lực 

để thi công; nhiều thiết bị nhập khẩu vận chuyển về chậm; vướng mắc về 

Hiệp định vay vốn... 

Về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được 

tỉnh Quảng Ninh tăng cường kiểm soát tuyến biên giới để ngăn chặn hoạt 

động xuất nhập cảnh trái phép trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn 

biến phức tạp. Trong 8 tháng đầu năm 2020, các lực lượng chức năng của 

tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 2.600 vụ buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả; trị giá hàng hóa vi phạm 23,31 tỷ đồng. Xử lý hình sự 30 

vụ với 34 đối tượng. 

Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu các mặt hàng thuốc lá ngoại, rượu ngoại 

vẫn có nguy cơ xảy ra rất cao, trong nội địa, vẫn tồn tại những mặt hàng 

không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng. Hoạt động 

xuất nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, bến bãi tự phát vẫn diễn ra 

tại một số nơi. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính 

phủ cũng chỉ ra những tồn tại, yếu kém mà tỉnh Quảng Ninh cần sớm khắc 

phục. Đó là, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi 

thế và điều kiện nguồn lực của tỉnh. Một số dự án, công trình trọng điểm 

tiến độ triển khai còn chậm. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, 

giải ngân chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135 chưa 

đạt kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án động lực gặp nhiều 

khó khăn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện các dự án (vướng mắc về 

thủ tục đất đai, môi trường, nhân lực, máy móc, thiết bị triển khai thi công). 



Công tác phối hợp giữa hải quan, biên phòng, cảnh sát biển và quản lý thị 

trường hiệu quả chưa cao, còn để xảy ra tình trạng vận chuyển trái phép 

hàng hóa, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh. 

 

Ảnh: VGP/Lê Sơn 

Thực hiện và giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020 

Về phương hướng trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính 

phủ Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh Quảng Ninh cần tập trung thực hiện một 

số nhiệm vụ trọng tâm sau. 

Một là, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nêu cao 

tinh thần trách nhiệm, nắm bắt thời cơ, chung sức, đồng lòng vượt qua 

thách thức, khắc phục những tồn tại, tháo gỡ ”điểm nghẽn” cản trở quá 

trình phát triển, khơi thông nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo 

động lực mới thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển nhanh, bền vững, khẳng 

định được vai trò là một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc 

Bộ, là tiền đề đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương 

trước năm 2030. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH năm 

2020 và 5 năm tiếp theo, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng 

chống dịch COVID-19, hạn chế thấp nhất tác động đến sản xuất và đời 

sống nhân dân. 

Hai là, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác 

phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng 



hóa qua biên giới; triển khai hiệu quả Kết luận của Phó Thủ tướng Thường 

trực Chính phủ tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Ban 

Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Đề cao trách nhiệm người 

đứng đầu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những công chức thiếu tinh 

thần trách nhiệm, có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả. 

Ba là, tập trung điều tra, triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, 

kinh doanh hàng giả; truy cứu trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên 

quan; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi nhập khẩu hàng hóa giả mạo 

xuất xứ Việt Nam, thuốc lá, rượu ngoại tái xuất thẩm lậu, quay vòng vào 

nội địa. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về hoạt động 

xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan; tăng cường 

công tác tuần tra, kiểm soát biên giới, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời 

các hành vi xuất cảnh, nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp 

luật khác. 

“Xác lập các chuyên án đấu tranh với các băng nhóm tội phạm, tập trung 

vào địa bàn trọng điểm, tuyến trọng yếu để phục vụ cho đấu tranh chống 

buôn lậu, tội phạm, có sự kết nối và sử dụng hệ thống camera để phục vụ 

công tác quản lý Nhà nước và đấu tranh phòng chống tội phạm, lưu ý đến 

yếu tố bảo mật”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh. 

Bốn là, ưu tiên, đẩy mạnh phát triển kinh tế khu vực biên giới, tạo việc làm 

cho người dân, giúp người dân có cuộc sống ổn định để không tham gia, 

không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa 

qua biên giới. Phát động phong trào quần chúng nhân dân phát hiện, cung 

cấp thông tin liên quan đến hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả đến các cơ quan có thẩm quyền; có biện pháp bảo vệ an toàn 

cho người dân cung cấp thông tin. Tăng cường hợp tác quốc tế đặc biệt 

hợp tác nước láng giềng trên cơ sở đoàn kết, hữu nghị để nắm bắt tình 

hình, chia sẻ thông tin và phối hợp lực lượng đấu tranh chống buôn lậu. 

Năm là, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình không để bị động, bất 

ngờ trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự tại địa 

phương, nhất là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XIII. Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm an ninh 

tôn giáo, dân tộc, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, phức tạp từ cơ sở, 

không để phát sinh khiếu kiện đông người và hình thành “điểm nóng” về an 

ninh trật tự, không để khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương, chăm lo vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, 

quản lý chặt chẽ đối tượng, địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn 

xã hội. 



Sáu là, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% vốn đầu 

tư công năm 2020. Thực hiện việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng, 

bảo đảm công khai, minh bạch, bảo đảm nhà thầu có năng lực triển khai 

thực hiện dự án, đồng thời tích cực giám sát, kiểm tra phòng chống tham 

nhũng, tiêu cực trong việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư công. Tránh tình 

trạng chậm giải ngân vốn đầu tư, lãng phí nguồn lực. 

Theo đó, yêu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án, 

trường hợp giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết, xem xét điều chuyển 

chủ đầu tư dự án theo thẩm quyền; xử lý các chủ đầu tư, chủ dự án, tổ 

chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao, thực 

hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Kiên quyết điều chuyển 

nguồn vốn đầu tư công từ các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự 

án có khả năng hoàn thành, giải ngân cao, nhu cầu vốn lớn mà khi hoàn 

thành có tác động lan tỏa đối với phát triển kinh tế-xã hội. 

Chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thành việc thu hồi vốn ứng trước, thanh toán 

nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch trong năm 

2020; hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án quy mô lớn, quan trọng; thực 

hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 4 ngày kể 

từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định. 

Bảy là, người đứng đầu chính quyền các cấp chủ động rà soát, điều chỉnh 

kế hoạch đầu tư vốn năm 2020, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế 

hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2019 kéo dài sang năm 2020 

của các dự án chậm tiến độ sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có 

nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa 

vào sử dụng. Không kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn 

các năm 2016, 2017, 2018 sang năm 2020 như chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại văn bản số 6054/VPCP-KTTH ngày 24/7/2020. 

Đối với một số kiến nghị của tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực 

Chính phủ Trương Hòa Bình giao các bộ, ngành nghiên cứu, tiếp thu, đề 

xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để tạo điều kiện cho tỉnh 

Quảng Ninh có điều kiện phát triển nhanh và bền vững. 

Lê Sơn 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Quang-Ninh-di-dau-ca-nuoc-ve-

trien-khai-thanh-pho-thong-minh-chinh-quyen-dien-tu-chinh-quyen-

so/405770.vgp 

 



7. Khai trương Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh 
Phú Thọ 

Ngày 30/8, UBND tỉnh Phú Thọ, Tập đoàn VNPT đã khai trương Trung 

tâm Điều hành thông minh và ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược 

giai đoạn 2020 - 2025. 

Theo đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ, sự hợp tác về viễn thông-

CNTT giữa tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn VNPT trong 5 năm qua (2015 - 

2020) là sự hợp tác toàn diện, chặt chẽ và góp phần làm thay đổi cả về 

chất và lượng hạ tầng công nghệ nơi miền Trung du này, đặc biệt là những 

thay đổi vượt bậc trong mảng chính phủ điện tử. Đây chính là nền tảng để 

VNPT và UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục tiến tới một giai đoạn hợp tác mới 

(2020-2025). 

Thành  quả nổi bật trong 5 năm hợp tác 

Sau 5 năm hợp tác chặt chẽ, có thể thấy rằng, quá trình ứng dụng viễn 

thông – CNTT ở Phú Thọ đã đi vào thực chất, hiệu quả, đem lại những 

chuyển biến tích cực cho công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần hiện đại 

hóa nền hành chính công của tỉnh. Đặc biệt năm 2020, với sự chỉ đạo tập 

trung, quyết liệt của tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ phối hợp chặt chẽ của 

Tập đoàn VNPT đã đẩy nhanh công tác xây dựng chính phủ điện tử của 

tỉnh, xếp hạng chính quyền điện tử của tỉnh tăng 8 bậc trong 2 năm 2018-

2019, xếp thứ 11/63 tỉnh thành phố, góp phần đưa Phú Thọ xếp thứ 20/63 

tỉnh, thành phố về chỉ số cải cách hành chính. 

Trong 5 năm qua, hạ tầng viễn thông - CNTT tỉnh Phú Thọ đã có nhiều đổi 

mới. Đến nay đã hoàn thành triển khai cáp quang, mạng di động 3G, 4G 

đến 100% các xã trong tỉnh. Mạng diện rộng của tỉnh được thiết lập, kết nối 

các cơ quan của tỉnh, của huyện, hiện đang triển khai tới các xã để đảm 

bảo ứng dụng trong chính quyền điện tử, vận hành ổn định, đảm bảo an 

toàn, an ninh thông tin. 

Về ứng dụng trong phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, UBND tỉnh Phú 

Thọ đã phối hợp với VNPT triển khai đồng bộ các hệ thống thông tin quan 

trọng của tỉnh bao gồm hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành 

trong các cơ quan nhà nước của tỉnh. Phần mềm đảm bảo kết nối liên 

thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 100% các Sở, Ban, Ngành, các huyện, 

thành thị thực hiện gửi nhận văn bản tích hợp chữ ký số. 



Tính đến tháng 8/2020, tổng số văn bản gửi và nhận qua hệ thống là hơn 

615.000 văn bản, tổng số văn bản gửi đi và phát hành trên Trục liên thông 

văn bản quốc gia là hơn 152.000 văn bản. Hệ thống một cửa điện tử tích 

hợp dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai đồng bộ, thống nhất liên 

thông đến 100% các cơ quan nhà nước và cả 3 cấp được kết nối liên 

thông tới cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống cung cấp trực tuyến 1.542 

dịch vụ công mức 3, đạt 79%; 527 dịch vụ mức 4, đạt 27%. Đến tháng 

8/2020 hệ thống tiếp nhận 150.000 hồ sơ, thực hiện giải quyết 145.000 hồ 

sơ đạt tỷ lệ 96% hồ sơ được xử lý trước hạn. 

Hệ thống nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh được triển khai đảm 

bảo kết nối liên thông với các hệ thống thông tin của trung ương và địa 

phương. Hệ thống truyền hình trực tuyến được đầu tư đồng bộ với 243 

điểm cầu từ cấp tỉnh đến cấp xã đáp ứng được việc lãnh đạo, chỉ đạo điều 

hành trên môi trường điện tử; Trang thông tin điện tử được nâng cấp đáp 

ứng yêu cầu nghị định 43 của Chính phủ, thông tin được cập nhật kịp thời, 

chính xác từ công tác chỉ đạo điều hành các cấp chính quyền, hỗ trợ thông 

tin đến người dân và doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó VNPT cũng hỗ trợ triển khai các ứng dụng chuyên ngành 

trong thời gian qua. Cụ thể, VNPT đã phối hợp với Sở Giáo dục đào tạo 

Phú Thọ triển khai hệ thống quản lý giáo dục và Sổ liên lạc điện tử, với Sở 

Y tế triển khai hệ thống truyền hình trực tuyến, phần mềm khám chữa 

bệnh, phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh cung cấp dịch vụ kê khai bảo hiểm 

xã hội qua mạng... 

 

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và Lãnh đạo Tập đoàn VNPT nhấn nút khai 
trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Phú Thọ 



Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Phú Thọ (IOC) là hệ thống nền tảng 

cốt lõi trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh của 

tỉnh Phú Thọ và được VNPT triển khai xây dựng từ ngày 20/2/2020. Sau 

hơn 6 tháng triển khai, đến nay Trung tâm IOC đã được xây dựng hoàn 

thiện với 9 hệ thống chức năng chính: Hệ thống giám sát chỉ tiêu kinh tế - 

xã hội; hệ thống giám sát dịch vụ hành chính công; hệ thống giám sát xử lý 

văn bản điện tử; hệ thống giám sát chỉ tiêu thống kê; hệ thống y tế; hệ 

thống giáo dục; hệ thống giám sát thông tin mạng xã hội; hệ thống giám sát 

môi trường; hệ thống camera an ninh và giao thông. 

Phát biểu tại lễ khai trương IOC được tổ chức sáng ngày 30/8/2020, 

ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ, đã đánh 

giá cao sự phối hợp giữa Tập đoàn VNPT với UBND tỉnh Phú Thọ trong 

việc triển khai xây dựng Trung tâm IOC. Ông Châu yêu cầu, ngay sau khi 

Trung tâm IOC hoạt động chính thức, các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị 

khai thác, áp dụng hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

Đẩy mạnh triển khai chính phủ điện tử 

Những năm gần đây, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, các tỉnh, 

thành phố trong cả nước đang hết sức chú trọng việc đẩy mạnh ứng dụng 

CNTT trong hoạt động của chính quyền, hướng tới xây dựng Chính phủ 

điện tử. Tập đoàn VNPT đã và đang tham gia rất tích cực vào các quá trình 

này và được Chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương tin 

tưởng, giao nhiều nhiệm vụ và trọng trách lớn. 

Trong phát triển Chính phủ điện tử, VNPT đã được Chính phủ tin tưởng 

giao nhiệm vụ và đã hoàn thành việc xây dựng Trục liên thông văn bản 

Quốc gia; Cổng dịch vụ công Quốc gia; Hệ thống thông tin báo cáo Chính 

phủ; Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia. Đây đều là các hệ 

thống quan trọng góp phần xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam. 



Trong lĩnh vực đô thị thông minh, Tập đoàn VNPT cũng đang là đơn vị đi 

đầu trong việc tư vấn, xây dựng và triển khai các giải pháp cho các UBND 

tỉnh/TP với việc đã tư vấn, xây dựng các chiến lược và triển khai các giải 

pháp đô thị thông minh cho hơn 28 tỉnh/TP. 

Trong quá trình đồng hành với nhiều địa phương trong cả nước để xây 

dựng chính phủ điện tử, lãnh đạo VNPT nhận ra rằng, các địa phương đi 

đầu thì đều có sự chỉ đạo sát sao của tập thể lãnh đạo Tỉnh. Cụ thể như ở 

Phú Thọ, tập thể Lãnh đạo tỉnh đều rất quyết tâm, đồng lòng trong việc 

thúc đẩy triển khai các ứng dụng số nhằm đưa Tỉnh nhà trở thành một 

trong những địa phương đi đầu trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào 

hoạt động điều hành. Điều này chắc chắn sẽ tiếp tục mang lại nhiều giá trị 

hơn cho xã hội, người dân và doanh nghiệp, qua đó giữ vững, cải thiện 

môi trường đầu tư, kinh doanh, hướng tới nâng cao hơn nữa chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số ICT Index. 

Nếu như 5 hợp tác vừa qua giữa UBND tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn VNPT 

chủ yếu tập trung vào triển khai phát triển hạ tầng  cho Phú Thọ, thì thỏa 

thuận hợp tác giai đoạn 2020 - 2025 sẽ mở rộng thêm trên nhiều lĩnh vực 

mới. Đó là hợp tác xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh, 

chuyển đổi số. Các giải pháp được này sẽ phù hợp với định hướng phát 

triển của Chính phủ và điều kiện đặc thù, mức độ phát triển của địa 

phương. 

Phát biểu tại lễ khai trương IOC tỉnh Phú Thọ ngày 30/8/2020, ông Phạm 

Đức Long, Chủ tịch Tập đoàn VNPT nhấn mạnh, với sự quyết tâm của 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng và Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn 

VNPT Huỳnh Quanh Liêm ký kết biên bản Thỏa thuận hợp tác chiến lược 

về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2020 - 2025 



lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ và nguồn lực, kinh nghiệm của VNPT, lãnh 

đạo Tập đoàn có niềm tin sâu sắc vào sự thành công của Tỉnh trong việc 

hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử 

hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số tại Phú Thọ.  Tập 

đoàn VNPT mong muồn sẽ được tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh Phú Thọ 

trong việc xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số 

tại tỉnh phù hợp với định hướng của Chính phủ và điều kiện đặc thù, mức 

độ phát triển của địa phương. 

Ông Long cũng cam kết với lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ, Tập đoàn 

VNPT sẽ tiếp tục huy động đội ngũ cán bộ, chuyên gia tốt nhất, bắt tay 

ngay vào việc triển khai thực hiện các kế hoạch đã được thống nhất để 

đảm bảo việc hợp tác giữa hai bên hiệu quả, thiết thực. 

Nguồn: https://baodautu.vn/khai-truong-trung-tam-dieu-hanh-thong-minh-

tinh-phu-tho-d128683.html 

 

8. Hải quan Bình Dương: Nhiều sáng kiến trong cải 
cách, hiện đại hoá hải quan 
Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp (DN), góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách và 

quản lý nhà nước về hải quan, thời gian qua, Cục Hải quan Bình Dương 

đã triển khai, ứng dụng nhiều sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, hiện 

đại hóa hải quan. 



 

Công chức Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một làm thủ tục XNK cho 
doanh nghiệp. 

Là một trong những đơn vị đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin, đổi 

mới, cải cách, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho DN, Cục trưởng 

Cục Hải quan Bình Dương Nguyễn Phước Việt Dũng cho biết, trong thời 

gian qua, đơn vị đã chủ động xây dựng các phần mềm ứng dụng được áp 

dụng có hiệu quả giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý cũng như 

thao tác nghiệp vụ như: phần mềm quản lý Kho ngoại quan (năm 2016) với 

nhiều tính năng mới đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng DN xuất nhập 

khẩu; phần mềm “Phân tích dữ liệu xuất nhập khẩu các DN trên địa bàn” 

được tích hợp vào chương trình Quản lý nội bộ dùng chung nhằm giúp cho 

người sử dụng có thể thống kê, phân tích lịch sử số liệu XNK của DN để 

nhận diện bất thường trong hoạt động XNK... 

Để có cơ sở cho việc đánh giá CBCC và các dịch vụ hải quan tại đơn vị, 

đồng thời tạo thêm một kênh giao tiếp hiệu quả đối với khách hàng, đơn vị 

đã tham mưu, đề xuất xây dựng phần mềm “Đánh giá sự hài lòng khách 

hàng tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương”. Đến Quý I/2020, đơn vị đã triển 

khai thí điểm thành công phần mềm "Đánh giá sự hài lòng khách hàng" tại 

Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một. 

Ngoài ra, Cục Hải quan Bình Dương đã ban hành và duy trì cập nhật 

thường xuyên “Sổ tay nghiệp vụ”. Sổ tay ban hành với 5 ngôn ngữ Việt, 



Anh, Nhật, Trung, Hàn được cung cấp miễn phí cho DN. Qua sổ tay này, 

đơn vị đã tổng hợp, chuẩn hóa, công khai minh bạch các chính sách, quy 

định pháp luật giúp DN thuận lợi trong tra cứu và thực hiện các thủ tục 

hành chính, hạn chế những sai sót của DN, phòng chống các biểu hiện 

nhũng nhiễu của cán bộ, công chức hải quan. 

Đồng hành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 

Song song với các sáng kiến, giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, 

hiện đại hóa hải quan, với đặc thù quản lý nhà nước về hải quan trên địa 

bàn có nhiều DN hoạt động XNK 100% vốn đầu tư nước ngoài, trong thời 

gian qua, Cục Hải quan Bình Dương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả quản lý hải quan, năng lực tuân thủ pháp luật của DN 

thông qua các hoạt động đối tác hải quan – doanh nghiệp. 

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp từ đầu năm 2020 

đến nay, để khắc phục hạn chế tác động của dịch COVID-19, lãnh đạo Cục 

Hải quan Bình Dương đã chỉ đạo các chi cục nắm bắt tình hình hoạt động 

thường xuyên đối với các DN nhằm có giải pháp kịp thời hỗ trợ xử lý khó 

khăn cho DN, cũng như ngăn chặn việc lợi dụng tình hình khó khăn để 

gian lận thương mại, buôn lậu, bỏ trốn, mất tích. 

Ông Kim Won Sik, Chủ tịch Chi hội DN Hàn Quốc tại Bình Dương khẳng 

định, với hơn 300 DN Hàn Quốc đang đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương, thời gian qua đã luôn nhận được sự hỗ trợ, tạo mọi điều kiện 

thuận lợi cho hoạt động XNK từ Cục Hải quan Bình Dương. Đặc biệt, từ 

đầu năm 2020 đến nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của DN Hàn Quốc bị tác động không nhỏ, ngành Hải 

quan nói chung và Hải quan Bình Dương nói riêng đã luôn đồng hành, hỗ 

trợ DN khắc phục khó khăn, từng bước phục hồi ổn định. 

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK của các 

DN, mới đây Cục Hải quan Bình Dương đã hoàn thành việc xây dựng ngân 

hàng các câu hỏi về thủ tục hải quan thường gặp của các DN trên địa bàn. 

Ngân hàng câu hỏi đã được Cục Hải quan Bình Dương gửi đến tất cả DN 

trên địa bàn thông qua đầu mối là các Chi/Hiệp hội DN để tham khảo. Bên 

cạnh đó, ngân hàng câu hỏi cũng được Cục Hải quan Bình Dương đăng tải 

công khai tại mục “Hỏi – Đáp” trên website của đơn vị 

(https://haiquanbinhduong.gov.vn/) để DN thuận tiện tra cứu, tìm hiểu. 

Xây dựng ngân hàng câu hỏi cũng là một trong những hành động thiết 

thực trong công tác hỗ trợ DN. Qua đây, các DN sẽ thuận lợi hơn, chủ 

động, nhanh chóng hơn trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và chấp hành 

chính sách pháp luật về hải quan được tốt hơn. Song song đó, trong quá 



trình làm thủ tục, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các DN có thể liên hệ với 

Cục Hải quan Bình Dương qua nhiều kênh khác nhau như gặp trực tiếp, 

bằng văn bản, điện thoại, email, qua website của Cục, qua tổ tư vấn trực 

tuyến… để được giải đáp. 

Trong 7 tháng đầu năm 2020, số lượng DN làm thủ tục trên địa bàn 

(tăng 4,2%) và kim ngạch nhập khẩu của Cục Hải quan Bình Dương 

tuy có tăng nhưng tỷ lệ thấp (1,39%). Trong đó, các đối tác nước 

ngoài đã và đang giảm hoặc hủy các đơn hàng do dịch COVID-19 

dẫn đến kim ngạch xuất khẩu giảm và số thu nộp ngân sách giảm. 

Tính đến ngày 18/8/2020, Hải quan Bình Dương thu nộp ngân sách 

nhà nước đạt trên 9.000 tỷ đồng, đạt gần 53% so với chỉ tiêu được 

giao (17.100 tỷ đồng), giảm gần 9,5% so với cùng kỳ năm trước. 

TD 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Hai-quan-Binh-Duong-Nhieu-sang-

kien-trong-cai-cach-hien-dai-hoa-hai-quan/405745.vgp 

 

9. Ứng dụng Zalo của Công an tỉnh rất thiết thực 

 

Ông Lê Bá Thành Toàn (ngụ TT. Dầu Giây, H.Thống Nhất) 
thường truy cập vào trang Zalo của Công an tỉnh để xem tin 

tức. Ảnh: K.Liễu 



Trong đó có nhiều ý kiến cho rằng, ứng dụng Zalo của Công an tỉnh 

không chỉ giúp hoạt động của công an trở nên gần gũi hơn mà còn 

thúc đẩy hiệu quả hoạt động tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự 

(ANTT) trong xã hội. Các thủ tục hành chính sẽ được giảm thiểu để 

tránh phiền hà cho người dân. 

* Thêm kênh kết nối tiện lợi 

Nhiều bạn đọc đánh giá cao việc Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận tin báo 

tố giác tội phạm qua Zalo, tuyên truyền quy định pháp luật và dùng chatbot 

để hỗ trợ người dân về thủ tục hành chính. 

BĐ Lê Bá Thành Toàn (ngụ KP.Lập Thành, TT.Dầu Giây, H.Thống Nhất) 

cho biết, khi được bạn bè giới thiệu trang Zalo của Công an tỉnh ông đã 

vào xem và thấy rất hay. Các thông tin liên quan đến tình hình ANTT trên 

địa bàn đều được trang cập nhật rất kịp thời, còn tính chính xác thì khỏi 

bàn bởi đây là trang tin chính thống của ngành nên ông cảm thấy rất tin 

tưởng. 

“Hiện nay nhằm “câu like” nhiều trang Zalo, 

Facebook thường đưa những tin tức giật gân, 

không chính xác để thu hút người xem hiếu kỳ. 

Việc tạo thêm một kênh thông tin chính thống 

của ngành Công an vừa giúp định hướng dư 

luận, vừa cung cấp thông tin nhanh nhạy, kịp 

thời cho người dân trong thời điểm hiện nay là 

rất cần thiết” - ông Toàn nói. 

Còn BĐ Nguyễn Thị Nhật Linh (TT.Vĩnh An, 

H.Vĩnh Cửu) thì cho rằng, ứng dụng công nghệ 

vào công tác cải cách hành chính và ANTT của 

Công an tỉnh có thể xem là một bước đột phá 

phù hợp với xu thế chuyển đổi số. Ngoài việc 

giúp tạo thêm kênh kết nối với người dân, ứng 

dụng này còn tăng tính tương tác giữa lực 

lượng công an với quần chúng. 

“Chỉ cần chiếc điện thoại thông minh có cài đặt 

ứng dụng Zalo là người dùng có thể dễ dàng 

liên hệ với lực lượng công an để tìm hiểu được 

các thủ tục hành chính cần thiết hoặc gửi tin 

báo, tố giác tội phạm một cách thuận tiện và bảo mật thì không gì bằng” - 

bà Linh nhận định. 

Chỉ cần sử dụng điện 

thoại có cài đặt Zalo là 

người dùng có thể truy 

cập vào các trang Zalo 

của Công an tỉnh và 

công an các địa 

phương. Tùy thuộc vào 

nhu cầu, mỗi người có 

thể tìm hiểu và nắm bắt 

các thủ tục hành chính 

liên quan hoặc thông 

qua kênh Zalo người 

dân có thể cung cấp cả 

thông tin, hình ảnh, clip 

về các đối tượng tội 

phạm cho cơ quan công 

an để cơ quan này nắm 

bắt vụ việc, có cơ sở để 

giải quyết. 



BĐ Lê Thanh Tuấn (xã Phước An, H.Nhơn Trạch) chia sẻ: “Trước đây, khi 

người dân muốn tố giác tội phạm phải gửi thư hoặc đến trực tiếp Công an 

xã để báo tin. Giờ đây việc này thực hiện rất dễ dàng, nhanh chóng thông 

qua ứng dụng Zalo. Đặc biệt, mối bận tâm về tính bảo mật thông tin luôn là 

vấn đề mà người tố giác ngại ngần nhất khi muốn phản ảnh hành vi tội 

phạm thì nay đã được giải quyết thông qua ứng dụng này”. 

* Tăng cường tuyên truyền 

Theo nhận định của một số BĐ, hiện nay có rất nhiều người dùng điện 

thoại thông minh. Nếu ai cũng cài ứng dụng Zalo và kết nối với lực lượng 

công an trên toàn địa bàn thì sẽ tạo được mạng lưới liên lạc rộng, rất thuận 

lợi trong việc tố giác tội phạm. Từ đó sẽ góp phần không nhỏ trong việc giữ 

gìn ANTT tại địa phương. 

“Công an tại nhiều địa phương đã triển khai việc sử dụng ứng dụng trang 

Zalo đến người dân nhưng theo tôi thấy vẫn còn nhiều người chưa thật sự 

quan tâm do chưa biết nhiều về sự hữu ích của trang thông tin này. Do 

vậy, theo tôi ngành Công an cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền 

để tăng lượt theo dõi trang, từ đó tăng tính tương tác, phát huy mặt tích 

cực của ứng dụng” - BĐ Nguyễn Thị Đắc (ngụ KP.3, P.Tam Hiệp, TP.Biên 

Hòa) đề xuất. 

BĐ Đào Thị Diễm Trang (ngụ P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa) chia sẻ, bà rất 

tâm đắc với ý kiến phát biểu của lãnh đạo Công an tỉnh được đăng tải trên 

các phương tiện truyền thông khi bắt đầu thiết lập 182 tài khoản Zalo trên 

địa bàn tỉnh. Theo lãnh đạo ngành Công an thì mục tiêu mà cơ quan này 

hướng đến là thông qua việc ứng dụng Zalo để tăng sự tương tác với 

người dân, mang lại hiệu quả giữ gìn ANTT, giảm thiểu các thủ tục hành 

chính, tăng cường công khai, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình 

mới. 

“Với những tương tác tích cực, không chỉ có ngành Công an mà tôi tin 

rằng, nhiều người dân cũng kỳ vọng thời gian tới các tài khoản Zalo do 

ngành Công an thiết lập sẽ là kênh thông tin hữu ích cho người dân và lực 

lượng công an của tỉnh trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến 

ANTT và các thủ tục hành chính” - bà Trang nói. 

Kim Liễu 

Nguồn: http://baodongnai.com.vn/bandoc/202008/ung-dung-zalo-cua-cong-

an-tinh-rat-thiet-thuc-3020042/ 

 

10. Thành công thu hút đầu tư, tiền đề để bứt phá 



Sau 23 năm tái lập tỉnh, Bình Dương đã “viết” nên câu chuyện thành công 

trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết 

liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng sự đồng lòng của các tầng lớp 

nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp (DN), Bình Dương đang lớn mạnh 

không ngừng, phát triển vượt trội trên nhiều mặt, trở thành một trong 

những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của cả nước, có sức 

hút đặc biệt trong thu hút đầu tư nước ngoài (FDI). 

 
Bình Dương tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và 
ngoài nước. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty RK 

Resources, KCN Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng) 

Khẳng định ưu thế 

Sở hữu 48 khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp với tổng diện tích lên 

đến hơn 10.000ha, chiếm 1/4 diện tích KCN toàn miền Nam, Bình Dương 

đã và đang là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về sản xuất 

công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 8 tháng đầu năm 2020, Bình 

Dương có tên trong top 3 tỉnh thành có số vốn đầu tư FDI lớn nhất cả 

nước, chỉ sau Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. 

Giai đoạn 2016-2020, 

kinh tế của tỉnh duy trì 



Đến nay có 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư 

tại Bình Dương, chủ yếu là Nhật Bản, Đài Loan 

(Trung Quốc), Singapore, Hàn Quốc… Bình 

Dương cũng đã được phê duyệt quy hoạch phát 

triển 34 KCN với tổng diện tích 14.790ha. Số 

lượng DN tăng lên trên 45.000. Tỉnh đề ra mục 

tiêu thu hút 7 tỷ USD vốn FDI trong giai đoạn 

2016-2020. Đến cuối năm 2019, Bình Dương đã 

về đích sớm hơn dự tính khi đạt khoảng hơn 

10,2 tỷ USD. Dự kiến đến hết năm 2020, Bình 

Dương sẽ đạt giá trị thu hút đầu tư FDI trên 11 

tỷ USD. Như vậy, Bình Dương vượt cả về số 

vốn cũng như thời gian hoàn thành trước một 

năm so với kế hoạch. Với những nỗ lực của 

mình, Bình Dương đã và đang khẳng định ưu 

thế hấp dẫn trong thu hút FDI. 

Nhìn tổng quan bức tranh kinh tế - xã hội Bình 

Dương hôm nay, không ai có thể phủ nhận sự 

đổi thay vượt bậc so với hơn 20 năm về trước. 

Quy mô nền kinh tế của tỉnh đã lớn mạnh hơn, 

sức cạnh tranh cải thiện đáng kể, đà tăng 

trưởng liên tục trong nhiều năm liền đã tạo tiền 

đề, nền tảng cơ bản để tỉnh tiếp tục đổi mới, hội 

nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững trong 

những năm tiếp theo. 

Ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh cho biết, đóng góp quan trọng vào thành tựu nổi bật đó, 

chính là dòng vốn FDI lớn liên tục đổ về Bình Dương. Nhờ đón bắt xu thế 

phát triển và hội nhập của đất nước để sớm định hình hướng đi, cùng với 

cách làm riêng, Bình Dương đã trở thành nơi hội tụ nhiều tập đoàn hàng 

đầu thế giới, đưa địa phương tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

Động lực để phát triển 

Bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm “Trải chiếu hoa mời gọi đầu tư” đã góp 

phần tạo cơ chế thông thoáng, thuận lợi để đón làn sóng đầu tư của các 

DN trong và ngoài nước. Bên cạnh những cải tiến, sự linh hoạt trong chào 

mời các nhà đầu tư, Bình Dương còn có nhiều lợi thế để tiếp tục khai thác, 

phát huy. 

mức tăng trưởng cao, 

bình quân 9,3%/năm; 

thu ngân sách tăng 

11,2%/năm; chỉ số sản 

xuất công nghiệp (IIP) 

tăng 9,64%/ năm. Môi 

trường đầu tư, kinh 

doanh tiếp tục được cải 

thiện; trong đó, thu hút 

vốn đầu tư nước ngoài 

(FDI) trên 11 tỷ USD. 

Lũy kế đến nay, toàn 

tỉnh có khoảng 45.500 

DN đăng ký hoạt động 

với số vốn gần 395.000 

tỷ đồng; thu hút gần 

4.000 dự án FDI với 

tổng số vốn trên 35 tỷ 

USD từ 64 quốc gia và 

vùng lãnh thổ, chiếm 

9,2% vốn FDI của cả 

nước. 



Theo ông Phú Hữu Minh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, dòng vốn 

FDI đã trở thành động lực giúp Bình Dương trở thành một tỉnh công nghiệp 

phát triển hiện đại, năng động. Hầu hết nhà đầu tư đến từ các quốc gia và 

vùng lãnh thổ có tiềm năng về vốn và công nghệ, như Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Singapore... đều đã có mặt tại Bình Dương. Đáng chú ý, kết quả thu 

hút vốn FDI của tỉnh những năm qua luôn chiếm vị thế hàng đầu, đóng góp 

quan trọng vào kết quả chung về thu hút đầu tư nước ngoài của cả nước. 

Từ đầu năm 2020 đến nay, dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng 

tỉnh vẫn thu hút được các dự án phù hợp với định hướng trong quy hoạch 

phát triển công nghiệp của địa phương, phát triển một số ngành kinh tế 

quan trọng, như công nghiệp chế biến, chế tạo... Bên cạnh đó, DN FDI vẫn 

đang là thành phần kinh tế góp phần giúp tỉnh hội nhập sâu vào đời sống 

kinh tế quốc tế. 

Mới đây, tại hội thảo trực tuyến xúc tiến đầu tư Nhật Bản, ông Mai Hùng 

Dũng nhấn mạnh, quan điểm chỉ đạo của Bình Dương trong thu hút các dự 

án mới vào các KCN vẫn là đầu tư phải có chọn lọc, ưu tiên thu hút các dự 

án đầu tư của các đối tác có tiềm lực mạnh, các tập đoàn kinh tế lớn trên 

thế giới; ưu tiên thu hút đầu tư các ngành công nghệ cao, giá trị gia tăng 

cao, ít thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường. Trong đó tập trung 

thu hút vào các KCN, cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Đặc biệt chú 

trọng đối với ngành công nghiệp hỗ trợ, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu 

của các tập đoàn đa quốc gia. Với lợi thế là một tỉnh phát triển mạnh về 

công nghiệp, Bình Dương đang là sự lựa chọn tốt nhất của nhà đầu tư 

nước ngoài khi đến đầu tư tại Việt Nam. 

“Bình Dương đang hoàn thiện thành phố mới - trung tâm chính trị, kinh tế 

và văn hóa của tỉnh, trở thành điểm đến lý tưởng để nhà đầu tư đến làm 

việc và sinh sống. Bên cạnh đó, Bình Dương đang hoàn thiện các cơ sở 

hạ tầng, phát triển các KCN nhằm kết nối giao thông liên vùng trong vùng 

kinh tế trọng điểm phía Nam. Bình Dương luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi 

cho các nhà đầu tư nước ngoài làm ăn hiệu quả, lâu dài. Thành công của 

DN cũng chính là thành công của tỉnh”, ông Mai Hùng Dũng, nhấn mạnh. 

 Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Tập 

trung hỗ trợ DN, cải thiện môi trường đầu tư là mục tiêu quan trọng 

hàng đầu của các cấp, ngành của tỉnh trong những năm qua. Dù đạt 

kết quả bước đầu đáng ghi nhận, song tỉnh vẫn quyết tâm đặt ra các 

mục tiêu cao hơn. Tỉnh đang tập trung hỗ trợ DN, lấy cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh là dư địa cho phát triển, để từng bước phục 



hồi, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu 

đã đề ra cho cả năm 2020. 

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Becamex IDC: Bình Dương 

đang sở hữu kết cấu hạ tầng đồng bộ, đa dạng, hiện đại ở nhiều loại 

hình; liên tiếp đứng tốp đầu về chỉ số cải cách hành chính (Par Index), 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và nhiều chỉ số khác…, là những 

điểm cộng của tỉnh trong thu hút đầu tư. Kết quả này đã cho thấy 

những cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ cùng những cách làm mới, 

quyết liệt của tỉnh trong điều hành kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh đi đúng hướng, được cộng đồng DN, các nhà đầu tư ghi 

nhận, đánh giá cao. 

Ông Kim Won Sik, Chủ tịch Hiệp hội DN Hàn Quốc tại Bình 

Dương: Các nhà đầu tư Hàn Quốc đã có mặt tại Bình Dương khá sớm, 

triển khai nhiều dự án và thu được những kết quả tích cực. Trong quá 

trình hoạt động, các dự án luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thực 

chất từ chính quyền, cơ quan chức năng của tỉnh. Điều đó tạo ra sự an 

tâm, củng cố niềm tin trong kinh doanh và tâm lý tích cực, sẵn sàng 

hiện diện lâu dài ở Bình Dương. 

Ông Hideyuki Okada, Chủ tịch Hiệp hội DN Nhật Bản tại TP.Hồ Chí 

Minh: Nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản đều đã đến Bình Dương đầu tư 

nhà máy để sản xuất. Sau đó, họ kéo theo các DN khác. Những DN 

đầu tư vào tỉnh khá thành công, Bình Dương đang tiếp tục được nhiều 

DN Nhật Bản chọn lựa đầu tư mới và mở rộng sản xuất. Bình Dương 

đang là điểm đến hấp dẫn đối với các DN Nhật Bản trong lĩnh vực đầu 

tư dự án sản xuất, dịch vụ, phát triển đô thị... 

 NGỌC THANH 

Nguồn: http://baobinhduong.vn/thanh-cong-thu-hut-dau-tu-tien-de-de-but-

pha-a230079.html 

 


