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UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHE BÁO CÁO ĐỀ ÁN XÂY DỰNG 

 KHU HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG CẤP TỈNH 
 

Chiều 1/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ 

trì cuộc họp nhằm nghe đơn vị tƣ vấn báo cáo đề án xây dựng khu hành chính tập trung cấp tỉnh. 

Trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của tỉnh Quảng Trị nói chung, 

thành phố Đông Hà nói riêng, việc lập Đề án xây dựng khu hành chính tập trung cấp tỉnh 

được xem là một chủ trương lớn của tỉnh, phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị. Đây cũng 

là dịp để nghiên cứu xây dựng lại các cơ quan, khu hành chính của tỉnh, để có điều kiện tổ 

chức, sắp xếp lại các cơ quan công quyền cấp tỉnh, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất 

hiện nay tại các cơ quan đang sử dụng. 

Thực tế cho thấy, sau nhiều năm đi vào hoạt động, các công s  cấp tỉnh đã phát huy 

hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, đến nay, trụ s  

của các cơ quan trong hệ thống chính trị cấp tỉnh không còn phù hợp với không gian, kiến 

trúc, cảnh quan theo định hướng phát triển đô thị thành phố Đông Hà trong tương lai. 

Theo đề án, đối tượng, phạm vi nghiên cứu gồm các cơ quan thuộc các khối: 

Tỉnh uỷ; Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; Cơ quan hành chính cấp 

tỉnh; các cơ quan thuộc khối mặt trận và tổ chức chính trị xã hội nằm trên địa bàn thành 

phố Đông Hà. Tổng diện tích đất xây dựng các cơ quan trong khu vực nghiên cứu 

khoảng 21,72 ha, diện tích xây dựng là 3,81 ha, diện tích sàn xây dựng là 98.733 

m
2
. Tổng số người làm việc trong các khối Tỉnh uỷ, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Cơ quan hành chính cấp tỉnh, các cơ quan thuộc khối mặt trận và tổ chức 

chính trị xã hội khoảng 1.984 người. 

Qua quá tr nh nghiên cứu tổng hợp, đề án phân tích được thực trạng các trụ s , cơ 

quan hành chính cấp tỉnh trong phạm vi nghiên cứu; tổng hợp kinh nghiệm của các tỉnh về 

xây dựng khu hành chính và đúc kết được bài học kinh nghiệm áp dụng cho tỉnh Quảng 

Trị. Đề xuất lựa chọn mô h nh tổ chức xây dựng các khu hành chính tỉnh Quảng Trị trong 

đó tập trung các s  ngành có sự tương đồng về chức năng quản lý đồng thời phân chia giai 

đoạn thực hiện đảm bảo khai thác hiệu quả sử dụng các công tr nh xây dựng cho Khu hành 

chính tỉnh Quảng Trị. Đề xuất quy mô sử dụng đất Khu hành chính là khoảng 13,73ha. Đề 

xuất được phương án tài chính, phân bổ nguồn vốn và kế hoạch vốn thực hiện đầu tư xây 

dựng khu hành chính. 

     Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1656403907027 

 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1656403907027
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ĐOÀN ĐBQH QUẢNG TRỊ THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG 
Ngày 6/6/2022, tiếp tục chƣơng trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV thảo luận tại tổ về chủ 

trƣơng đầu tƣ Dự án Đƣờng vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Dự án Đƣờng vành đai 3 TP. Hồ Chí 

Minh và các dự án xây dựng công trình đƣờng bộ cao tốc giai đoạn 1 Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc 

Trăng, Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, Biên Hòa – Vũng Tàu. Tại Tổ 7 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh 

Quảng Trị, Vĩnh Phúc, Sóc Trăng, Long An tham gia thảo luận. 

 
Các ĐBQH tán thành với tờ tr nh của Chính phủ về sự cần thiết của các dự án trong 

thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH của quốc gia; đáp ứng nhu 

cầu vận tải ngày càng tăng cao, tăng khả năng kết nối giao thông giữa các tỉnh trong vùng; 

giúp m  rộng không gian phát triển, kéo giãn mật độ dân cư khu vực nội thị; giảm áp lực 

cho giao thông nội đô và các tuyến đường hiện hữu. 

Phó Trư ng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Hoàng Đức Thắng 

khẳng định sự cần thiết, phù hợp của các dự án này, đây sẽ là khâu đột phá chiến lược 

trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. 

Tại phiên thảo luận, Bộ trư ng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ĐBQH tỉnh Quảng Trị 

Nguyễn Chí Dũng khẳng định chủ trương của Đảng, quyết tâm của Chính phủ sẽ đưa các 

dự án hoàn thành thông toàn tuyến kết nối theo trục dọc từ đây đến năm 2025. Cùng với đó 

đầu tư xây dựng các đường cao tốc theo trục ngang để kết nối các vùng kinh tế. Đồng thời 

làm rõ hơn một số vấn đề, cung cấp thêm các thông tin, giải đáp các nội dung mà ĐBQH 

quan tâm đối với các dự án. 

 Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1656403518038 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1656403518038
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HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI TỐT 

NGHIỆP PHỔ THÔNG TRUNG HỌC NĂM 2022 
 

Ngày 8/6, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn 

quốc về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn 

cùng các Thứ trƣởng: Nguyễn Hữu Độ, Phạm Ngọc Thƣởng, Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị. 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; lãnh đạo các 

sở, ngành, đơn vị liên quan. 

Tại hội nghị, Bộ GD&ĐT báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông năm 2022; một số nội dung lưu ý trong công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ 

thi tốt nghiệp THPT năm 2022; nội dung chủ yếu về công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt 

nghiệp THPT năm 2022. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cơ bản ổn định như 

năm 2021 và vẫn áp dụng Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành theo Văn bản hợp nhất số 

02/VBHN-BGDĐT ngày 4/5/2021 của Bộ GD&ĐT. Kỳ thi diễn ra trong ngày 7 và 8/7. 

Tại Quảng Trị, đến nay toàn tỉnh có 8.691 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó thí sinh 

THPT là 8.344 em, thí sinh tự do 555; thí sinh GDTX là 337, thí sinh tự do là 21. Tỉnh huy 

động 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên khối trực thuộc S  GD&ĐT đi làm nhiệm vụ thi, 

trong đó cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi 1.300 người, cán bộ phục vụ 300 người, 

lực lượng công an bảo vệ 200 người, lực lượng y tế là 100 người. 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trư ng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, thời điểm 

này ngành giáo dục đang hoàn tất những khâu cuối cùng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2022. Năm nay, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, tuy nhiên, Bộ trư ng cho rằng, 

những ảnh hư ng của dịch bệnh vẫn còn hiện hữu, v  vậy Bộ GD&ĐT đã ban hành hướng 

dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hư ng b i dịch Covid-19 và 

đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố lưu ý, hỗ trợ tối đa cho các S  GD&ĐT thực hiện tốt 

các khâu chuyên môn, giúp học sinh vững cả về kiến thức và tâm lý trước khi bước vào Kỳ 

thi; quan tâm hỗ trợ các thí sinh vùng sâu, vùng xa về đi lại, giao thông, lưu trú…Mặt 

khác, các địa phương quan tâm tăng cường khâu kiểm tra, giám sát để bảo đảm an toàn 

tuyệt đối cho những khâu về đề thi, coi thi, chấm thi, các khâu khác có liên quan… nhằm 

bảo đảm cho Kỳ thi được an toàn, bảo mật và trật tự. 

Bộ trư ng cũng đề nghị lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ 

đạo để các khối lớp khác hoàn thành kế hoạch thời gian năm học bảo đảm chất lượng, tiến 

độ; quan tâm đến học sinh trong dịp hè; chuẩn bị các điều kiện cho triển khai năm học mới 

2022-2023, đặc biệt với các lớp 3, 7, 10. 

     Nguồnhttps://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1656403441315 

 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1656403441315
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ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH VỀ THỰC 

HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 
Chiều 22/4/2022, Đoàn công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Lê Quang 

Tùng, Uỷ viên Trung ƣơng Đảng, Bí thƣ Tỉnh ủy, Trƣởng đoàn dẫn đầu đã có buổi làm việc với 

UBND tỉnh, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021. 

 
Tham dự buổi làm việc về phía UBND tỉnh có đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các 

s , ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan. 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Tùng nhấn mạnh: thời 

gian qua, UBND tỉnh đã quán triệt và triển khai đồng bộ các giải pháp và đã đạt được 

những kết quả quan trọng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức thực hiện có hiệu 

quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tuy nhiên, qua nghe báo cáo của 

UBND tỉnh và các ý kiến tham gia tại buổi làm việc và giám sát tại một số đơn vị, địa 

phương cho thấy việc thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu 

quả chưa cao. Do đó, trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, 

nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nâng cao 

trách nhiệm của người đứng đầu về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng 

thời, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, giám 

sát, đẩy mạnh cải cách hành chính hiện đại hoá quản lý, thực hiện kiên tr , kiên quyết để 

quản lý tốt hơn tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Mặt khác, rà soát , xem 

xét, kiến nghị với Trung ương xử lý những vấn đề ngoài thẩm quyền của tỉnh… 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1656463076990 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1656463076990
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PHÓ THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ LÊ VĂN THÀNH HỌP TRỰC  

TUYẾN VỚI CÁC ĐỊA PHƢƠNG VỀ DỰ ÁN CAO TỐC BẮC NAM PHÍA ĐÔNG 
Sáng 15/6/2022, Phó Thủ tƣớng Chính phủ Lê Văn Thành, Trƣởng Ban Chỉ đạo của Chính 

phủ đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với 23 tỉnh, thành phố về tình hình thực hiện dự án xây dựng 

công trình đƣờng bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. 

 
 

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn 

Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cùng đại diện lãnh đạo các s , ban ngành, 

đơn vị liên quan. 

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cho biết, dự án cao tốc đoạn 

Vạn Ninh – Cam Lộ thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 -

 2025 có tổng chiều dài 65,7km. Trong đó đoạn tuyến đi trên địa bàn tỉnh có chiều dài 

32,53 km, đi qua 3 huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ. Ngày 27/4, các địa phương đã 

nhận bàn giao tim tuyến, cọc giải phóng mặt bằng từ Ban quản lý dự án đường Hồ Chí 

Minh. Hiện nay, tỉnh đã hoàn thành hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng 

lúa. Có văn bản thỏa thuận với Bộ Giao thông Vận tải về mỏ vật liệu, bãi thải phục vụ dự 

án. Về công tác xây dựng, công bố giá các loại vật liệu, hiện S  Xây dựng đang tích cực 

phối hợp với các cơ quan chuyên môn để xây dựng, công bố giá vật liệu cho dự án. Đã 

hoàn thành kiểm đếm đoạn từ Km708+350 đến Km712+000 dài 3,65 km. Hiện các địa 

phương đang tích cực trong công tác triển khai đo đạc kiểm đếm những đoạn còn lại. Đơn 

vị tư vấn đang thực hiện kiểm kê, lập phương án di chuyển các hạng mục hạ tầng kỹ thuật 
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như đường điện cao thế, trung thế, hạ thế; đường cáp quang thông tin liên lạc; đường nước, 

nhà văn hóa thôn, trường mầm non… ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng. 

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh, 

dự án xây dựng công tr nh đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông là công tr nh trọng 

điểm quốc gia. Do vậy, cần phải thực hiện chặt chẽ, đúng chất lượng, đảm bảo không có 

tiêu cực để đạt hiệu quả cao nhất. Giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với các 

địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá tr nh triển 

khai thực hiện dự án. Cần thiết xem xét thay thế Ban quản lý dự án, nhà thầu đối với những 

dự án chậm tiến độ. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ thiết kế, tổng mức đầu tư và các nội dung 

khác của báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông 

giai đoạn 2021 - 2025 tr nh phê duyệt trước ngày 30/6/2022 để triển khai thi công. 

 Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1656402824335 

 
 

BÍ THƢ TỈNH ỦY LÊ QUANG TÙNG THĂM VÀ LÀM VIỆC  

VỚI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
 

Ngày 21/6, UVTƢ Đảng, Bí thƣ Tỉnh ủy, Trƣởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng đến 

thăm và làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh về tình hình chăm sóc sức khỏe Nhân dân 6 tháng đầu 

năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch 

Thƣờng trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Trƣởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Trƣởng 

Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hƣơng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam. 

 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, Bệnh viện có quy mô 

800 giường bệnh nhưng thực kê 1.094 giường nên luôn trong tình trạng quá tải; bệnh viện 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1656402824335
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có 35/45 khoa, phòng với 744 nhân sự, trong đó 169 bác sĩ, 380 điều dưỡng, 40 dược sĩ, 

155 cán bộ khác. 6 tháng đầu năm 2022, tổng số bệnh nhân khám bệnh ngoại trú 67.872 

lượt, đạt 45% kế hoạch; tổng số bệnh nhân điều trị nội trú 20.165 người; bệnh nhân điều trị 

ngoại trú 5.721 người; đã thực hiện 5.379 ca phẫu thuật. Các quy trình chuyên môn, quy 

trình làm việc, quy trình hệ thống cho các khoa, phòng trong bệnh viện cũng như xây dựng 

hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tại các khoa lâm sàng… được thực hiện hiệu quả; chất 

lượng khám chữa bệnh và chăm sóc y tế được Nhân dân đánh giá cao. 

 

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo ngành y tế cần sớm xây dựng đề án tổng thể phát 

triển ngành y tế đến năm 2025, tầm nh n đến năm 2030; có cơ chế đưa bác sĩ, dịch vụ y tế 

chất lượng cao về cơ s  nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức 

khỏe cho Nhân dân.  

Về khó khăn trong đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế, ngành y tế cần 

phối hợp với các ngành của tỉnh xây dựng phương án chung và phân cấp cho cơ s  chủ 

động, đáp ứng yêu cầu trong công tác khám, chữa bệnh của các đơn vị.Bí thư Tỉnh ủy đề 

nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh rà soát lại các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành, ưu 

tiên dành nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ngành y tế hoạt động, phục vụ 

tốt nhất công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Quan điểm của tỉnh thời gian tới dành 

nguồn lực ưu tiên, quan tâm đầu tư cho ngành y tế và giáo dục. Quan tâm công tác đào tạo 

nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hoạt động trong thời gian tới. 

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng hỏi thăm bệnh nhân về t nh h nh 

khám chữa bệnh, thái độ phục vụ người bệnh của bệnh viện và tặng 20 suất quà cho gia 

đ nh bệnh nhân nặng đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh. 

  Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1656389201687 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1656389201687
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THƢỜNG TRỰC HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ HỌP PHIÊN THỨ 17 
Ngày 28/6/2022, Thƣờng trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 17 để xem xét các nội 

dung trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa VIII và một số nội dung công việc thuộc thẩm quyền của 

Thƣờng trực HĐND tỉnh. 

 
Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và lãnh đạo các cơ quan chuyên 

môn của UBND tỉnh đã báo cáo, làm rõ căn cứ pháp lý, tóm tắt quá tr nh xây dựng và nội 

dung chủ yếu  Quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các 

chương tr nh mục tiêu quốc gia, giữa các chương tr nh mục tiêu quốc gia và các chương 

tr nh, dự án khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025; các nội dung chủ 

yếu  về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương 5 năm giai đoạn 

2021-2025 và năm 2022 thực hiện các chương tr nh mục tiêu quốc gia . 

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp; phát biểu của Chủ tịch 

UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang thống nhất tr nh kỳ họp 

thứ 9 HĐND tỉnh Khóa VIII xem xét, quyết định các nội dung trên. 

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang cũng yêu cầu các Ban HĐND tỉnh tiếp 

tục hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra, xem xét tính khoa học, tính chính xác, tính hợp pháp, hợp 

lý, tính khả thi của các nội dung được tr nh HĐND xem xét, quyết định tại kỳ họp. 

Ngay sau phiên họp này, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các ngành liên quan tiếp thu các ý kiến 

góp ý, bổ sung, hoàn thiện các văn bản để tr nh tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. 

 Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1656484906055 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1656484906055
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HỘI THẢO KHOA HỌC “MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẺ Ở MỘT SỐ NƢỚC 

TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 

 

Ngày 2 /6/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Mô hình 

kinh tế chia s  ở một số nƣớc trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam  trong khuôn khổ đề 

tài khoa học cấp bộ  Kinh tế chia s  - thực tiễn triển khai trên thế giới và bài học cho Việt Nam  do 

PGS,TS Vũ Thị Thanh  uân, Chánh Văn phòng đại diện phía Nam làm chủ nhiệm. PGS,TS Hoàng 

Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo. 

 

                                                                    

Dự hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh; một số trường đại học và viện nghiên cứu trên địa bàn thành phố 

Hà Nội.  

Với 5 báo cáo tham luận chính và các ý kiến trao đổi trực tiếp, hội thảo tập trung 

trao đổi, đánh giá, nhận diện rõ về kinh tế chia s  – mô h nh kinh tế mới hiện nay; kinh 

nghiệm phát triển kinh tế chia s    một số nước và khả năng áp dụng tại Việt Nam. 

Tại Việt Nam, mặc dù kinh tế chia s  chưa phát triển mạnh như   nhiều nước 

nhưng mô h nh kinh tế mới này cũng đã xuất hiện và có nhiều tiềm năng để phát triển. Một 

số loại h nh kinh tế chia s  đã xuất hiện   Việt Nam, trong đó nổi lên ba loại h nh dịch vụ: 

(1) Dịch vụ chia s  phương tiện giao thông (như Grab, Go Viet, Dichung, Fastgo, Be 

v.v...); (2) Dịch vụ lưu trú (như Airbnb, Travelmob, Luxstay);  (3) Dịch vụ cho vay ngang 

hàng (chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp Fintech). Ngoài ra, nhiều dịch vụ khác cũng 

đã được h nh thành như dịch vụ du lịch, chia s  không gian làm việc (coworking space), 
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gửi xe, chia s  lao động và việc làm, v.v… Trong tương lai, dự kiến còn nhiều ngành nghề 

hoặc nhóm ngành, dịch vụ khác phát triển theo mô h nh kinh tế chia s , diễn giả Nguyễn 

Hồng Quân nhấn mạnh. 

Tuy nhiên, sự phát triển của mô h nh nền kinh tế chia s  tại Việt Nam cũng làm nảy 

sinh một số vấn đề về pháp lý và lo ngại các rủi ro tiềm ẩn về an toàn xã hội và cạnh tranh 

không lành mạnh. 

Tham luận tại hội thảo, các diễn giả cũng đề xuất một số giải pháp ban đầu, trong 

đó đặc biệt quan tâm vấn đề quản lý nhà nước; rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các 

quy định liên quan tới điều kiện kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp trong một số 

luật và văn bản hướng dẫn thi hành như: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, ... theo hướng 

tạo quy định rõ ràng, thuận lợi cho đăng ký và hoạt động của doanh nghiệp; nghiên cứu, rà 

soát các quy định pháp luật hiện hành về đầu tư liên quan đến các nhà đầu tư nước ngoài 

hoặc có nguồn gốc từ nước ngoài là bên cung cấp nền tảng kết nối và hoạt động theo mô 

h nh kinh tế chia s    Việt Nam, v.v.. 

Nguồn:https://hcma.vn/khoa-hoc-thong-tin-tu-lieu/pages/nghien-cuu-khoa-

hoc.aspx?CateID=88&ItemID=32469 

https://hcma.vn/khoa-hoc-thong-tin-tu-lieu/pages/nghien-cuu-khoa-hoc.aspx?CateID=88&ItemID=32469
https://hcma.vn/khoa-hoc-thong-tin-tu-lieu/pages/nghien-cuu-khoa-hoc.aspx?CateID=88&ItemID=32469

