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2.ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 5 
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2.2.6. Dân số, lao đôṇg, viêc̣ làm ............................................................... 85 
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TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2021-2025 .............................................. 115 
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3.2. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Viñh Phúc giai đoaṇ 2021 – 
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1.4.3. Đảm bảo quốc phòng – an ninh ........................................................ 182 
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PHẦN I KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – 

XÃ HỘI 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2016-2020 TỈNH VĨNH PHÚC 

1. Bối cảnh thƣc̣ hiêṇ kế hoac̣h phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoaṇ 

2016 – 2020 tỉnh Vĩnh Phúc 

1.1. Về thuận lợi 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm 2016-2020 được xây 

dựng trong bối cảnh nền kinh tế thế giới, nhìn chung đã phục hồi từ cuối năm 

2016, các nền kinh tế lớn và phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản về cơ bản đã thoát 

khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng kinh tế giai đoạn trước. Trừ 

các nước châu Âu chịu tác động tiêu cực của chủ nghĩa dân túy bùng nổ, các 

nước phát triển khác đã và đang tăng trưởng vững chắc trở lại, tăng trưởng kinh 

tế và thương mại của thế giới trong giai đoạn tương đối cao. Mặc dù có tồn tại 

tranh chấp, xu thế liên kết và tự do hóa thương mại đang ngày càng phát triển 

mạnh mẽ và giữ vai trò chủ đạo trong quá trình phát triển chung. 

Tại trong nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư công và Luật Kinh 

doanh Bất động sản tạo khung pháp lý ổn định cho doanh nghiệp đầu tư, phát 

triển; thuế suất thuế TNDN phổ thông là 20%, ở mức tương đối thấp so với các 

nước trong khu vực, được coi là một trong những yếu tố thuận lợi thu hút dòng 

vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020. 

Trong tỉnh, các chính sách, giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư của 

tỉnh được tăng cường thực hiện tạo thêm động lực cho phát triển, công tác quản 

lý các dự án sau cấp phép được tăng cường, dự án triển khai theo đúng tiến độ 

đăng ký, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có chuyển biến 

tích cực, các chỉ tiêu kinh tế năm sau cao hơn năm trước, nhiều dự án đã hoạt 

động ổn định đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, tạo diện mạo mới cho các KCN. 

Cơ sở hạ tầng các KCN trên địa bàn tỉnh được cải thiện. Công tác giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được thực hiện kịp thời bằng 

nhiều hình thức. 

1.2. Về khó khăn, thách thức 

Tình hình phát triển kinh tế trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, 

chiến tranh thương mại Mỹ - Trung diễn ra căng thẳng, chuỗi cung ứng công 

nghệ toàn cầu bị đe dọa bởi triển vọng trừng phạt của Mỹ, Brexit vẫn tiếp tục bất 

định, và căng thẳng địa chính trị gia tăng khiến giá năng lượng tăng vọt.  

Trong nước, trình độ công nghệ và năng lực tiếp nhận chuyển giao công 

nghệ của doanh nghiệp nhìn chung còn lạc hậu so với các nước trong khu vực. 

Tay nghề lao động chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển.  
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Tại tỉnh, nhiều tồn tại, vướng mắc kéo dài chưa được giải quyết triệt để 

như: bồi thường giải phóng mặt bằng; một số thủ tục hành chính về đất đai, thuế, 

đầu tư… còn có sự xung đột về pháp lý, chưa nhất quán trong thực hiện, v.v... 

Lợi thế cạnh tranh về vị trí địa lý của tỉnh mất dần so với các địa phương lân cận 

khác như Hà Nam, Bắc Ninh, Thái Nguyên.  

Sự xuất hiện bất ngờ của virus Covid-19 với diễn biến ngày càng trở nên 

phức tạp vào đầu năm 2020 có tác động không nhỏ tới phát triển kinh tế - xã hội 

tại Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung. Các nhà máy sản xuất xe hơi 

đóng cửa, các cảng và sân bay giảm triệt để các hoạt động giao thương. Với vị 

trí địa lý gần kề Trung Quốc cùng nền kinh tế có nhiều ràng buộc với đất nước 

này, khu vực Đông Nam Á bị chịu tác động không nhỏ. Tăng trưởng kinh tế của 

Việt Nam trong quý 1 năm 2020 được dự báo có thể giảm 1%. Các ngành du 

lịch, hàng không, nông nghiệp, xuất khẩu sẽ là những ngành chịu ảnh hưởng 

mạnh mẽ nhất từ dịch bệnh này. 

2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 

giai đoaṇ 2016 – 2020 tỉnh Vĩnh Phúc 

2.1. Về kinh tế 

2.1.1. Tăng trưởng kinh tế 

a. Tăng trưởng kinh tế 

Trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước gặp nhiều thuận lợi, tăng 

trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc duy trì mức tăng trưởng khá trong giai đoạn 2016-

2020.  

1) Quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng với xu hướng tăng trưởng ổn định, duy 

trì mức tăng trưởng cao hơn so với mức tăng trưởng chung của cả nước và vượt 

mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020. Quy mô nền kinh tế 

không ngừng mở rộng và nâng cao, năm 2020 ước đạt 128,36 ngàn tỷ đồng, gấp 

1,63 lần so năm 2015, đạt mục tiêu nghị quyết đề ra (1,5-2 lần). Trong năm 

2020, dự báo trong bối cảnh kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm 

soát chặt chẽ, chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng từ cấp Trung ương được 

triển khai thực hiện tại địa phương, cùng với khả năng tận dụng được các cơ hội 

từ hội nhập kinh tế quốc tế nhờ các Hiệp định thương mại tự do, tăng trưởng 

GRDP của tỉnh có thể duy trì được mức tăng trưởng 8%. Theo đó, GRDP trung 

bình của tỉnh giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 8%/năm, gấp 1,18 lần tăng trưởng 

của cả nước (ước khoảng 6,8%/năm), cao hơn mức tăng bình quân 6,1%/năm 

của tỉnh trong giai đoạn 2011-2015 và vượt mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế 



12 
 

- xã hội 2016-2020 của tỉnh Vĩnh Phúc (Kế hoạch số 450/KH-UBND ngày 

20/1/2016) là 7-7,5%/năm
1
.  

Hình 1: Tăng trưởng GRDP của tỉnh Vĩnh Phúc và cả nước giai đoạn 2011-

2020 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê (Bộ KH&ĐT), Cục Thống kê Vĩnh Phúc  

2) Tăng trưởng khu vực NLTS thấp do chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh.  

Tăng trưởng của khu vực này có dấu hiệu chậm lại kể từ năm 2016 và đặc biệt 

chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh trong năm 2019. Ước thực hiện giai đoạn 

2016-2020 đạt 1,84%/năm, thấp hơn so với giai đoạn 2011-2015 là 3,14%/năm 

và không đạt được mục tiêu Kế hoạch đề ra là 3,5-4%.  

3) Tăng trưởng khu vực công nghiệp và xây dựng đạt kết quả tích cực, đóng 

góp chủ yếu vào tăng trưởng kinh tế. Khu vực công nghiệp và dịch vụ tiếp tục 

xu hướng đạt kết quả tăng trưởng cao trong giai đoạn 2016-2020, mức tăng 

trưởng bình quân ước đạt 12,15%/năm, cao hơn mức 10,15%/năm của giai đoạn 

2011-2015. Kết quả tăng trưởng của khu vực CN&XD vượt xa mục tiêu Kế 

hoạch đề ra là 7-7,5%. 

Hình 2: Tăng trưởng giá trị tăng thêm theo ba khu vực kinh tế giai đoạn 2011-

2020 

                                                           
1
 Tốc đô ̣tăng trưởng đươc̣ ước tính vào thời điểm tháng 1/2020, do đó chưa bao gồm các dư ̣báo về tác 

đôṇg của dic̣h Covid 19 tới tăng trưởng kinh tế năm 2020. Nếu dic̣h bêṇh tiếp tuc̣ diêñ biến phức tap̣ trong thời 

gian tới, nhóm nghiên cứu ước tính tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2020 sẽ có suy giảm còn dao động 

quanh mức 4 – 6%. 
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Nguồn: Cục Thống kê Vĩnh Phúc 

Bảng 1: Ước thực hiện tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 

TT Chỉ tiêu 

Tốc độ tăng trƣởng (%)/năm 

Đánh giá 
TH 

2011-

2015 

TH 

2016-

2019 

Ước 

TH 

2016-

2020 

MT giai 

đoạn 

2016-

2020 

 GRDP 6,10 8,05 8,00 7-7,5 Vượt 

1 Khu vực nông, lâm 

nghiệp, thuỷ sản 
3,14 1,62 1,84 3,5-4 Không đạt 

2 Khu vực công nghiệp – 

xây dựng 
10,15 12,10 12,15 7-7,5 Vượt 

3 Khu vực dịch vụ 6,67 7,46 7,39 10,5-11 Không đạt 

4 Thuế sản phẩm trừ trợ 

cấp sản phẩm 
2,21 4,01 3,50 3 Vượt 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 

Mặc dù kết quả tăng trưởng kinh tế chung vượt mục tiêu kế hoạch đề ra nhưng 

tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn còn gặp nhiều hạn chế, cụ thể: 

4) Khu vực dịch vụ đóng vai trò then chốt thứ hai trong tăng trưởng kinh tế 

của tỉnh nhưng tăng trưởng chậm chạp và không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. 

Tăng trưởng của khu vực dịch vụ giai đoạn 2016-2019 đạt 7,46%/năm. Ước 
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thực hiện tăng trưởng của khu vực dịch vụ giai đoạn 2016-2020 chỉ đạt 

7,39%/năm, tuy cao hơn so với mức tăng trưởng 6,67%/năm giai đoạn 2011-

2015, nhưng mức tăng trưởng này thấp so với mục tiêu Kế hoạch đề ra là 10,5-

11%.  

Trong bối cảnh hiện nay, phát triển lĩnh vực dịch vụ là xu thế tất yếu và 

có ý nghĩa quan trọng đến phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung và của tỉnh 

Vĩnh Phúc nói riêng. Tỉnh Vĩnh Phúc được đánh giá là có nhiều tiềm năng để 

phát triển dịch vụ như vị trí địa lý, điều kiện tài nguyên thiên nhiên, hệ thống 

giao thông thuận lợi… cho phép tỉnh phát triển khu vực dịch vụ.Dựa trên những 

lợi thế này, hoạt động dịch vụ thương mại của tỉnh có nhiều bước chuyển biến. 

Các ngành dịch vụ như khoa học công nghệ, bưu chính viễn thông –công nghệ 

thông tin, chăm sóc sức khỏe, tài chính ngân hàng... đã có sự phát triển nhất 

định. Tuy nhiên nhìn chung hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại vẫn còn trong 

giai đoạn định hình và vẫn ở tình trạng kém phát triển so với các tỉnh khác. Hoạt 

động dịch vụ du lịch chưa phát huy được lợi thế so sánh của tỉnh do chất lượng 

dịch vụ còn kém, chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách. Các hoạt động dịch 

vụ khác đều gặp khó khăn do mạng lưới cơ sở hạ tầng còn chưa đáp ứng được 

nhu cầu sử dụng. Điều này lý giải cho tăng trưởng khu vực dịch vụ của tỉnh 

chưa tạo được sự đột phá.  

5) Tăng trưởng kinh tế của Vĩnh Phúc có dấu hiệu chậm lại so với nhiều tỉnh 

trong cùng vùng kinh tế - xã hội. Vĩnh Phúc là tỉnh thuộc Vùng Kinh tế trọng 

điểm Bắc Bộ. Với vị trí địa lý tương đối thuận lợi, nếu tính từ Vĩnh Yên (Trung 

tâm hành chính) chỉ cách Trung tâm kinh tế và đầu mối giao thông lớn Hà Nội 

khoảng 40 km, cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 30 km và cách cảng Cái 

Lân khoảng 200 km. So với nhiều tỉnh khác trong vùng như các tỉnh Bắc Ninh, 

Hưng Yên, Hà Nam thì có nhiều điểm vượt trội về vận tải hàng hóa nhanh 

chóng, dễ dàng đi các nơi cũng như là địa bàn hấp dẫn các nhà đầu tư muốn tận 

dụng thế mạnh của Hà Nội. Tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi về việc chuyển đổi 

đất đai sang mục đích phi nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên theo hướng phát 

triển du lịch. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng được 

đánh giá tốt so với các tỉnh trong khu vực cũng như xây dựng được một nền tảng 

các ngành công nghiệp có giá trị cao và các ngành công nghiệp phụ trợ nhờ tận 

dụng nguồn lực đầu tư nước ngoài. Do đó, quy mô kinh tế của tỉnh đang ngày 

càng được mở rộng và có xu hướng tăng trưởng ổn định. Tuy vậy, nếu so sánh 

với các tỉnh khác trong vùng đồng bằng sông Hồng, tăng trưởng của tỉnh đang 

có dấu hiệu tăng chậm lại. Năm 2018, tăng trưởng GRDP của tỉnh chỉ cao hơn 

so với thành phố Hà Nội (đạt 7,37%) và thấp hơn 9 tỉnh còn lại trong vùng. Vấn 
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đề là quy mô GRDP của tỉnh năm 2018 là 107,4 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 1/9 quy 

mô GRDP của thành phố Hà Nội (GRDP là 920,3 nghìn tỷ đồng), do quy mô 

lớn nên tốc độ tăng trưởng của thành phố Hà Nội chậm tương đối so với các tỉnh 

khác và đây không phải là lý do cho sự tăng trưởng chậm chạp của Vĩnh Phúc. 

Trong khi đó, nếu so sánh với các tỉnh như Hải Phòng (195,5 nghìn tỷ đồng), 

Quảng Ninh (147 nghìn tỷ đồng) và Bắc Ninh (187,2 nghìn tỷ đồng), quy mô 

GRDP của các tỉnh này đều lớn Vĩnh Phúc nhưng vẫn đạt được tốc độ tăng 

trưởng cao cho thấy tăng trưởng kinh tế của Vĩnh Phúc đang gặp khó khăn.Bên 

cạnh đó , tiềm năng tăng tr ưởng nhưng chưa phát huy đ ược hết , do còn thiếu 

những giải pháp đôṭ phá mang tính chiến l ược, chưa có những chính sách thu 

hút phát triển phát triển công nghiệp phụ trợ theo hướng gia tăng giá trị để tham 

gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như những bước đột phá đối với 

mô hình kinh tế tập thể - HTX, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay đang tập trung, 

đẩy mạnh  thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Hình3: Tăng trưởng GRDP và GRDP bình quân đầu người của các tỉnh vùng 

Đồng bằng sông Hồng năm 2018 

 

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2018 các tỉnh 

Nếu so sánh với các phương án tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong Quy hoạch 

Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030, kết quả đạt được của tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến thấp hơn nhiều so 

với cả phương án tăng trưởng chậm trong Quy hoạch.   

Bảng 2: So sánh kết quả tăng trưởng kinh tế thực hiện và phương án tăng 

trưởng chậm trong Quy hoạch 
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STT Chỉ tiêu 

11-15 16-20 11-20 

QH TH QH 
Ƣớc 

TH 
QH 

Ƣớc 

TH 

  Tăng trƣởng GRDP 11,7 6,10 12,7 8,00 10,8 7,05 

1 Nông, lâm, thủy sản  3,9 3,14 2,1 1,84 3,0 2,49 

2 Công nghiệp – xây dựng 12,1 10,15 11,93 12,15 11,9 11,14 

3 Dịch vụ 13,8 6,67 16,47 7,39 15,1 7,03 

Nguồn: Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến 

năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 

Như vậy, Vĩnh Phúc đã kỳ vọng vào tăng trưởng của dịch vụ quá lớn 

nhưng thực tế, tăng trưởng của khu vực dịch vụ còn nhiều hạn chế, mức tăng 

trưởng đạt được thấp hơn rất nhiều so với phương án tăng trưởng chậm trong 

Quy hoạch của tỉnh giai đoạn này.  

b. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

1) Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Khu vực CN&XD tiếp 

tục giữ vai trò đầu tàu trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Khu vực này đang giữ 

tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu GRDP, chiếm đến 62,41% tổng giá trị tăng thêm
2
 

của ba khu vực năm 2019. Với dự báo tăng trưởng của khu vực này tiếp tục đạt 

kết quả tốt trong năm cuối kỳ kế hoạch, tỷ trọng của khu vực này đến năm 2020 

ước đạt 62,89% tổng giá trị tăng thêm, đạt mục tiêu Kế hoạch đề ra là 61,5%.  

Tỷ trọng hai khu vực còn lại đều theo hướng giảm. Tỷ trọng khu vực dịch 

vụ có xu hướng giảm xuống, từ 32,22% năm 2016 xuống dự kiến chỉ còn 

30,27% tổng giá trị tăng thêm năm 2020, thấp hơn so với mục tiêu kế hoạch đề 

ra là 31,4%. Tỷ trọng khu vực nông, lâm thủy sản đang giảm nhanh chóng, từ 

mức 10,14% tổng giá trị tăng thêm năm 2016 xuống chỉ còn 7,37% năm 2019 và 

dự kiến đến năm 2020, tỷ trọng của khu vực này chỉ còn khoảng 6,85% tổng giá 

trị tăng thêm, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra là 7,1%.  

Hình4: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2011-2020 

                                                           
2
 Tổng giá trị tăng thêm là tổng cộng giá trị tăng thêm của ba khu vực, không tính giá trị Thuế sản phẩm trừ trợ cấp 

sản phẩm. Giá trị GRDP là tổng giá trị tăng thêm và Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm. 
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Nguồn: Cục Thống kê Vĩnh Phúc 

Bảng 3: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2011-2020 

TT Chỉ tiêu 2010 2015 
Ƣớc 

2020 

Mục 

tiêu 

KH 

2016-

2020 

QH 

(phƣơng 

án 

chậm) 

1 
GRDP (tỷ đồng, 

giá hh) 
42.685,8 78.644,31 128.365 

1,5-2 

lần so 

với 

năm 

2015 

 

  Tổng giá trị gia tăng 26.775,35 54.888,65 96.365   

  NLTS 3.664,27 5.787,45 6.600   

  CN-XD 14.390,61 31.546,62 60.600   

  Dịch vụ 8.720,47 17.554,58 29.165   

2 Cơ cấu GDP (%) 
   

  

  Tổng giá trị gia tăng 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  NLTS 13,69 10,54 6,85 7,1 4,2 

  CN-XD 53,75 57,47 62,89 61,5 53,8 

  Dịch vụ 32,57 31,98 30,27 31,4 41,9 

Nguồn: Cục Thống kê Vĩnh Phúc  
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2) Tuy vậy, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh vẫn còn chậm so với yêu 

cầu. Tỷ trọng của khu vực dịch vụ vẫn còn ở mức thấp hơn so với mục tiêu Kế 

hoạch 2016-2020. Khu vực dịch vụ là khu vực có tiềm năng nhưng hiện tại tỉnh 

chưa phát huy được thế mạnh của khu vực này dẫn đến tăng trưởng của khu vực 

này còn tương đối chậm so với mục tiêu. Nếu so sánh với các phương án tăng 

trưởng kinh tế của tỉnh trong Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 thì cơ cấu kinh tế của tỉnh 

đang chuyển dịch chậm và chưa đạt được ngay cả với phương án tăng trưởng 

chậm trong Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Nếu so sánh với một số tỉnh 

trong cùng khu vực, tỷ trọng của khu vực dịch vụ còn tương đối thấp, chỉ hơn 

tỉnh Bắc Ninh. 

Hình5: So sánh cơ cấu kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc và một số tỉnh cùng khu vực năm 

2018 

 

 Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê năm 2018 các tỉnh 

Nếu so sánh với các phương án tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong Quy 

hoạch Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030, thì cơ cấu kinh tế của tỉnh đang chuyển dịch chậm và chưa 

đạt được ngay cả với phương án tăng trưởng chậm trong Quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội.   

Bảng 4: So sánh cơ cấu kinh tế và phương án tăng trưởng chậm trong Quy 

hoạch 

STT Chỉ tiêu 2010 2015 2020 
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QH TH QH TH QH 
Ƣớc 

TH 

1 Nông, lâm, thủy sản  14,90 13,69 7,90 10,54 4,20 6,85 

2 
Công nghiệp – xây 

dựng 

56,20 53,75 57,20 57,47 53,80 62,89 

3 Dịch vụ 28,90 32,57 34,90 31,98 41,90 30,27 

Nguồn: Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 

2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 

c. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng 

1) Mô hình tăng trưởng của tỉnh nhìn chung vẫn là mô hình tăng trưởng theo 

quy mô, phụ thuộc nhiều vào vốn đầu tư và chậm chuyển đổi sang mô hình tăng 

trưởng theo chiều sâu. Mô hình tăng trưởng của tỉnh Vĩnh Phúc theo mô hình 

tăng trưởng chung của cả nước là mô hình tăng trưởng theo chiều rộng và thâm 

dụng vốn. Tỷ lệ vốn đầu tư trên GRDP của tỉnh có xu hướng tăng nhanh. Từ 

năm 2016 đến nay, tỷ lệ vốn đầu tư trên GRDP của tỉnh đã tăng thêm 2,6% 

GRDP, từ 30,49% năm 2016 lên tới 33,13% năm 2019, trong khi tỷ lệ này giảm 

tới 3,24% GRDP giai đoạn 2010-2015 (từ 32,99% xuống còn 29,75% GRDP). 

Như vậy, trung bình giai đoạn 2016-2019, tỷ trọng vốn đầu tư trên GRDP là 

32,11%, cao hơn mục tiêu Kế hoạch đặt ra là đạt tỷ lệ vốn đầu tư trên GRDP 

trung bình là 25-30% giai đoạn 2016-2020. Việc mở rộng quy mô vốn đầu tư 

góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh tuy nhiên đây là nguồn lực 

có hạn. Nếu chỉ mở rộng tăng trưởng theo quy mô thì phải đối mặt với nguyên 

lý hiệu suất biên giảm dần, tức là tăng trưởng sẽ chậm lại, thậm chí có thể suy 

giảm. Do đó, việc duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong dài hạn 

thì mô hình tăng trưởng cần chú trọng đến tính hiệu quả trong sử dụng vốn để 

tối ưu hóa nguồn lực này cũng như các yếu tố về khoa học công nghệ để nâng 

cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu vào. 

2) Mô hình tăng trưởng còn hướng đến xuất khẩu nhưng còn phụ thuộc 

nhiều vào khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các thành phần kinh tế được 

khuyến khích phát triển trong đó ghi nhận đóng góp đáng kể của khu vực ngoài 

nhà nước và khu vực FDI. Cụ thể, tỷ trọng trong GRDP của khu vực nhà nước 

giảm từ mức 14,85% tổng giá trị tăng thêm năm 2016 xuống còn 14,72% năm 

2018. Tỷ trọng của khu vực ngoài nhà nước cũng giảm xuống 1% tổng giá trị 

tăng thêm trong giai đoạn 2016-2018, từ 39,1% xuống còn 38,1%. Theo đó, tỷ 
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trọng của khu vực FDI tăng thêm 1,2% tổng giá trị tăng thêm từ 46% năm 2016 

lên 47,2% năm 2018
3
. Với tỷ trọng chủ yếu, khu vực FDI ngày càng khẳng định 

vai trò đầu tàu trong tăng trưởng của tỉnh. Đáng chú ý, riêng khu vực công 

nghiệp, khu vực FDI chiếm tới 79,54% tổng giá trị sản xuất của khu vực này 

năm 2019 càng khẳng định vai trò quan trọng của khu vực FDI trong khu vực 

công nghiệp. Khu vực FDI dự kiến đóng góp tới 2,8 tỷ USD giai đoạn 2016-

2020, nộp NSNN 0,53 tỷ USD và giải quyết việc làm cho khoảng 95 nghìn 

người lũy kế đến năm 2020, tương đương 15% lực lượng lao động của tỉnh. Các 

chỉ tiêu kinh tế của các dự án FDI đều đạt và vượt mục tiêu kế hoạch hàng năm 

và mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020, giải quyết việc làm đáng kể cho lao 

động địa phương.  

Tuy vậy, tăng trưởng kinh tế phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI dẫn đến 

sự thiếu bền vững trong tăng trưởng.Việc phụ thuộc vào khu vực FDI sẽ tạo 

nguy cơ tiềm ẩn. Nhìn chung, hoạt động sản xuất và đầu tư của các doanh 

nghiệp nước ngoài vẫn chủ yếu dựa trên gia công lắp ráp sử dụng lao động giá rẻ 

và tạo ra ít giá trị gia tăng. Tỷ lệ nội địa hóa và lan tỏa thay đổi không đáng kể, 

đóng góp thấp vào việc chuyển giao công nghệ cũng như quá trình công nghiệp 

hóa tại Việt Nam. Bên cạnh đó, việc phụ thuộc vào một vài doanh nghiệp FDI 

lớn, cụ thể như TOYOTA và HONDA, tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng và 

nguồn thu ngân sách trên địa bàn thiếu bền vững khi các doanh nghiệp này thay 

đổi chiến lược sản xuất, kinh doanh hoặc gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Theo đó, việc tăng trưởng phụ thuộc quá lớn vào khu vực FDI sẽ có 

tác động tiêu cực đến tính hiệu quả và sự phát triển bền vững của tỉnh. 

d. Năng suất lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) 

1) Năng suất lao động (NSLĐ) của tỉnh có cải thiện so với giai đoạn trước. 

Tính đến năm 2019, NSLĐ của tỉnh đạt 186,6 triệu đồng/lao động, gấp 1,7 lần 

so với NSLĐ trung bình của cả nước (110,4 triệu đồng/lao động)
4
.  

Hình6: Năng suất lao động tỉnh Vĩnh Phúc và cả nước giai đoạn 2011-2019 

                                                           
3
 Nguồn Niên giám Thống kê Vĩnh Phúc năm 2018 (chưa có số liệu cập nhật năm 2019) 

4 Theo Báo cáo năm 2019 của Tổng cục Thống kê 
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Nguồn: Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê Vĩnh Phúc  

Trung bình giai đoạn 2016-2019, NSLĐ
5
 tăng 7,6%/năm, cao hơn mức 

trung bình của cả nước giai đoạn này là 5,9%/năm. Tăng trưởng lao động có 

việc làm trung bình chỉ là 0,4%/năm trong giai đoạn này cho thấy sự gia tăng giá 

trị gia tăng không phụ thuộc vào việc gia tăng quy mô lao động trong giai đoạn 

này. Dự kiến đến năm 2020, năng suất lao động của tỉnh có thể đạt 199 triệu 

đồng/lao động, tăng bình quân 7,16%, cao hơn mức bình quân chung giai đoạn 

2011-2015 là 5,39% 

2) Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp ngày càng tăng. Giai đoạn 

2016-2019, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp có xu hướng tăng lên, 

ước tính đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 34%/năm. Dự 

kiến đến năm 2020, TFP có thể đạt 36%. Đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng vẫn 

là yếu tố vốn. Như vậy, đóng góp TFP của tỉnh vẫn thấp hơn mức dự kiến của cả 

nước giai đoạn 2016-2020 là 43,5%. 

e. Nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân 

1) GRDP bình quân đầu người tiếp tục tăng trưởng, vượt mức bình quân của 

cả nước.Tính đến năm 2018, GRDP bình quân đầu người của tỉnh Vĩnh Phúc 

(giá hiện hành) đạt 94,35 triệu đồng/người (tương đương 4.177 USD), cao gấp 

1,6 lần so với mức trung bình của cả nước (58,5 triệu đồng/người - 2.590 USD), 

đứng 4/11 tỉnh thuộc Vùng Đồng bằng sông Hồng
6
 và đứng vị trí thứ 10/63 

tỉnh/thành phố cả nước.Ước tính, đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt 

                                                           
5
 NSLĐ được xác định theo tỷ số giữa GRDP (giá cố định) và lao động có việc làm từ 15 tuổi trở lên 

6
Đứng sau các tỉnh Bắc Ninh (6.513 USD), Quảng Ninh (5.110 USD), Hải Phòng (4.277 USD), số liệu năm 

2018. 
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110,37 triệu đồng/người, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. 

Hình7: GRDP bình quân đầu người Vĩnh Phúc và cả nước 

 

Nguồn: Niên giám thống kê Vĩnh Phúc và Niên giám thống kê cả nước 2018 

2) Thu nhập của người dân có cải thiện. Thu nhập bình quân của tỉnh Vĩnh 

Phúc năm 2018 đạt 3.699 nghìn đồng/người/tháng, đứng vị trí thứ 18/63 tỉnh 

thành (từ vị trí thứ 22/63 năm 2010) và đứng vị trí thứ 7/11 tỉnh vùng ĐBSH. 

Hình8: Thu nhập bình quân đầu người tỉnh Vĩnh Phúc, vùng Đồng bằng sông 

Hồng và cả nước năm 2018 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

3) Mặc dù GRDP bình quân đầu người của tỉnh cao hơn nhiều so với mức 

trung bình của cả nước nhưng nếu chỉ xem xét thu nhập bình quân của người 

dân tại địa phương thì lại thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước và thấp 
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hơn nhiều so với mức thu nhập bình quân của vùng Đồng bằng sông Hồng. Điều 

này cho thấy mặc dù quy mô GRDP của tỉnh tăng lên nhưng thu nhập của người 

dân lại không tăng trưởng tương xứng với sự mở rộng này. Hiện nay, bài toán 

thu hẹp khoảng cách giữa thu nhập bình quân đầu người và GRDP bình quân 

đầu người, đồng thời thu hẹp khoảng cách về thu nhập bình quân đầu người so 

với các địa phương khác đang là thách thức lớn đối với Tỉnh ủy, HĐND, UBND 

tỉnh trong thời gian tới. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thu nhập thấp 

của người dân. Thuế sản phẩm chiếm tỷ trong cao trong GRDP, giai đoạn 2016-

2019 chiếm 28,13%/năm; Vĩnh Phúc là 1 trong 3 tỉnh có thuế sản phẩm cao 

nhất cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nhưng lại là tỉnh có tỷ lệ 

thuế sản phẩm trong GRDP cao nhất cả nước (năm 2019, tỷ lệ thuế trong 

GRDP của Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 13% GRDP, Hà Nội trên 11% trong 

khi Vĩnh Phúc chiếm tới 27,16% GRDP); mặt khác, khấu hao TSCĐ là phần để 

tái sản xuất cũng chiếm 9% trong tổng GRDP. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tại 

Vĩnh Phúc vẫn chủ yếu là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, còn thiếu các 

doanh nghiệp lớn, việc thuê và sử dụng lao động tại địa phương ở trình độ giản 

đơn, làm việc chủ yếu trong các doanh nghiệp công nghiệp gia công, lắp ráp 

không đòi hỏi trình độ lao động cao nên mức thu nhập của người lao động 

chiếm trong giá trị sản phẩm không cao. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có quy 

mô lớn sử dụng nhiều lao động tại tỉnh lại chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài, thuê lao động phổ thông, làm gia công cho nên mức thu 

nhập trả cho lao động thấp. Trong khi đó, lợi nhuận thu được của các nhà đầu 

tư nước ngoài lại lớn, thặng dư của nhà sản xuất chuyển về công ty mẹ ở nước 

ngoài là không nhỏ, chiếm trên 13% GRDP nên làm doãng rộng khoảng chênh 

lệch giữa giá trị gia tăng được tạo ra và tổng thu nhập chi trả cho người dân 

địa phương. Thị trường lao động còn thiếu sự cạnh tranh, chưa phát triển hoàn 

thiện có thể dẫn đến tiếng nói của người lao động còn mờ nhạt, họ phải chấp 

nhận mức lương thấp hơn so với năng lực của mình. Ngoài ra, trong thời gian 

qua, tỉnh chưa có nhiều sự bứt phá về phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập và 

đời sống của nhân dân; việc thay đổi các các chủ trương, chính sách trong điều 

hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa hướng tới sự ổn 

định và phát triển xã hội, phát huy được nguồn lực nội tại, khả năng sáng tạo của 

nhân dân để mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Nhận thấy tính cấp bách vủa vấn 

đề này, tỉnh đã xây dựng Đề án và Nghị quyết “Nâng cao thu nhập và phúc lợi 

của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với mục 

tiêu nhằm thúc đẩy, tạo điều kiện cho mọi người dân có cơ hội tiếp cận việc làm 

và được thụ hưởng các thành quả phát triển cả về vật chất lẫn tinh thần; bảo đảm 
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cung cấp phúc lợi và các dịch vụ xã hội, tạo cơ hội học tập, tiếp cận y tế, vui 

chơi, giải trí cho mọi người dân, thúc đẩy sự phát triển xã hội, gắn kết giữa phát 

triển kinh tế với thực hiện an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 

của nhân dân là cần thiết và cấp bách, phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay 

của tỉnh. 

  Dự kiến đến năm 2020, quy mô GRDP của tỉnh dự báo đạt khoảng 128,37 

nghìn tỷ đồng (giá hiện hành), theo đó, GRDP bình quân đầu người toàn tỉnh dự 

kiến đạt 110,37 triệu đồng/người, tương đương khoảng 4.800 USD, cao gấp 1,5 

lần so với GRDP bình quân đầu người năm 2015 và đạt được Kế hoạch đề ra là 

từ 4.800-5.000 USD, nhưng vẫn thấp so với mức 5.560 USD trong phương án 

tăng trưởng chậm của Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

f. Kinh tế ngành, lĩnh vực chủ yếu 

1) Sản xuất nông, lâm nghiêp̣, thủy sản duy trì mức tăng trưởng ổn định . Cơ 

cấu giá tri ̣sản xuất chuyển dic̣h tích cưc̣ 

Quy mô sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 10,1 nghìn tỷ đồng 

năm 2019. Giai đoạn 2016-2019, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của 

ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân (giá SS 2010) đạt 1,82%/năm, 

thấp so với mức bình quân 3,49% giai đoạn 2011-2015. Ngành nông nghiệp 

vẫn là ngành đóng góp chủ yếu khi giá trị sản xuất của ngành này chiếm tới 

91% trên tổng giá trị sản xuất toàn ngành NLTS . Tăng trưởng sản xuất của 

ngành nông nghiệp và ngành thủy sản đều đạt thấp so với giai đoạn trước , đặc 

biệt là ngành nông nghiệp cho chiụ tác đôṇg của dic̣h bêṇh và người nông dân 

bỏ ruộng , trong khi lại chiếm tỷ trọng cao dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực đến 

tăng trưởng toàn ngành NLTS. Cụ thể, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp chỉ 

tăng 1,72%/năm so với 3,41%/năm và ngành thủy sản tăng 2,8%/năm so với 

mức 5,09%/năm của giai đoạn 2011-2015.  

Cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đã chuyển dịch tích cực. Tỷ 

trọng chăn nuôi trên giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạ 53,31% năm 2018 

từ mức 52,14% năm 2015, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh năm 2019, 

tỷ lệ này bị giảm xuống còn 50,98%. Tỷ trọng ngành trồng trọt giảm nhẹ, từ 

mức 38,49% năm 2015 xuống còn 37,86% năm 2018, tuy vậy, do ngành chăn 

nuôi giảm sâu năm 2019, tỷ trọng ngành trồng trọt tăng trở lại lên 40,28% 

năm 2019. Ngành chăn nuôi vẫn là ngành sản xuất chính, cùng với ngành 

trồng trọt tạo ra động lực tăng trưởng ngành nông nghiệp 

Sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh cả về số lượng và 
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chất lượng, đặc biệt chăn nuôi lợn, bò sữa và gia cầm đã trở thành thế mạnh 

của tỉnh, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. 

Các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi được áp dụng rộng rãi, nhiều giống gia súc, 

gia cầm có năng suất, chất lượng tốt được đưa vào sản xuất, đã nâng cao năng 

suất, chất lượng, hạ giá thành sản xuất, tăng giá trị gia tăng. Giai đoạn 2016-

2019,giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng bình quân 2,81%/năm. Đã hình thành 

một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung lớn như: Chăn nuôi lợn tập trung tại 

các xã thuộc huyện Lập Thạch, Yên Lạc; chăn nuôi gia cầm chuyên trứng, 

chuyên thịt tại các xã thuộc huyện Tam Dương và Tam Đảo; chăn nuôi bò sữa 

tại huyện Vĩnh Tường, Lập Thạch, Tam Đảo…  đã liên kết tiêu thu ̣với 2 Công 

ty sữa lớn (Vinamilk, cô gái Hà Lan ); nhiều trang traị áp duṇg công nghê ̣cao 

trong chăn nuôi và liên kết theo chuỗi t ừ sản xuất đ ến chế biến và tiêu thụ sản 

phẩm. Đa ̃xây d ựng đươc̣ 03 mô hình chuỗi liên kết chăn nuôi – giết mổ - tiêu 

thụ thịt lợn, thịt gà an toàn và trứng gà sạch: Chuỗi thịt lợn sản lượng gần 1.000 

tấn/năm; thịt gà 81 tấn/năm; trứng gà khoảng 2,9 triệu quả/năm. Chăn nuôi đã 

từng bước gắn với an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm; công tác phòng 

chống dic̣h bêṇh cho đàn gia súc, gia cầm đươc̣ tổ chức thưc̣ hiêṇ thường xuyên ; 

quản lý, giám sát dịch bệnh được thực hiện chặt chẽ từ cơ sở; công tác xử lý chất 

thải chăn nuôi được quan tâm, chú trọng và khuyến khích các hộ chăn nuôi thực 

hiện. Cơ giới hóa trong chăn nuôi được áp dụng rộng rãi (100% số hộ nuôi bò 

sữa đã sử dụng máy vắt sữa, thái cỏ đảm bảo ATTP đối với sản phẩm sữa bò). 

Ngành trồng trọt đã có bước chuyển dịch tích cực cơ cấu giống, cây 

trồng, mùa vụ theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với điều kiện các vùng 

sinh thái và địa phương trong tỉnh, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành trồng trọt 

bình quân giai đoạn 2016-2019 tăng 0,56%/năm. Tổng diện tích gieo trồng cây 

hàng năm giảm qua các năm, bình quân mỗi năm giảm 2,73%; nguyên nhân do 

một phần diện tích đất chuyển sang xây dựng khu công nghiệp, hạ tầng giao 

thông, dịch vụ… Tuy diện tích giảm nhưng năng suất hầu hết các loại cây trồng 

đều tăng (lúa đông xuân tăng 1,08%/năm; ngô tăng 2,11%/năm; rau các loaị 

tăng 2,41%/năm…) do áp dụng các tiến bộ mới về giống , kỹ thuật canh tác… 

Nhiều giống lúa mới có năng suất , chất lượng được đưa vào sản xuất (RVT, 

TBR225, BC15, Thiên ưu 8…), tỷ lệ giống lúa chất lượng đến nay đạt trên 70% 

(tăng 38,5% so với năm 2015), ước thực hiện đến năm 2020 đạt trên 75% tổng 

diêṇ tích gieo trồng lúa trên toàn tỉnh . Cơ giới hóa trong khâu làm đất chiếm 

95% tổng diêṇ tích, thu hoac̣h lúa bằng máy đaṭ trên 70%. Giai đoạn 2016- 2018 

đã chuyển đổi được trên 4.900 ha trồng lúa kém hiêụ quả sang trồng các loại rau, 

củ, quả cho hiệu quả kinh tế cao hơn, ước thực hiện giai đoạn 2016-2020 chuyển 
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đổi được trên 6.300 ha. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất canh tác đạt 

trên 143 triệu đồng/ha, tăng 5,9% so với năm 2015; thu nhập đạt khoảng 60 triệu 

đồng/ha đất canh tác, tăng 7,1% so với năm 2015; ước thực hiện đến năm 2020, 

giá trị sản xuất đạt 145 triệu đồng/ha, thu nhập đạt 65 triệu đồng/ha.  

Hình thành một số vùng sản xuất rau, quả an toàn thực phẩm theo quy 

trình VietGAP đaṭ trên 1.600 ha; trong đó có 987 ha rau an toàn được cấp chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP và 695 ha rau sản xuất theo VietGAP, sản lượng rau an 

toàn và rau được cấp giấy chứng nhận ước đạt 40 nghìn tấn/năm (bằng 25% tổng 

sản lượng rau toàn tỉnh), đã vận hành 08 nhà sơ chế rau an toàn tại các vùng 

thuộc dự án QSEAP, liên kết chuỗi với Công ty Vineco Tam Đảo . Các cây trồng 

có giá trị kinh tế cao như: Bí đỏ, bí xanh, cà chua, su su, dưa các loại được phát 

triển theo hướng sản xuất hàng hóa; một số sản phẩm có thương hiệu và có sản 

phẩm xuất khẩu như: Thanh long ruột đỏ Lập Thạch , ớt quả, chuối tiêu hồng…; 

đa ̃có nhiều doanh nghiệp , hợp tác xã sản xuất rau , củ, quả có quy mô , chất 

lượng cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh; mô hình sản xuất rau, quả 

theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ đang phát triển trên địa bàn tỉnh. 

Sản xuất lâm nghiệp tiếp tục phát triển, giai đoạn 2016-2019, tăng trưởng 

giá trị sản xuất của ngành này tăng 3,98%/năm, cao so với mức tăng 0,9%/năm 

giai đaạn 2011-2015. Diện tích rừng trồng mới tập trung bình quân đạt 679 

ha/năm, tăng bình quân 2,81%/năm; khoán quản lý bảo vệ rừng duy trì mức 9,51 

nghìn ha/năm; sản lượng gỗ khai thác đạt bình quân 39 nghìn m3, tăng bình 

quân 4,14%/năm; gieo ươm cây giống đạt 4 triệu cây hàng năm; tỷ lệ che phủ 

rừng tăng từ 24,4% năm 2016 lên 25% năm 2020. Công tác trồng cây , trồng 

rừng đươc̣ quan tâm chỉ đaọ thưc̣ hiêṇ tốt ; công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng 

được tiến hành thường xuyên. Các trường hợp khai thác lâm sản trái phép được 

xử lý kịp thời. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng được quan tâm chỉ đạo, 

thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Diện tích đất lâm nghiệp tiếp tục được khai 

thác hiệu quả hơn bằng việc sử dụng một số giống cây lâm nghiệp mới để trồng 

rừng như: Keo hạt Úc, Keo lai, Bạch đàn mô,… đem lại hiệu quả kinh tế cao, 

tăng thu nhập cho người trồng rừng, góp phần xây dựng nông thôn mới.  

Sản xuất thủy sản tiếp tục phát triển, từng bước đa dạng hóa về chủng 

loại nuôi trồng; diện tích nuôi thâm canh được mở rộng. Đã xuất hiện nhiều 

điển hình nuôi cá có hiêụ quả cho lơị nhuâṇ trên 100 triêụ đồng/ha, gấp 2-3 lần 

so với mô hình nuôi cá truyền thống theo phương thức quảng canh cải tiến. Việc 

phát triển nuôi các đối tượng đặc sản cũng được người dân quan tâm đầu tư: 

Tôm càng xanh, Ba Ba, cá Sấu, cá Tầm, ngọc trai… Quy mô giá trị sản xuất 
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ngành thủy sản năm 2019 đạt 1 nghìn tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2019, tăng 

trưởng giá trị sản xuất thủy sản bình quân đạt 2,8%/năm. Giá trị sản xuất nuôi 

trồng thủy sản năm 2020 dự kiến đạt 108,5 triệu đồng/ha, tăng gấp 1,2 lần so với 

năm 2015. Diện tích nuôi trồng thủy sản ổn định trên 6.900 ha, trong đó tập 

trung nhiều ở các huyện như: Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên. Sản lượng 

thủy sản tăng bình quân 2,73%/năm, trong đó: Sản lượng thủy sản nuôi trồng 

tăng bình quân 3,02%/năm, bình quân đạt 18,6 nghìn tấn/năm, chiếm 91% tổng 

sản lượng thủy sản của tỉnh.Trên điạ bàn t ỉnh có 7 cơ sở sản xuất cá giống và 

hàng trăm hộ tham gia ương dưỡng giống thủy sản để cung cấp con giống cho 

thị trường. Sản xuất cá giống tăng đều qua các năm, nhiều tiến bộ khoa học kỹ 

thuật và công nghệ tiên tiến được đưa vào sản xuất, đưa nhanh các loại cá giống 

mới vào nuôi như cá Rô phi đơn tính, cá chép lai, cá Chim trắng… đạt năng 

suất, chất lượng cao. Sản lượng cá giống tăng dần qua các năm , bình quân đạt 

2,69 tỷ con các loại/năm, tăng bình quân 1,31%/năm; sản lượng cá giống của 

tỉnh ngoài cung cấp cho nhu cầu nuôi thương phẩm trong tỉnh còn cung cấp cho 

các tỉnh khác như: Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Nội, Hưng Yên… 

Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới được triển khai đồng bộ, 

tích cực.Đến nay, toàn tỉnh có 112/112 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt 

100%; có 04/9 huyện, thành phố (Vĩnh Yên, Phúc Yên, Yên Lạc, Bình Xuyên) 

được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đến hết năm 

2020 có 100% huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm 

vụ xây dựng NTM; 18 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 02 xã 

được công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, 26 thôn (thuộc 18 xã) được công 

nhận đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu; có từ 15-20 sản phẩm đăng ký tham 

gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và 7-10 sản phẩm đánh giá 

phân hạng đạt từ 3 sao cấp tỉnh trở lên. 

Tuy nhiên, lĩnh vực nông , lâm nghiêp̣ và thủy sản còn tồn tại những hạn 

chế nhất điṇh 

- Hình thức tổ chức sản xuất vẫn chủ yếu là hộ gia đình, quy mô nhỏ, đất 

đai manh mún, nhỏ lẻ nên việc liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi sản phẩm 

còn hạn chế. 

- Nông sản có thương hiệu trên thị trường còn ít, chưa có nhiều vùng sản 

xuất tập trung quy mô lớn, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều nên năng lực 

cạnh tranh chưa cao. 

- Kinh tế HTX, trang trại đã có những mô hình mang lại hiệu quả nhưng 

việc mở rộng các mô hình còn hạn chế, một số HTX hoạt động chưa hiệu quả. 
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Mặc dù tỉnh đã có những cơ chế, chính sách thu hút đầu tư nhưng số lượng các 

doanh nghiệp đầu tư vào nông, lâm nghiệp, thủy sản còn ít. 

- Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý giám sát an toàn thực 

phẩm tuy đã được tăng cường nhưng chưa toàn diện: Sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm cơ bản vẫn nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình nên việc kiểm soát an toàn vệ sinh 

thực phẩm rất khó khăn, hạn chế về nguồn lực và đầu tư kinh phí, chưa đáp ứng 

được yêu cầu của thực tiễn. Thiếu các chế tài đủ mạnh trong quản lý ATVSTP. 

 - Hiệu suất lao động chưa cao, lao động trẻ không muốn gắn bó với sản 

xuất nông nghiệp. 

Môṭ số nguyên nhân chính dâñ đến tồn taị haṇ chế trong liñh vưc̣ nông , 

lâm nghiêp̣ và thủy sản bao gồm 

* Nguyên nhân khách quan 

- Biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất và 

tốc độ tăng trưởng của ngành (VD: Năm 2016 hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn 

trên diện rộng làm hơn 7.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng; 2017 làm ngập úng 

gần 2.000 ha lúa và rau màu… ) 

- Sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, ảnh hưởng trực tiếp của biến 

đối khí hậu, rủi ro cao, hiệu quả và lợi nhuận thấp so với các ngành khác. Thị 

trường tiêu thụ chưa ổn định, giá một số nông sản bấp bênh.  

- Diện tích đất đai manh mún, địa hình đồng bằng xen kẽ trung du, đồi 

núi, khó hình thành được nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. 

- Chính sách quản lý đất đai còn nhiều bất cập, là rào cản đối với phát 

triển nông nghiệp quy mô lớn, giảm khả năng áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công 

nghệ cao vào sản xuất. Việc quản lý và sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đạt 

hiệu quả chưa cao. 

- Diêṇ tích đất nông nghiêp̣ ngày càng bi ̣ thu hep̣ , do chuyển sang xây 

dựng khu công nghiệp, dịch vụ, hạ tầng giao thông,... 

-  Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp. Đặc biệt, Bệnh 

dịch tả lợn Châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra, lợn bị 

bệnh có tỷ lệ chết cao, hiện nay trên thế giới chưa có vắc xin phòng bệnh và 

thuốc điều trị. 

* Nguyên nhân chủ quan 

- Một số chính quyền cấp cơ sở chưa thực sự quan tâm đến phát triển sản 
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xuất nông nghiêp̣ ; môṭ bô ̣phâṇ nông dân còn tư tư ởng ỷ nại, trông chờ vào h ỗ 

trợ của nhà nước nên viêc̣ triển khai còn găp̣ nhiều khó khăn. 

- Ý thức của một số người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh cho vật nuôi chưa cao, còn chủ quan khi chưa có dịch; các hộ 

kinh doanh, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm chưa chấp hành nghiêm các quy 

định của pháp luật. 

- Khối lượng công việc chuyên môn phục vụ phòng, chống dịch bệnh cho 

cây trồng, vật nuôi lớn, trong khi đó lực lượng cán bộ chuyên môn cấp cơ sở còn 

thiếu. 

2) Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì được tăng trưởng ổn định 

ở mức cao 

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì được tăng trưởng ổn định 

ở mức cao, một số ngành công nghiệp chủ lực tiếp tục được phát triển, nhiều 

sản phẩm công nghiệp tăng trưởng khá. Trong giai đoạn 2016-2020, ngành công 

nghiệp tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế, góp phần thúc đẩy 

phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa bàn. Tăng trưởng giá trị 

sản xuất ngành công nghiệp giai đoạn 2016-2019 bình quân 16,2%/năm, cao 

hơn so với mức tăng 11,35%/năm của giai đoạn 2011-2015. Trong đó, ngành 

công nghiệp khai khoáng tăng 38,57%/năm, phục hồi tốt từ sự giảm sút trong 

giai đoạn 2011-2015; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,18%/năm; sản xuất 

và phân phối điện, khí đốt, nước tăng 18,47%/năm, cung cấp nước, quản lý và 

xử lý rác thải, nước thải tăng 8,41%/năm. Ngoại trừ hoạt động cung cấp nước 

quản lý và xử lý rác thải, nước thải, các ngành công nghiệp khác đều tăng trưởng 

tốt hơn so với giai đoạn 2011-2015. 

Các sản phẩm công nghiệp ngày càng tăng về số lượng và chủng loại, 

nhiều sản phẩm mới được sản xuất như linh kiện điện tử, hàng công nghiệp tiêu 

dùng như điều hoà, tủ lạnh, thuốc chữa bệnh...Sản phẩm ô tô, xe máy mặc dù có 

sự suy giảm nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao trong giá trị sản xuất công nghiệp của 

tỉnh, năm 2016 chiếm 56,46% và đến năm 2019 tỷ trọng trong công nghiệp của 

2 ngành này chỉ còn 31%; chủ yếu do thị trường xe máy đang ở mức bão hòa, 

sản phẩm ô tô sản xuất trong nước luôn phải cạnh trnah với thị trường xe nhập 

khẩu hiện nay đang rất dồi dào về nguồn cung, giá thành ngày càng giảm do 

được hưởng ưu đãi về thuế, vì vậy nhiều doanh nghiệp chuyển dần sang nhập 

khẩu. Thay vào đó, ngành sản xuất linh kiện điện tử là ngành có sự phát triển 

khá nhanh. Nếu như năm 2015 ngành này chỉ chiếm 10,68% giá trị công nghiệp 

thì đến năm 2019, chiếm tới gần 40% giá trị công nghiệp và đóng góp lớn cho 
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tăng trưởng chung của tỉnh. Ngành sản xuất gạch ốp lát và ngành sản xuất kim 

loại chiếm gần 15%. Các ngành công nghiệp còn lại chiến khoảng 15% giá trị 

công nghiệp. Công nghiệp hỗ trợ được hình thành và từng bước phát triển, nhất 

là công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp cơ khí chế tạo và công nghiệp điện tử - 

tin học. Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp hỗ trợ đã góp phần thúc đẩy 

các ngành công nghiệp chủ lực tiếp tục phát triển, đóng một phần đáng kể vào 

tăng trưởng xuất khẩu và nâng cao tỉ lệ nội địa hóa.   

Phát triển khu, cụm công nghiệp tiếp tục được quan tâm thực hiện theo 

đúng quy hoạch. Trong giai đoạn 2016- 2019, Ban quản lý các KCN đã tham 

mưu thành lập và cấp mới 01 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Bá 

Thiện - phân khu 1 với diện tích quy hoạch 247,6 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 

mới là 2.300 tỷ đồng. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 18 KCN với quy mô 

5.228 ha, có 09 KCN được thành lập và cấp GCNĐT/GCNĐKĐT (trong đó: 08 

KCN đi vào hoạt động; 01 KCN đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng) với tổng diện tích quy hoạch là 1.842,70 ha, tống vốn đăng ký là 

8.031,87 tỷ đồng và 117,42 triệu USD. Tổng tích đất công nghiệp theo quy 

hoạch là 1.340,84 ha; Diện tích đất công nghiệp đã BT GPMB là 984,78 ha; 

Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê, đăng ký thuê: 831,36 ha. Tỷ lệ lấp đầy 

diện tích đất công nghiệp quy hoạch đạt 62%. Tỷ lệ lấp đầy theo diện tích đất 

công nghiệp đã BT GPMB và xây dựng hạ tầng đạt 84,42%. Dự kiến trong năm 

2020, Ban thực hiện cấp GCNĐKĐT cho 06 dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng 

kỹ thuật KCN: KCN Tam Dương I – khu 2 với tổng vốn đầu tư 1.391,8 tỷ đồng 

và KCN Sông Lô I với tổng vốn đăng ký 1.194 tỷ đồng; KCN Sông Lô II với 

tổng vốn đăng ký 1.100 tỷ đồng; KCN Lập Thạch I, II với tổng vốn đăng ký 

2.700 tỷ đồng; KCN Nam Bình Xuyên với tổng vốn đăng ký 47,75 triệu USD và 

KCN Bình Xuyên II GĐ 2 với tổng vốn đăng ký 18 triệu USD. Ước tính đến hết 

năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 15 KCN được thành lập và cấp 

GCNĐT/GCNĐKĐT, tổng diện tích quy hoạch là 3.029,62,62 ha, tống vốn đầu 

tư đăng ký là 14.417,67 tỷ đồng và 183,15 triệu USD. Tỷ lệ lấp đầy ước đạt 63-

64%. Dự kiến tại KCN đến năm 2020, số lao động đang làm việc tại các doanh 

nghiệp DDI và FDI lên tới 99,8 nghìn người. Ngoài ra, tính đến nay đã có 18 

cụm công nghiệp (CCN) đã được coi hình thành và thành lập, tổng diện tích 

375,319ha; trong đó, có 13 CCN được thành lập, 05 CCN được coi là hình thành 

với tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các CCN là 262,9 tỷ đồng, tại 

việc làm cho 7.620 lao động. 11 CCN đã thu hút đầu tư là: CCN Yên Đồng thu 

hút được 43 doanh nghiệp, hộ gia đình; CCN Tề Lỗ thu hút 323 doanh nghiệp, 

hộ gia đình; CCN Đồng Văn thu hút 08 doanh nghiệp; CCN Lý Nhân thu hút 28 
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doanh nghiệp, hộ gia đình; CCN Đồng Sóc thu htus 05 doanh nghiệp; CCN 

Hùng Vương – Phúc Thắng thu hút 01 doanh nghiệp; CCN Đồng Thịnh thu hút 

01 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công tác đầu tư hạ tầng CCN đã giải quyết mặt 

bằng sản xuất cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở khu 

vực nông thôn; đưa dần các cơ sở sản xuất ở các khu dân cư, trong các làng nghề 

vào khu vực sản xuất tập trung có đầu tư hạ tầng đồng bộ, giảm thiểu ôn nhiễm 

môi trường, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động địa phương và vùng 

lân cận. 

Tỉnh đã khai thác tốt về lợi thế vị trí cũng như những điều kiện về phát 

triển hạ tầng, đất đai cho phát triển công nghiệp. Các dự án đầu tư, các KCN 

mới xây dựng được bố trí phát triển chủ yếu tập trung gần các đô thị lớn trong 

tỉnh, có vị trí gần với Thủ đô Hà Nội, thị trường lớn và có các điều kiện về hạ 

tầng tốt hơn, nhưng vẫn đảm bảo khai thác, phát triển các KCN tại các khu vực 

gò đồi, đất xấu, hạn chế quy hoạch chuyển đổi đất nông nghiệp làm KCN theo 

định hướng đề ra. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào các KCN ngày 

càng được cải thiện, dần đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư, một số KCN 

đã chủ động được quỹ đất sạch với mức giá cho thuê hạ tầng KCN hợp lý, tạo 

được lợi thế cạnh tranh với các KCN ở các tỉnh thành lân cận, thu hút được sự 

quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Trong giai đoạn 2016-2020, chính 

quyền tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các khu công nghiệp trên địa bàn, 

đặc biệt là việc xúc tiến thu hút nhà đầu tư. Giai đoạn 2016-2020 ghi nhận sự 

tăng trưởng vượt bậc của các nhà đầu tư trong nước. Ước tính số vốn thực hiện 

các dự án của nhà đầu tư trong nước đạt 6,5 nghìn tỷ đồng, đạt 130% so với mục 

tiêu kế hoạch giai đoạn này. Như vậy, tính đến hết năm 2020, tổng số vốn thực 

hiện DDI ước đạt 9,5 nghìn tỷ đồng với 45 dự án đã đi vào hoạt động. Vốn đầu 

tư trực tiếp nước ngoài thực hiện ước tính đến năm 2020 đạt 2,57 tỷ USD, tăng 

thêm 1,5 tỷ giai đoạn 2016-2020 với tổng số 244 dự án đã đi vào hoạt động. Có 

được kết quả như vậy phải kể đến dự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp 

như: Piaggio VN, VPIC1; Partron Vina; Jahwa Vina; Haesung Vina, Exedy, 

Strong Way, Prime Group....hình thành nên các ngành công nghiệp tạo ra các 

sản phẩm chủ lực của tỉnh có tính cạnh tranh và đem lại giá trị gia tăng cao. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động của các KCN 

vẫn còn nhiều hạn chế. 

- Công tác xúc tiến đầu tư tuy đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương 

thức vận động, tuy nhiên hiệu quả chưa đạt được như mong muốn. Kết quả thu 

hút đầu tư còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều các dự án trong lĩnh vực công 



32 
 

nghệ cao, nguồn thu ngân sách lớn. Các doanh nghiệp FDI đầu tư vào tỉnh chủ 

yếu vẫn là gia công, lắp ráp, lắp ráp từ các thiết bị, phụ tùng nhập khẩu, tỷ lệ nội 

địa hoá một số sản phẩm chính không cao, doanh nghiệp chưa đầu tư nhiều cho 

việc đổi mới công nghệ, hoạt động R&D chuyển giao công nghệ còn hạn chế.  

- Tỷ lệ đóng góp ngân sách nhà nước của các dự án trong KCN còn hạn 

chế. Khả năng cạnh tranh, tham gia được vào chuỗi cung ứng toàn cầu chưa cao; 

giá trị xuất khẩu tập trung ở khu vực gia công hàng xuất khẩu (điện tử, may 

mặc), khả năng xuất khẩu của các sản phẩm chủ lực còn hạn chế. 

- Đầu tư phát triển các KCN chưa tính hết các điều kiện về cơ sở hạ tầng 

kỹ thuật và hạ tầng ngoài hàng rào, nhất là hạ tầng xã hội phục vụ đời sống tinh 

thần, hỗ trợ người lao động, trong đó có việc quy hoạch, xây dựng nhà ở cho 

người lao động làm việc tại các KCN. Các KCN mới chỉ phát triển tập trung 

nhiều tại huyện Bình Xuyên. Ngoài địa bàn huyện Bình Xuyên, thành phố Vĩnh 

Yên, hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào các địa bàn khác chưa đáp ứng được yêu 

cầu đầu tư, phát triển KCN, nhất là khu vực các huyện Sông Lô và Lập Thạch. 

 - Quỹ đất sạch trong KCN có thể cho thuê không còn nhiều, tập trung chủ 

yếu ở KCN Thăng Long Vĩnh Phúc và KCN Bá Thiện – phân khu 1 (khoảng 

trên 270 ha) trong khi thủ tục phát triển và thành lập KCN mới có trong quy 

hoạch thường kéo dài thời gian. Tốc độ quy hoạch và phát triển các KCN chưa 

bắt kịp cơ hội đầu tư từ các đối tác tiềm năng.  

- Các dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhiều đầu 

mối nhưng năng lực hoạt động và khả năng hỗ trợ của các tổ chức này rất hạn 

chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.  

Nguyên nhân hạn chế:  

+ Về khách quan: 

- Tình hình thế giới biến động phức tạp, khó lường, cạnh tranh trên thị 

trường thế giới hết sức gay gắt, toàn cầu hóa diễn ra nhanh, sự phụ thuộc lẫn 

nhau giữa các nền kinh tế ngày càng lớn. Hội nhập quốc tế của nước ta ngày 

càng sâu rộng. Những biến động bên ngoài tác động trực tiếp đến kinh tế xã hội 

trong nước, trong khi tư duy và khả năng nắm bắt, phân tích, dự báo chưa đáp 

ứng kịp yêu cầu nên nhiều chính sách, giải pháp đề ra chưa kịp thời, phù hợp, 

đôi khi còn bất cập, trồng chéo nhau. 

- Nguồn đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phụ thuộc nhiều 

vào sự đóng góp của các dự án FDI lớn (Honda VN, Toyota VN) nằm ngoài 
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KCN. Các dự án có quy mô lớn đầu tư trong KCN chủ yếu đầu tư trong lĩnh vực 

điện tử, do đặc thù riêng nên các dự án thuộc lĩnh vực này hoạt động chủ yếu 

theo hình thức doanh nghiệp chế xuất, được miễn thuế xuất, nhập khẩu nên các 

khoản nộp ngân sách chưa đáng kể. 

- Có nhiều điểm quy định khác nhau giữa Luật Đầu tư, các Luật chuyên 

ngành và các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật này. Cơ chế, chính sách về 

thu hút đầu tư (chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách quản lý đất đai,...) còn hạn 

chế, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư và triển khai thực hiện dự án, hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

- Các cơ chế, chế tài trong quản lý hoạt động đầu tư còn hạn chế, chưa 

đồng nhất, như một số quy định của Luật Đầu tư; các Luật chuyên ngành khác 

chưa đồng bộ, chưa rõ về trình tự thủ tục dẫn đến khó khăn trong quản lý nhà 

nước và doanh nghiệp khó khăn trong thực hiện. 

+ Về chủ quan: 

- Công tác quy hoạch KCN chưa thực sự đồng bộ, chưa giải quyết tốt các 

vấn đề về khu tái định cư, đất dịch vụ, đào tạo nghề và lao động việc làm tại các 

địa bàn có KCN. Việc triển khai các chính sách phát triển nhà ở cho công nhân 

còn chậm.  

- Năng lực và hiệu lực thanh tra, giám sát các dự án chưa cao và thiếu sự 

phối hợp đồng bộ giữa các sở, ban, ngành. Chưa có biện pháp hữu hiệu để xử lý 

các chủ đầu tư chậm tiến độ.  

 - Đội ngũ cán bộ còn thiếu, chưa được đào tạo, tập huấn thường xuyên về 

kỹ năng về xúc tiến đầu tư, trình độ, kỹ năng quản lý dự án của cán bộ, công 

chức còn hạn chế, nên khả năng tham mưu, đề xuất giải pháp trong thực hiện 

nhiệm vụ còn hạn chế. 

3) Hạ tầng điện trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm đầu tư, đảm bảo theo 

quy hoạch và định hướng phát triển. Hệ thống lưới điện từ cao áp đến lưới điện 

trung áp, lưới điện hạ áp được đầu tư đồng bộ, hiệu quả, cơ bản đáp ứng nhu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể, giai đoạn 2016 -2020, tăng trưởng 

điện thương phẩm bình quân 19%/năm, trong đó điện cho công nghiệp và xây 

dựng tăng 25%/năm, điện phục vụ quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 10%/năm. 

Số lượng trạm biến áp 220kV trên địa bàn tỉnh hiện nay đã có 02 trạm biến áp, 

gồm: Trạm 220kV Vĩnh Yên và trạm 220kV Vĩnh Tường. Số lượng trạm biến 

áp 110kV là 08 trạm biến áp, gồm: trạm 110kV Vĩnh yên (E4.3), trạm 110kV 

Phúc tên (E25.1), trạm 110kV Lập Thạch (E25.3), trạm 110kV Thiện Kế 
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(E25.4), trạm 110kV Vĩnh Tường (E25.5), trạm 110kV Hội Hợp (E25.6). trạm 

110kV Vĩnh Yên (E25.7), và trạm 110kV Vĩnh Tường (E25.10). Ngoài ra, Hệ 

thống truyền tải phân phối: trạm biến áp phân phối 2.011 trạm/2.165 máy với 

tổng công suát 1.068.204kVA; Lưới điện trung thế: đường dây 25kV với 43 xuất 

tuyến có tổng số chiều dài 433,3km; Đường dây 22kV với 35 xuất tuyến có tổng 

chiều dài 805,5km; Đường dây 10kV với 6 xuất tuyến có tổng chiều dài 

194,8km. 

4) Về hoạt động dịch vụ, thương mại có bước phát triển tích cưc̣ 

Các ngành dịch vụ đều có bước phát triển, đặc biệt là những ngành dịch 

vụ kinh doanh như thương mại, du lịch khách sạn, vận tải kho bãi, thông tin liên 

lạc,… Mặc dù vậy, tăng trưởng ngành dịch vụ vẫn chưa tương xứng với sự phát 

triển của công nghiệp trên địa bàn, giá trị gia tăng dịch vụ tăng trưởng vẫn còn 

thấp so với giá trị gia tăng ngành công nghiệp, vì vậy đóng góp của khu vực dịch 

vụ trong tổng GRDP của tỉnh vẫn còn hạn chế và có xu hướng giảm, cụ thể năm 

2011 đóng góp của khu vực dịch vụ vào tổng giá trị tăng thêm của tỉnh là 

28,45%, tăng dần lên 32,22% năm 2016 và giảm xuống dự kiến còn 30,27% 

năm 2020. 

Hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn phong phú và đa dạng, 

hàng hoá trên thị trường đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Kinh doanh 

thương mại phát triển mạnh theo hướng hiện đại, văn minh. Hạ tầng thương mại 

được quan tâm, nhiều trung tâm thương mại, siêu thị lớn đã đi vào khai thác. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn giai đoạn tăng bình quân giai 

đoạn 2016-2019 đạt 12,07%/năm, vượt so với mục tiêu Kế hoạch đề ra tăng 

10,5-11%/năm. 

Thị trường xuất khẩu ổn định, các doanh nghiệp xuất khẩu gia tăng, đóng 

góp nhiều hơn các loại hàng hóa tham gia xuất khẩu và nâng cao giá trị xuất 

khẩu. Trên địa bàn tỉnh có khoảng trên 200 doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Dự 

kiến kim ngạch xuất khẩu năm 2020 ước đạt 2,9 tỷ USD, tăng trưởng bình quân 

5 năm giai đoạn 2016-2020 ước đạt 13%/năm. Kim ngạch nhập khẩu năm 2020 

ước đạt 3,14 tỷ USD, tăng bình quân 6%/năm, sản phẩm nhập khẩu chủ yếu là 

nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng phục vụ sản xuất và máy móc thiết bị để 

hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp. 

Hạ tầng thương mại đã được quan tâm hoàn thiện, đầu tư mới cho thấy 

định hướng phát triển thương mại đúng đắn của tỉnh. Đến nay trên địa bàn tỉnh 

có tổng số 84 chợ trong đó: 4 chợ hạng I, 11 chợ hạng II, 69 chợ hạng III. Ngoài 

ra, tỉnh hiện có 02 trung tâm thương mại đã đưa vào sử dụng với đầy đủ các mặt 
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hàng đa dạng, phong phú cùng với số lượng đông đảo khách hàng đến mua sắm. 

Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố hiện có 07 siêu thị đạt tiêu chuẩn và nhiều 

loại hình mua bán tự phục vụ khác. Chất lượng kinh doanh dịch vụ đáp ứng 

ngày càng cao nhu cầu của người tiêu dùng. 

Hoạt động du lịch, khách sạn nhà hàng nhìn chung đã phát triển khá 

trong các năm gần đây. Hệ thống nhà hàng, khách sạn được đầu tư đáng kể, 

được nâng cấp ngày càng hiện đại và tiện nghi, đáp ứng nhu cầu của khách trong 

và ngoài nước. Hoạt động du lịch được đầu tư nhiều hơn, hoàn thành nhiều công 

trình phục vụ văn hóa, đời sống của người dân. Các hoạt động quảng bá được 

triển khai mạnh mẽ hơn đồng thời cải thiện đáng kể cơ sở vật chất nhằm đáp ứng 

nhu cầu của du khách. Số lượt khách du lịch nội địa đạt 1.024.224 lượt khách 

trong năm 2019, tăng 38,48% so với năm 2015 và bình quân giai đoạn 2016-

2019 đạt 8,48%/năm. Doanh thu du lịch của các cơ sở lữ hành và cơ sở lưu trú 

năm 2018 đạt 486,68 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015. Tuy nhiên du 

lịch, dịch vụ du lịch của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh 

của địa phương cũng như vai trò của một ngành kinh tế động lực và còn thấp so 

với một số địa phương được xem là đô thị du lịch trong nước; tuy lượng khách 

du lịch đến Vĩnh Phúc tăng cao qua các năm và một số sản phẩm du lịch chất 

lượng cao có bước phát triển, song so với các địa phương như Hà Nội, Hải 

Phòng, Quảng Ninh… thì lượng khách đến Vĩnh Phúc còn hạn chế, các sản 

phẩm lưu trú, dịch vụ du lịch chất lượng cao còn ít, hạ tầng du lịch bất cập, chưa 

có sức hấp dẫn mạnh đối với các nhà đầu tư, nguồn nhân lực về du lịch thiếu và 

tỷ lệ qua đào tạo còn thấp. Bên cạnh đó, Vĩnh Phúc lại nằm kề Thủ đô Hà Nội 

nên chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ, đòi hỏi sản phẩm du lịch của Vĩnh Phúc phải 

đạt được tính độc đáo và hấp dẫn hơn. 

Kinh doanh vận tải có bước phát triển khá, đã đáp ứng tốt nhu cầu vận 

chuyển hàng hoá và đi lại của nhân dân, đặc biệt những dịp tết và lễ hội, mùa 

tham quan du lịch hàng năm. Hệ thống giao thông được đầu tư nâng cấp; mạng 

lưới xe buýt được mở rộng. Khối lượng vận tải hàng hoá và hành khách đều tăng 

cao. Ước thực hiện giai đoạn 2016-2019, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ 

hỗ trợ vận tải tăng trưởng bình quân 9,73%/năm, khối lượng luân chuyển hàng 

hóa tăng 4,48%/năm (theo tấn) và số lượt hành khách luân chuyển tăng 7%/năm 

(theo người). 

Dịch vụ thông tin liên lạc trong tỉnh phát triển khá nhanh, về cơ bản đã 

đáp ứng được nhu cầu thông tin liên lạc trong quản lý, kinh doanh và đời sống 

xã hội. Các dịch vụ bưu chính cơ bản được triển khai đến tận thôn, bản, 100% 
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xã, phường có điểm phục vụ bưu chính. Dịch vụ điện thoại cố định và di động 

đã được phổ cập trong toàn tỉnh. Dịch vụ điện thoại di động được phủ sóng toàn 

tỉnh. Tính đến năm 2018, mật độ thuê bao trên địa bàn (bao gồm cả cố định và di 

động) đạt 80 máy/100 dân, thấp hơn so với mật độ chung của cả nước (142 

máy/100 dân)
7
. Nhìn chung, dịch vụ thông tin truyền thông trong tỉnh phát triển 

nhanh, theo kịp với những tiến bộ về công nghệ của cả nước nhưng do trình độ 

phát triển kinh tế chưa cao nên nhu cầu sử dụng các dịch vụ trong tỉnh vẫn còn 

hạn chế, thị trường dịch vụ thông tin vẫn còn ở mức tiềm năng. 

Nhìn chung, các ngành dịch vụ - thương mại trên địa bàn tỉnh đã dần đáp 

ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Chất lượng dịch vụ ngày càng 

được cải thiện, loại hình dịch vụ ngày càng phong phú, đa dạng, tuy vậy, vẫn 

còn tồn tại một số hạn chế như các lĩnh vực dịch vụ còn phát triển còn chậm, 

quy mô nhỏ; lĩnh vực du lịch - khách sạn, nhà hàng phát triển chưa mạnh, tỉnh 

chưa có chiến lược phát triển đồng bộ mạng lưới cơ sở hạ tầng lưu trú , cơ sở vật 

chất kỹ thuật còn hạn chế, chưa tương xứng với  một tỉnh có thế mạnh tiềm năng 

phát triển du lịch; Sản phẩm ngành dịch vụ còn nghèo nàn, chất lượng dịch vụ 

chưa cao và chưa có sản phẩm dịch vụ mang đặc trưng cho tỉnh Vĩnh Phúc; Giá 

trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn còn nhỏ, tốc độ tăng kém ổn định; đặc biệt 

phần xuất khẩu của địa phương. Nguyên nhân chủ yếu ở đây là do cơ sở hạ tầng 

vẫn còn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển.  

g. Đánh giá chung về tăng trưởng kinh tế 

1) Nhìn chung, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 

tương đối ổn định, duy trì ở mức cao, vượt kế hoạch đề ra và luôn cao hơn mức 

chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, duy trì cơ 

cấu lần lượt là công nghiệp, xây dựng – dịch vụ - nông lâm thủy sản. GRDP 

bình quân đầu người cao gấp 1,5 lần so với mức chung của cả nước. Tăng 

trưởng ngành công nghiệp đạt kết quả tích cực, bình quân đạt 12,15% giai đoạn 

2016-2020, vượt mức kế hoạch đề ra. Năng suất lao động có nhiều cải thiện. 

Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp có xu hướng tăng lên. 

2) Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn 

còn nhiều hạn chế.  

- Tăng trưởng ngành dịch vụ còn chậm, cơ cấu chuyển dịch chậm, tỷ trọng 

ngành dịch vụ còn thấp so với kỳ vọng.  

- Tăng trưởng kinh tế của tỉnh có dấu hiệu chậm lại so với nhiều tỉnh trong 
                                                           
7
 Niên giám thống kê 2018 
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cùng vùng đồng bằng sông Hồng.  

- Mô hình tăng trưởng còn theo chiều rộng, phụ thuộc nhiều vào mở rộng 

quy mô vốn. Tăng trưởng kinh tế phụ thuộc nhiều vào khu vực đầu tư nước 

ngoài có thể dẫn đến nguy cơ tăng trưởng thiếu bền vững.  

- Thu nhập bình quân đầu người tăng trưởng chưa tương xứng với sự gia 

tăng quy mô GRDP. 

3) Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế này là: 

* Các nguyên nhân khách quan 

- Tình hình kinh tế, chính trị thế giới, khu vực diễn ra phức tạp, ảnh hưởng 

tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế trong nước. Tăng trưởng kinh tế thế giới chịu 

ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và bước vào 

giai đoạn suy giảm tăng trưởng. Nhiều nền kinh tế lớn tăng trưởng thấp và phục 

hồi chậm chạp, nhất là các đối tác thương mại lớn của Việt Nam như Mỹ, EU, 

Nhật Bản. Giai đoạn 2016-2020, kinh tế thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu 

cực từ cuộc khủng hoảng nợ công Hy Lạp (2015), tăng trưởng kinh tế thế giới 

chỉ còn 3,37% năm 2016, mức thấp nhất kể từ năm 2010. Tăng trưởng kinh tế 

thế giới gặp nhiều khó khăn kéo theo sự giảm sút thương mại và đầu tư. Tăng 

trưởng thương mại ở mức thấp, năm 2016 chỉ đạt 2,2% - đây là mức thấp nhất 

kể từ năm 2001 (nếu không tính năm suy thoái kinh tế 2009). Cầu thấp kéo theo 

sự đình trệ của hoạt động đầu tư. Ngoại trừ năm 2015, đầu tư FDI thế giới đều 

tăng trưởng âm từ năm 2011 trở lại đây. Đầu tư FDI vào các nước đang phát 

triển chỉ đạt ở mức thấp, giai đoạn 2011-2018 chỉ đạt 2%/năm, trong khi giai 

đoạn 2001-2010 là 12%/năm. Các yếu tố này tác động tiêu cực đến hoạt động 

đầu tư và xuất khẩu của Việt Nam nói chung và của Vĩnh Phúc nói riêng. Nhất 

là trong điều kiện tăng trưởng kinh tế của tỉnh phụ thuộc khá lớn vào nguồn vốn 

FDI và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp FDI, theo đó ảnh hưởng đến 

tăng trưởng kinh tế của tỉnh.  

- Sự phối, kết hợp trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành giữa một số 

bộ, ngành Trung ương và địa phương trong một số việc chưa kịp thời, chặt chẽ; 

một số cơ chế, chính sách vĩ mô thiếu đồng bộ, chưa thống nhất; không ít văn 

bản quy phạm pháp luật chậm ban hành, có nội dung còn bất cập, không phù 

hợp với đặc điểm và thực tiễn tại địa phương. Đặc biệt là chính sách quản lý đất 

đai còn nhiều bất cập, hiệu quả sử dụng đất còn chưa cao. 

* Các nguyên nhân chủ quan 
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- Hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai, tài sản công, nhất là quỹ nhà thuộc 

sở hữu nhà nước chưa cao. Hệ thống cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đúng mức 

và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế dẫn đến các lợi thế so sánh của tỉnh chưa 

được phát huy đúng mức. Còn thiếu các chính sách ưu tiên, khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng vào các lĩnh vực là lợi thế so sánh của tỉnh như 

công nghiệp, du lịch. 

- Chưa phát huy hết thế mạnh các nguồn lực về vốn, khoa học và công 

nghệ, nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế, do đó ảnh hưởng đến 

tốc độ và chất lượng tăng trưởng
8
 kinh tế.Công nghệ, quản lý sản xuất chậm đổi 

mới, năng suất lao động và chất lượng hàng hóa nhìn chung còn thấp, chưa tạo 

ra được những sản phẩm mũi nhọn, có sức cạnh tranh cao. Hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. 

2.1.2. Đầu tư phát triển 

a. Cơ cấu đầu tư 

1) Giai đoạn 2016-2019, cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc chuyển theo hướng tích cực. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư tiếp tục 

chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, 

tăng nguồn vốn tín dụng và vốn của các thành phần kinh tế ngoài nhà nước. Giai 

đoạn 2016-2019 ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các nguồn vốn ngoài nhà 

nước. Tỷ trọng vốn của khu vực nhà nước giảm nhanh chóng, từ 25% năm 2015 

chỉ còn 15% năm 2019, giảm 10 điểm % chỉ trong 4 năm, trong khi chỉ tiêu này 

chỉ giảm 2 điểm % giai đoạn 2010-2015. Nguồn vốn đầu tư của dân cư và doanh 

nghiệp ngoài quốc doanh tiếp tục tăng trưởng, trung bình giai đoạn 2016-2019, 

tỷ trọng vốn của khu vực ngoài nhà nước chiếm 45% tổng vốn của toàn tỉnh. 

Điểm đáng chú là vốn của khu vực đầu tư nước ngoài có dấu hiệu tăng mạnh 

trong năm 2019 và trở thành nguồn vốn có tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn đầu 

tư tại tỉnh, chiếm 43% tổng vốn trong năm 2019, trong khi khu vực ngoài nhà 

nước và khu vực Nhà nước lần lượt là 42% và 15%. Điều này minh chứng sức 

hút của Vĩnh Phúc trong thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài nhưng cũng đồng 

thời cảnh báo về yếu tố bền vững trong thu hút vốn đầu tư phát triển.  

Hình9: Cơ cấu vốn đầu tư theo nguồn vốn (%) 

                                                           

8Chất lượng tăng trưởng kinh tế được hiểu là hiệu quả trong sử dụng các nguồn lực kinh tế để tạo ra giá trị gia 

tăng, thể hiện qua các thước đo như Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP), năng suất lao động, hiệu quả đầu tư 

(hệ số ICOR). 
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Nguồn: Cục Thống kê Vĩnh Phúc 

Hình 10: So sánh cơ cấu nguồn vốn đầu tư một số tỉnh 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Cục thống kê các tỉnh năm 2018 

2) Tuy cơ cấu vốn đầu tư có sự chuyển dịch tích cực nhưng nếu so sánh với 

một số tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao hơn Vĩnh Phúc trong cùng vùng kinh tế 

(như Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh) thì tỉnh vẫn có tỷ trọng vốn đầu tư nhà 

nước còn lớn, tỷ trọng vốn khu vực ngoài nhà nước vẫn còn thấp. Việc đẩy 

mạnh vốn đầu tư khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài cần có sự kiểm soát về 

chất lượng và hiệu quả vốn, cần tạo được sự liên kết giữa đầu tư nước ngoài và 

đầu tư trong nước, tránh sự phụ thuộc vào vốn đầu tư nước ngoài do tính thiếu 

bền vững của khu vực này.   

Nguồn vốn đầu tư chủ yếu là từ nguồn địa phương, chiếm 99% năm 

2019.Vốn đầu tư chủ yếu tập trung cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phát 

triển các dịch vụ công và các dịch vụ bảo trợ xã hội. Đến năm 2019, vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng vốn đầu tư, đạt 69,06%. 
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b. Tốc độ tăng đầu tư  

1) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc trong 3 năm (2016-2018) 

đạt 86,3 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 8,2%/năm, thấp hơn mức tăng trưởng 

chung của cả nước là 9,72%.Dự kiến năm 2019 và 2020, tổng vốn đầu tư toàn 

xã hội của tỉnh sẽ tăng tương ứng lên 39 và 40 nghìn tỷ đồng, theo đó, tổng số 

vốn đầu tư cả giai đoạn 2016-2020 đạt 171,5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình 

quân đạt 11,3%/năm (theo giá hiện hành). Tỷ trọng đầu tư trên GRDP bình quân 

đạt 32%, cao so với kế hoạch Đại hội đề ra là 25-30% GRDP/năm. 

Hình 1: Tăng trưởng vốn đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc so với cả nước giai đoạn 

2011-2018 

 

Nguồn: Cục Thống kê Vĩnh Phúc, Tổng cục Thống kê 

3) Tăng trưởng vốn đầu tư của tỉnh chủ yếu nhờ tăng trưởng vốn từ khu vực 

ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.Bình quân giai đoạn 2016-

2018, vốn FDI tăng 14,29%/năm.Giai đoạn 2016-2020, dự kiến cấp mới cho 265 

dự án với tổng vốn đầu tư là 1.354,52 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn cho 202 

dự án với số vốn tăng 1.213,73 triệu USD. Như vậy, tổng vốn FDI thu hút được 

giai đoạn 2016 – 2020 đạt 2.568,25 triệu USD, vượt kế hoạch cả giai đoạn (kế 

hoạch thu hút 100 dự án với số vốn đăng ký 1.250 triệu USD). Dự kiến đến hết 

năm 2020, số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh là 444 dự án với tổng vốn 

đầu tư đăng ký là 5,02 tỷ USD. Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn là hai quốc gia đứng 

đầu về số lượng dự án thu hút mới và tăng vốn. 

2) Vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước giai đoạn 2016-2018 tăng trưởng 

tương đối ổn định, duy trì ở mức 8,2%/năm. Vốn khu vực đầu tư trực tiếp nước 

ngoài tuy đạt được mức tăng trưởng cao nhưng thiếu sự ổn định, bình quân giai 

đoạn 2016-2018 đạt 15%/năm nhưng trong năm 2017 giảm nhẹ. Xu hướng vốn 

đầu tư nhà nước giảm thể hiện rõ rệt, tăng trưởng trung bình chỉ đạt 2%/năm giai 
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đoạn này, thậm chí vốn đầu tư khu vực này còn giảm sâu trong năm 2018 (giảm 

14% so với năm 2017). 

Hình 2: Tăng trưởng các nguồn vốn giai đoạn 2011-2018 

 

Nguồn: Cục Thống kê Vĩnh Phúc 

c. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đô thị và nông thôn. 

1) Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm 

huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị theo mục tiêu Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Theo đó, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 

của tỉnh Vĩnh Phúc nhằm đảm bảo được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương. Ưu tiên đầu tư công cho các dự án trọng điểm có tính chất động lực 

thu hút các dự án sản xuất công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao, quy mô lớn để 

tạo sự phát triển kinh tế gắn kết với phát triển đô thị bền vững theo quy hoạch. 

Đồng thời xác định dự án trọng điểm để ưu tiên tập trung nguồn vốn xây dựng 

kết cấu hạ tầng theo tiêu chuẩn hiện đại nhằm thu hút các nhà đầu tư phát triển 

các dự án công nghệ, dịch vụ chất lượng cao vào đầu tư tại tỉnh, tạo điểm nhấn 

cho đô thị Vĩnh Phúc so với các tỉnh, thành trong vùng; đồng thời bảo đảm quốc 

phòng - an ninh, gắn với sử dụng tiết kiệm đất, bảo vệ môi trường, tăng trưởng 

xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng cơ chế huy động mọi nguồn 

vốn đầu tư phát triển, đặc biệt là khai thác, huy động tối đa nguồn vốn xã hội 

hóa để đầu tư các công trình lớn, hiện đại thông qua các dự án đầu tư theo hình 

thức đối tác công tư (PPP), nguồn vốn của doanh nghiệp, nhân dân. Từ năm 

2016 đến nay, Chính quyền tỉnh đã ban hành nhiều danh mục kêu gọi đầu tư, cụ 

thể: 
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- Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt danh mục Dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (gồm 42 dự án). 

- Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh về việc 

bổ sung danh mục Dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (bổ sung thêm 07 dự án 

vào danh mục các dự án kêu gọi đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 

1624/QĐ-UBND ngày 13/5/2016). 

- Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017. 

- Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt danh mục các Dự án kêu gọi đầu tư năm 2017 của tỉnh Vĩnh Phúc 

gồm 78 dự án (thay thế 02 quyết định  1624/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 và số 

952/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh, điều chỉnh Quyết định số 

1244/QĐ-UBND ngày 26/4/2017). 

- Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 tỉnh Vĩnh Phúc trong đó phê 

duyệt Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư gồm 81 dự án (bao gồm 78 dự án 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 21/7/2017, 

bổ sung thêm 03 dự án mới theo hình thức PPP). 

- Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc trong đó phê 

duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư gồm 79 dự án. 

2) Giai đoạn 2016-2019, tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động 90,3 nghìn tỷ đồng vốn 

sử dụng cho xây dựng cơ bản, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 16,5%/năm (giá 

hiện hành), chiếm khoảng 68,6% trên tổng vốn đầu tư tại địa bàn tỉnh.Trong 

giai đoạn 2017-2020, dự kiến nguồn vốn từ ngân sách tỉnh khoảng 30%, vốn đề 

nghị từ nguồn ngân sách Trung ương khoảng 3%, nguồn ODA khoảng 7%, theo 

hình thức PPP khoảng 16% và từ nguồn doanh nghiệp là khoảng 44%
9
. Trong 

đó, vốn đầu tư cho hệ thống giao thông và dự án hạ tầng sản xuất chiếm 34%, dự 

án hạ tầng xã hội chiếm 31% trên tổng vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng của tỉnh 

giai đoạn 2017-2020. 

Hình 3: Cơ cấu vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo loại công trình giai đoạn 

2017-2020 

                                                           
9
Báo cáo Dự kiến đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025 
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Nguồn: Báo cáo Dự kiến đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh 

Phúc đến năm 2025 

3) Tỉnh Vĩnh Phúc dần hoàn thiện cơ bản hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng 

theo nhu cầu phát triển, cải thiện và nâng cấp kết cấu hạ tầng diện rộng toàn 

tỉnh và cơ sở vật chất kỹ thuật các khu vực nông thôn; hoàn thiện hạ tầng các 

cụm kinh tế xã hội tại tỉnh. Hệ thống kết cấu hạ tầng có bước phát triển, cơ bản 

đáp ứng yêu cầu, là tiền đề quan trọng để các địa phương hoàn thành xây dựng 

nông thôn mới, các đô thị được nâng cấp, mở rộng; góp phần quan trọng thúc 

đẩy kinh tế của tỉnh tăng trưởng nhanh, các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều 

tiến bộ, bảo đảm quốc phòng - an ninh, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. 

Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo chương trình phát triển đô thị 

giai đoạn 2016 - 2020 đến nay cơ bản đã và đang được triển khai theo đúng kế 

hoạch. HĐND, UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện về nguồn vốn đầu tư cho các 

công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn NSNN. Các 

chủ đầu tư đã chủ động đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án được giao, đặc 

biệt là các dự án sử dụng vốn NSNN. Theo đó, nhiều dự án đã được hoàn thành 

đưa vào sử dụng một phần hoặc toàn bộ dự án.  Các cấp, các ngành đã chủ động, 

tích cực trong khai thác các nguồn vốn, đặc biệt là công tác vận động thu hút 

vốn ODA. Đến nay đã thu được những kết quả tích cực, trong đó dự án quản lý 

nguồn nước và ngập lụt tỉnh, dự án phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh), 

dự án Cầu Đầm Vạc; các dự án xã hội hóa đầu tư được tăng cường thu hút các 
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nhà đầu tư như: Dự án cấp nước sạch Đức Bác, Nạo vét hồ Đầm Vạc, Cầu vượt 

đường sắt đường Nguyễn Tất Thành...  

4) Tuy nhiên, viêc̣ đầu tư xây dưṇg kết cấu cơ sở ha ̣tầng vâñ tồn taị môṭ số 

vấn đề sau :  

- Huy động vốn đầu tư còn hạn chế. So với tỷ trọng 72% vốn đầu tư cho 

xây dựng cơ bản của cả nước, tỷ lệ vốn dành cho xây dựng cơ bản của tỉnh Vĩnh 

Phúc còn ở mức thấp.  

- Chưa thu hút được nhiều các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia 

đầu tư vào xây dựng kết cấu hạ tầng hay theo hình thức đối tác công tư (PPP). 

Tỉnh còn phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn ngân sách cho xây dựng cơ bản.  

- Công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 

còn bất cập, chồng chéo. Hiệu quả đầu tư một số công trình còn thấp.  

Do vậy, kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc mặc dù đã bước đầu hình thành, 

nhưng còn thiếu tính đồng bộ, thiếu tính kết nối giữa các địa phương, chưa thực 

sự là đồng lực để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đối chiếu theo phân loại đô 

thị loại I trực thuộc Trung ương được quy định tại Nghị quyết số 

1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì đô 

thị Vĩnh Phúc mới đạt được khoảng 50% số điểm; trong đó có 30/59 tiêu chuẩn 

đạt mức điểm tối đa, 6/59 tiêu chuẩn đạt mức điểm tối thiểu và 23/59 tiêu chuẩn 

chưa đạt mức điểm tối thiểu.  

d. Hiệu quả đầu tư – ICOR 

Hệ số ICOR – hệ số sử dụng vốn bình quân giai đoạn 2016-2018 là 4,4, 

thấp hơn nhiều so với hệ số ICOR của cả nước trong cùng giai đoạn là 6,17
10

. 

Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn của tỉnh Vĩnh Phúc cao hơn tương đối 

so với hiệu quả sử dụng vốn trung bình của cả nước (hệ số ICOR càng thấp thể 

hiện rằng việc sử dụng ít vốn hơn để cùng tạo ra một đơn vị đầu ra). Hiệu quả sử 

dụng vốn tại tỉnh Vĩnh Phúc có sự cải thiện kể từ năm 2014 trở lại đây khi hệ số 

ICOR có xu hướng giảm từ 5,4 năm 2015 còn 4,3 năm 2018. Tuy vậy, có thể 

thấy có giai đoạn trong khi hiệu quả sử dụng vốn của cả nước tăng nhanh (năm 

2015) thì ngược lại, hiệu quả sử dụng vốn của tỉnh Vĩnh Phúc lại giảm sâu 

(ICOR tăng nhanh lên 5,4 năm 2015). Khi so sánh năm 2016 với 2018, hiệu quả 

sử dụng vốn của cả nước tiếp tục giảm từ 6,4 xuống 6 thì hiệu quả sử dụng vốn 

                                                           
10

Do sư ̣haṇ chế về số liêụ tính toán giữa cấp quốc gia và cấp tỉnh , nên có sư ̣khác biêṭ nhất điṇh giữa 

phương pháp tính ICOR của tỉnh và của cả nước , nên sư ̣so sánh giữa ICOR tỉnh và cả nước chỉ mang tính chất 

tương đối. 
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của tỉnh không có cải thiện đáng kể, lại có xu hướng tăng lên. Như vậy, mặc dù 

hệ số ICOR của tỉnh thấp so với mặt bằng chung của cả nước nhưng việc kiểm 

soát hiệu quả sử dụng vốn vẫn còn bất cập trên địa bàn tỉnh. Ước tính nếu tiếp 

tục duy trì tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư trung bình 8,5%/năm trong hai năm 

2019-2020, hệ số ICOR trung bình cả giai đoạn 2016-2020 ở mức 4,4. 

Hình 4: Hiệu quả đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc so với cả nước giai đoạn 2013-

2018 

 

Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu 

e. Đánh giá chung: 

1) Nhìn chung quy mô vốn đầu tư thực hiện của tỉnh Vĩnh Phúc đang theo xu 

hướng tăng lên và có sự chuyển dịch cơ cấu vốn theo hướng tích cực. Hiệu quả 

đầu tư của tỉnh được đánh giá cao hơn so với mức chung bình của cả nước. 

Trong đó, vốn đầu tư được tập trung chủ yếu cho xây dựng cơ bản, góp phần 

quan trọng làm thay đổi bộ mặt cơ sở hạ tầng của tỉnh. Tỉnh Vĩnh Phúc đang dần 

hoàn thiện và nâng cấp kết cấu hạ tầng, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển 

của tỉnh. Tuy nhiên, tăng trưởng vốn đầu tư vẫn còn một số hạn chế : 

- Mức tăng trưởng chậm lại từ năm 2016 và thấp hơn mặt bằng chung của 

cả nước.  

- Hiệu quả đầu tư chậm cải thiện và có xu hướng giảm xuống. 

- Tỷ trọng vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản còn thấp tương đối so với mặt 

bằng chung của cả nước.  
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- Cơ cấu vốn đầu tư chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng tỷ trọng vốn 

đầu tư khu vực nhà nước vẫn còn cao trong khi tỷ trọng vốn đầu tư khu vực 

ngoài nhà nước còn hạn chế.  

2) Nguyên nhân của tồn tại haṇ chế bao gồm: 

Khách quan: 

- Do bối cảnh nền kinh tế thế giới và nền kinh tế trong nước còn gặp 

nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu và công tác thu hút đầu tư 

của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng; 

-  Sự cạnh tranh mạnh mẽ về thu hút đầu tư của các địa phương lân cận 

như Bắc Ninh, Thái Nguyên,... khi hệ thống giao thông quốc gia được xây dựng 

đồng bộ, hoàn thiện. 

Chủ quan:  

- Quy mô kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc còn thấp, tích lũy còn hạn chế, khả 

năng huy động được vốn đầu tư còn thấp. 

- Nguồn lực đầu tư vào hạ tầng sản xuất, xã hội và kỹ thuật còn thấp; việc 

huy động nguồn lực xã hội hóa, thu hút đầu tư cho công tác phát triển đô thị đạt 

hiệu quả chưa cao. Chi phí thuê hạ tầng gắn với đất trong các khu công nghiệp 

của tỉnh còn ở mức cao so với các tỉnh lân cận. 

2.1.3. Thu, chi ngân sách 

a. Những thành tựu đạt được 

1) Tổng t hu ngân sách nhà nước trên điạ bàn đaṭ mức tăng trưởng khá 

trong bối cảnh còn nhiều khó khăn . Giai đoaṇ 2016 – 2020, các doanh nghiệp 

trên điạ bàn găp̣ nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh , nhưng với những 

giải pháp quyết liệ t có đột phá trong từng thời điểm của các cấp chính quyền 

tỉnh (giảm thiểu thời gian kê kh ai, nôp̣ thuế cho doanh nghiêp̣ , tăng cường quản 

lý thu ngân sách…) nên tổng thu ngân sách trên điạ bàn vâñ vươṭ muc̣ tiêu đề ra. 

Trong giai đoaṇ 2016 – 2018, tổng thu ngân sách trên điạ bàn đaṭ 157,06 nghìn 

tỷ, ước thực hiện giai đo ạn 2016 – 2020 đaṭ 288 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 

12%/năm. Tỷ lệ  tổng thu  thu ngân sách nhà nước  trên điạ bàn  bình quân giai 

đoaṇ 2016 – 2020 hàng năm đạt 60,2% GRDP. 

Hình 5: Cơ cấu thu ngân sách nhà nước giai đoaṇ 2016 – 2016 trên điạ bàn 
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2) Thu cân đối ngân sách nhà nước vươṭ muc̣ tiêu đề ra , nhưng tốc đô ̣tăng 

chưa ổn điṇh . Thu cân đối ngân sách nhà nước giai đoaṇ 2016 – 2018 lần 

lươṭ là 32.584,5 tỷ đồng (40,9% GRDP), 28.746,1 tỷ đồng (33,6% GDP) và 

32.932 tỷ đồng (34,8% GRDP), vươṭ chỉ tiêu kế hoac̣h đề ra . Dư ̣ kiến , năm 

2019 ước thực hiện thu ngân sách là 32.457 tỷ đồng, năm 2020 là 33.500 tỷ 

đồng, bằng 26,1% GRDP. Tuy nhiên, tốc đô ̣tăng ngân sách không đều , giai 

đoaṇ 2017 và 2018 còn gặp nhiều khó khăn, đăc̣ biêṭ năm 2017 thu ngân sách 

giảm so với giai đoạn trước đó. 

3) Chi cân đối ngân sách nhà nước giảm dần qua các năm , với chi đầu tư phát 

triển ổn điṇh, trong đó chi đầu tư cho các dư ̣án tăng. 

b. Môṭ số haṇ chế, bất câp̣ 

1) Măc̣ dù tổng thu NSNN trên điạ bàn đều phần lớn vươṭ dư ̣toán , nhưng 

số tăng thu chủ yếu ở ngân sách cấp huyêṇ , cấp xã; riêng ngân sách cấp tỉnh bi ̣

hụt thu trong 2 năm liên tiếp 2017, 2018. 

2) Cơ cấu nguồn thu của tỉnh chưa hơp̣ lý , chưa huy đôṇg đươc̣ nguồn lưc̣ 

đa daṇg từ các thành phần xã hôị. 

3) Viêc̣ giải ngân , sử duṇg vốn đ ầu tư còn nhiều khó khăn , số dư ̣án châṃ 

quyết quán vâñ chưa đươc̣ giải quyết dứt điể m. Năng lưc̣ quản lý dư ̣án của môṭ 

số chủ đầu tư, ban quản lý dư ̣án còn haṇ chế, chưa chuyên nghiêp̣. Đa số các dư ̣

án trọng điểm của tỉnh có quy mô đầu tư lớn , viêc̣ chuẩn bi ̣ thủ tuc̣ đầu tư phức 

tạp, mất nhiều thời gian, ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện. 
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c. Nguyên nhân của những haṇ chế, bất câp̣ 

1) Thu ngân sách nhà nước trên điạ bàn tỉnh vâñ tâp̣ trung chủ yếu vào 

môṭ số ngành công nghiêp̣ thuôc̣ khu vưc̣ có vốn đầu tư trưc̣ tiếp nước ngoài 

(FDI), đăc̣ biêṭ là công nghiêp̣ sản xuất , lắp ráp ô tô , xe máy . Do đó , tính bền 

vững của thu ngân sách là chưa cao . Giai đoaṇ 2016 – 2020, thu từ khu vưc̣ FDI 

dư ̣tính chiếm khoảng trên 78% tổng thu nôị điạ trên điạ bàn tỉnh (trong đó số 

thu của 02 công ty Toyota và Honda chiếm trên 90% tổng số thu ở liñh vưc̣ đầu 

tư nuwocs ngoài). Tổng thu từ các liñh vưc̣ khác chỉ chiếm tỷ troṇg khoảng 21% 

tổng thu nôị điạ (trong đó thu từ các doanh nghiêp̣ ngoài quốc  doanh khoảng 

4,7%, thu từ doanh nghiêp̣ nhà nước khoảng 1% , các khoản thu từ đất chiến 

khoảng 4-6%, tu lê ̣phí trước ba ̣1,2%, thu thuế bảo vê ̣môi trường 1,4%...). 

2) Chưa có phương án cu ̣thể chủ đôṇg nguồn thu trước sư ̣bối cảnh mới 

nhiều khó khăn và kinh tế thế giới , Viêṭ Nam đươc̣ dư ̣báo có nhiều biến đôṇg 

khó lường. Năm 2017, khi thuế nhâp̣ khẩu xe ô tô từ khu vưc̣ ASEAN giảm từ 

40% xuống còn 30%, các doanh nghiệp sản xuất ô tô chuyển từ lắp rang t rong 

nước sang hâp̣ khẩu môṭ số dòng xe để hưởng ưu đaĩ thuế , dâñ tới thu ngân sách 

từ khu vưc̣ FDI giảm hơn 8000 tỷ so với dự toán đầu năm. Trong những năm tới, 

khi thuế nhâp̣ khẩu tiếp tuc̣ về 0%, tỉnh sẽ tiếp tục phải đối măṭ với những khó 

khăn lớn hơn trong thu ngân sách. 

3) Đối với việc giải ngân vốn đầu tư công : Viêc̣ chuẩn bi ̣ đầu tư còn châṃ ; 

Hạn chế được phép chỉ định thầu thấp , dâñ tới thời gian thưc̣ hiêṇ thủ tuc̣ xây 

dưṇg cơ bản kéo dà i. Môṭ số chủ đầu tư chưa quan tâm đ ến công tác giải ngân 

vốn đầu tư công; không thông báo kịp thời mức vốn kế hoạch được giao cho nhà 

thầu để chủ động thanh toán, trong đó có những dự án hoàn thành quyết toán; 

Chưa đôn đốc nhà thầu chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong điều kiện 

thời tiết khô ráo. Năng lực quản lý dự án của một số chủ đầu tư, bên mời thầu 

còn hạn chế, chưa chuyên nghiệp nhất là trong công tác lập, thẩm định phê duyệt 

hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu nên một số dự án phải mất nhiều thời gian để 

tổ chức lựa chọn nhà thầu. Vẫn còn nhà thầu chưa tập trung máy móc, nhân lực 

để tổ chức thi công, việc hoàn thiện hồ sơ thanh toán chậm, chưa thực hiện việc 

thanh toán khối lượng hàng tháng, hàng quý khi có phát sinh. Công tác báo cáo 

khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất của các chủ đầu tư còn chưa kịp thời, 

chưa cụ thể.  
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2.1.4. Tài chính – tín dụng, ngân hàng 

a. Những thành tưụ đaṭ đươc̣ 

1) Măṭ bằng lãi suất đươc̣ duy trì ổn điṇh , có chính sách ưu đãi đối với những 

lĩnh vưc̣ ưu tiên . Măṭ bằng laĩ suất đươc̣ duy trì ổn điṇh qua các năm . Lãi suất 

huy đôṇg phổ biến ở mức 0,5 – 1%/năm đối với tiền gửi không kỳ haṇ và có kỳ 

hạn dưới 1 tháng; 4,5% - 5,5% đối với tiền gửi có kỳ haṇ từ 1 tháng đến dưới 6 

tháng; 5,5% - 6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ haṇ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; 

kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,5% đến 7,3%/năm. Lãi suất cho vay phố biến ở 

mức 6,8% -9% đói với ngắn haṇ , 9% - 10,5% đối với dài ha ṇ. Măṭ bằng laĩ suất 

cho vay đối với các liñh vưc̣ ưu tiên ở mức 6 – 6,55 đối với ngắn haṇ ; 7 – 9% 

đối với trung, dài hạn. 

2) Công tác huy đôṇg vốn đươc̣ thự c hiêṇ hiêụ quả , đáp ứng nhu cầu vốn của 

nền kinh tế. Trong giai đoaṇ 2016 – 2018, nguồn vốn huy đôṇg trên điạ bàn tăng 

trưởng tốt , bình quân mức tăng trưởng là 18,73%/năm. Trong đó , tiền gửi tiết 

kiêṃ của dân cư có mức tăng trưởng bình quân 23,49%/năm, luôn chiếm tỷ 

trọng nhiều hơn 50% tổng nguồn vốn huy đôṇg. 

3) Công tác tín duṇg đươc̣ thưc̣ hiêṇ hiêụ quả , phù hợp với sức hấp thụ vốn của 

nền kinh tế . Tín dụng giai đoạn 2016 – 2018 có mức tăng trưởng tốt , bình quân 

đaṭ mức tăng 26,15%. Cơ cấu tín duṇg tăng trưởng hơp̣ lý. Dư nơ ̣tín duṇg tủng 

– dài hạn chiếm tỷ lệ khoảng 40% tổng dư nơ ̣ , mức tăng trưởng ình quân 

17,38%, phản ánh việc doanh nghiệp , người dân tăng cường vay vốn đầu tư vào 

máy móc, thiết bi ̣ để mở rôṇg sản xuất kinh doanh. 

4) Nơ ̣xấu đươc̣ duy trì ở mức an toàn và có xu hướng giảm . Nơ ̣xấu của tổ chức 

tín dụng giảm từ 1,33% năm 2016 xuống còn 1,11% năm 2018, ở trong mức an 

toàn, góp phần cải thiện thanh khoản của hệ thống ngân hàng , giảm mặt bằng laĩ 

suất, mở rôṇg tăng trưởng tín duṇg nhằm hỗ trơ ̣thi ̣ trường , tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh.  

b. Môṭ số haṇ chế, bất câp̣ và nguyên nhân 

1) Tỷ trọng cho vay trung dài  hạn cao , trong khi huy đôṇg chủ yếu có kỳ haṇ 

ngắn, tiềm ần rủi ro kỳ haṇ . Với đăc̣ thù vốn đầu tư phát triển của nền kinh tế 

phụ thuộc chủ yếu vào tín dụng ngân hàng , trong khi dư nơ ̣tín duṇg trung dài 

hạn chiếm tỷ trọng cao (40% trên tổng dư nơ )̣, mà huy động vốn của các TCTD 

trên điạ bàn chủ yếu là ngắn haṇ (Chiếm khoảng 80% tổng nguồn vốn huy 

đôṇg). Điều này taọ ra thách thức và sức ép đến cân đối vốn , cơ cấu kỳ haṇ của 

TCTD, từ đó đòi hỏi chính sách tín dụng cần điều chỉnh linh hoạt nhưng thận 
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trọng, hướng tới đảm bảo ổn điṇh kinh tế vi ̃mô , kiểm soát laṃ phát và an toàn 

hoạt động ngân hàng; cũng như có các giải pháp tăng cưởng khả năng huy độn g 

vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế. 

2) Nơ ̣xấu có dấu hiêụ tăng trở laị: 6 tháng cuối năm 2019, nơ ̣xấu ngân hàng có 

dấu hiêụ tăng trở laị, chiếm 1,28% tổng dư nơ.̣ 

3) Dư nơ ̣cho vay các liñh vưc̣ ưu tiên giảm maṇh . Cho vay ứng duṇg công nghê ̣

cao còn thấp. 

2.1.5. Hoạt động đối ngoại và xúc tiến, thu hút đầu tư 

a. Những thành tựu đaṭ đươc̣ 

1) Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đối ngoại theo đúng đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực thúc 

đẩy các hoạt động đối ngoại, tăng cường quan hệ, hợp tác với địa phương của 

các nước trên thế giới, từ đó tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, viện trợ 

phát triển ODA. Các hoạt động đối ngoại của tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng phong 

phú, đa dạng, được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Thông qua các hoạt động 

này, bạn bè trong nước và quốc tế biết đến Vĩnh Phúc nhiều hơn, góp phần thúc 

đẩy hợp tác hữu nghị quốc tế, tăng thu hút nguồn lực và nguồn vốn nước ngoài 

để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với phương châm ngoại giao phục vụ phát 

triển kinh tế, tỉnh đã vận dụng linh hoạt, hiệu quả chính sách mở rộng quan hệ 

đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế để kêu gọi thu hút đầu tư theo hướng 

phát triển bền vững. Đồng thời, tích cực hoàn thiện bộ máy; nâng cao năng lực 

cạnh tranh; nâng cao hiệu quả đầu tư và các hoạt động xúc tiến đầu tư nước 

ngoài... Với những chính sách thu hút đầu tư hiệu quả, những năm gần đây, 

Vĩnh Phúc luôn được đánh giá là một trong những địa phương hấp dẫn với các 

nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài và liên tục nằm trong nhóm tỉnh, thành 

phố có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cao nhất cả nước..  

2) Giai đoạn 2016-2020, công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh đạt nhiều kết quả. 

Tỉnh Vĩnh Phúc đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong 

và ngoài nước, đáng chú ý là các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Singapore và Đài Loan. Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn là hai quốc gia đứng đầu về 

số lượng dự án thu hút mới và tăng vốn. Bên cạnh các thị trường truyền thống, 

tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu hướng đến một số nhà đầu tư tiềm năng mới từ các quốc 

gia như Hoa Kỳ, Thụy Điển, Italia, Đức, Úc… với định hướng tiếp cận đến các 

thị trường có thế mạnh về khoa học công nghệ. Danh mục dự án kêu gọi đầu tư 

được xây dựng có chọn lọc, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, dịch 
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vụ du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của 

địa phương. 

3) Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, 

tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư được đẩy mạnh theo hướng đổi mới, thiết 

thực và hiệu quả. Tỉnh tổ chức các đoàn công tác xúc tiến nước ngoài, các hội 

thảo xúc tiến đầu tư với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư tại nước ngoài, thực 

hiện tốt công tác giới thiệu, quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh 

trong các chuyến công tác tại nước ngoài, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế 

của tỉnh đối với các nhà đầu tư. UBND tỉnh cùng các cơ quan chuyên môn đã 

tích cực tham dự các hội nghị, diêñ đàn, lê ̃ký kết, các buổi tiếp xúc với Nhà đầu 

tư nước ngoài do các Bô ̣ , ngành Trung ương t ổ chức như : Cục Đầu tư nước 

ngoài (Bô ̣Kế hoac̣h và Đầu tư ), Cục Xúc tiến Thương mại (Bô ̣Công Thương), 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các tổ chức hỗ trợ xúc 

tiến đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn 

Quốc tại Hà Nội (KCCI – Việt Nam), Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản 

(JETRO), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA),... để giới thiệu môi trường 

đầu tư , kinh doanh của tỉnh v ới các doan h nghiêp̣ đến từ nhiều quốc gia , vùng 

lãnh thổ khác nhau; đồng thời xây dựng các đầu mối liên hệ với với các tổ chức 

nước ngoài để kết nối, phối hợp tổ chức hiệu quả các chuyến XTĐT tại nước 

ngoài. Một số cơ quan chuyên môn của tỉnh đã chủ động làm việc với các cơ 

quan chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại 

Giao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam để phối hợp tranh thủ vận 

động, xúc tiến và thu hút đầu tư  vào địa bàn tỉnh. 

4) Tỉnh xác định đối tượng đầu tư tiềm năng cụ thể dựa trên các định hướng đầu 

tư và ưu thế của các nhà đầu tư, phối hợp với các hoạt động xúc tiến đầu tư với 

các hoạt động mở rộng quan hệ tăng cường kết nối với các nước, trực tiếp làm 

việc với các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tại các nước đối tác đầu tư. 

UBND tỉnh đang triển khai xây dựng cổng thông tin điện tử để cung cấp thông 

tin cơ bản kịp thời, đầy đủ cho nhà đầu tư khi được yêu cầu dưới nhiều hình 

thức: trực tiếp, bằng văn bản, thông qua môi trường Internet. Thông tin phục vụ 

cho hoạt động xúc tiến đầu tư được cập nhật thường xuyên, phong phú về hình 

thức, đầy đủ về nội dung, giúp cho các nhà đầu tư tiếp cận được đầy đủ thông tin 

tình hình đầu tư, củng cố lòng tin với môi trường đầu tư của tỉnh, tạo hiệu ứng 

lan tỏa và tác động tích cực tới các nhà đầu tư mới.  

5) Bên cạnh việc tìm kiếm các nhà đầu tư mới, công tác hỗ trợ các doanh 

nghiệp, nhà đầu tư tại địa bàn cũng được thực hiện kịp thời. Doanh nghiệp có 
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thể được hỗ trợ về thủ tục đầu tư và các vướng mắc trong hoạt động của doanh 

nghiệp thông qua nhiều kênh thông tin. Để nắm bắt tình hình vướng mắc, khó 

khăn của doanh nghiệp, tỉnh đã giao Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chủ trì thực 

hiện các đợt khảo sát doanh nghiệp hàng năm. Kết thúc đợt khảo sát tỉnh đã 

nhanh chóng cho ý kiến chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 

doanh nghiệp.  

b. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Có thể khẳng định, công tác đối ngoại của tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua 

đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của một 

tỉnh năng động, sáng tạo. Tuy vậy, kết quả xúc tiến đầu tư vẫn còn hạn chế, các 

dự án đầu tư vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, còn chưa thu hút được nhiều 

doanh nghiệp từ các nước có thế mạnh về vốn, công nghệ. Nguyên nhân của hạn 

chế này là: 

Nguyên nhân khách quan: 

1) Thủ tục hành chính rườm rà, các cơ quan chưa chủ động trong việc đẩy 

mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính: Trình tự thực hiện một số dự án 

tương đối phức tạp. Một số đơn vị chưa nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng 

của công tác cải cách hành chính, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công 

tác cải cách hành chính mà mình phụ trách, từ đó thiếu sự phân công, phân 

nhiệm rõ ràng trong việc thực hiện thủ tục hành chính.  

2) Tiếp cận đất đai đối với doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn: Trình tự thực 

hiện một số dự án tương đối phức tạp, đặc biệt là các dự án có sử dụng đất ngoài 

khu công nghiệp thường gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng, tái định cư. Bên cạnh đó, giá đất tại các khu công nghiệp tại tỉnh còn 

cao so với các tỉnh lân cận làm giảm sức hấp dẫn đầu tư vào các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chỉ số Tiếp cận đất đai của tỉnh năm 2016 tụt giảm tới 

13 bậc, chỉ xếp thứ 36/63 tỉnh thành. 

3) Công tác bồi thường GPMB hiện nay gặp nhiều khó khăn, thủ tục về đầu tư 

hạ tầng KCN còn kéo dài, do vậy,việc đầu tư hạ tầng một số KCN còn chậm nên 

chưa có nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư trong việc tìm địa điểm.  Công tác 

bồi Giá đất, thuê hạ tầng tại một số KCN của tỉnh còn cao so với nhiều địa 

phương khác có các điều kiện tương đồng đã làm giảm sức hấp dẫn môi trường 

đầu tư của tỉnh; dịch vụ logistics chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu của các nhà đầu 

tư… 



53 
 

4) Tình trạng thiếu nguồn nhân lực phổ thông (lao động nữ) và nguồn nhân lực 

chất lượng cao (kỹ sư, quản lý, phiên dịch) cũng đang là vấn đề cản trở các nhà 

đầu tư  khi lựa chọn Vĩnh Phúc làm điểm thực hiện dự án. Nguồn cung lao động 

tại tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu: 89% số dự án FDI đang có hiệu lực tại tỉnh 

thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Đây là lĩnh vực đòi hỏi nhiều lao 

động, chủ yếu là lao động nữ. Theo phản ánh của các doanh nghiệp trong các 

hội nghị, buổi làm việc, tiếp xúc giữa chính quyền và các doanh nghiệp, nhiều 

doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất 

hàng may mặc, giày da đều gặp vướng mắc trong việc tuyển dụng lao động, nhất 

là lao động nữ tại tỉnh. 

5) Nguyên nhân chủ quan: Công tác nắm bắt vướng mắc, khó khăn của doanh 

nghiệp và nhà đầu tư đôi khi còn thụ động. Năng lực của đội ngũ làm công tác 

xúc tiến đầu tư còn hạn chế. 

2.1.6. Phát triển kinh tế tư nhân 

a. Những thành tưụ đaṭ đươc̣ 

1) Về đóng góp vào tăng trưởng kinh tế: Khu vực kinh tế ngoài nhà nước đang 

dần trở thành khu vực tạo động lực tăng trưởng cho tỉnh Vĩnh Phúc. Trong giai 

đoạn 2016-2018, giá trị gia tăng của khu vực kinh tế ngoài nhà nước duy trì 

được tốc độ tăng trưởng tương đối cao, trung bình đạt 8,6%/năm, cao hơn so với 

mức trung bình đạt được của khu vực kinh tế nhà nước (6,5%/năm) và khu vực 

FDI (7,6%/năm). Trong đó, khu vực kinh tế tư nhân duy trì được tốc độ tăng 

trưởng cao, bình quân đạt 12,8%/năm.  

2) Về cơ cấu: Đến năm 2018, giá trị gia tăng tạo ra trong khu vực tư nhân 

chiếm tỷ trọng 36,2% trên tổng giá trị gia tăng của khu vực ngoài nhà nước, 

kinh tế tập thể là 10,3%. Như vậy, mặc dù kinh tế cá thể chiếm tỷ trọng chủ yếu 

nhưng cơ cấu kinh tế theo thành phần vẫn đang chuyển dịch theo hướng tích cực 

khi tỷ trọng của kinh tế tư nhân đang theo xu hướng tăng lên. Tỷ trọng của kinh 

tế tư nhân từ mức 32,8% trên tổng giá trị gia tăng của khu vực ngoài nhà nước 

năm 2015 tăng lên 36,2% năm 2018.  

 

 

Hình 6: Tỷ trọng giá trị gia tăng của khu vực ngoài nhà nước theo thành phần 
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Nguồn: Niên giám thống kê Vĩnh Phúc 2018 

3) Về phát triển doanh nghiệp: Lũy kế đến hết 30/6, toàn tỉnh có 10.142 doanh 

nghiệp, với tổng vốn đăng ký trên 93.000 tỷ đồng, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra (9.500 doanh nghiệp), trong đó, có 7.302 

doanh nghiệp đang hoạt động. Nhờ môi trường đầu tư, kinh doanh được cải 

thiện, thị trường tiêu thụ khởi sắc, hầu hết các doanh nghiệp đều sản xuất, kinh 

doanh hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp đã điều chỉnh tăng vốn, mở rộng quy mô 

sản xuất, đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất, đổi mới mẫu mã, nâng cao cấp 

lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, không chỉ góp phần giải quyết việc 

làm cho hàng trăm nghìn lao động, tăng thu ngân sách nhà nước mà còn tạo 

bước đột phá mới trong phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, tạo nền móng 

vững chắc sớm đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại 

vào năm 2020. 

Hình 7: Cơ cấu doanh nghiệp theo ngành kinh tế 

  

Nguồn: Niên giám thống kê Vĩnh Phúc 2018 
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Hình 8: Phân bố doanh nghiệp theo đơn vị huyện 

  

Nguồn: Niên giám thống kê Vĩnh Phúc 2018 

4) Về chính sách cải thiện môi trường đầu tư: môi trường đầu tư tại tỉnh đã có 

chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư và sản 

xuất kinh doanh. Tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp chặt chẽ với VCCI triển khai các 

thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2020 về các chương trình liên quan đến xúc 

tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp. Việc tổ chức 

thực hiện Đề án cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh 

Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 thường xuyên được kiểm tra, giám sát. Hiệp hội 

doanh nghiệp chủ trì tiến hành tổ chức khảo sát, đánh giá phản hồi của doanh 

nghiệp đối với các cơ chế, chính sách của tỉnh, sự năng động, sáng tạo và thái độ 

công tác của các sở, ban, ngành và địa phương để công bố rộng rãi trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. Việc thực hiện khảo sát nhằm phát hiện, chấn 

chỉnh kịp thời các cơ quan, cá nhân có biểu hiện tiêu cực, gây ảnh hưởng 

nghiêm trọng tới môi trường đầu tư, kinh doanh tại tỉnh.  

5) Công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai quyết liệt theo hướng 

tiết giảm về thời gian và đơn giản về thủ tục hành chính. Thủ tục thành lập 

doanh nghiệp, thủ tục đầu tư đã bước đầu được rút giảm thời gian giải quyết và 

đơn giản các thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh như: Hồ sơ không cần phải có văn bản xác nhận vốn pháp định và chứng 

chỉ hành nghề; Thời gian thành lập doanh nghiệp tối đa không quá 03 ngày làm 

việc theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Đối với các thủ tục đăng ký đầu tư 

nước ngoài thực hiện 100% các dự án được cấp mã số đăng ký và cập nhật qua 

mạng theo quy định của Luật Đầu tư. Đối với thủ tục thành lập doanh nghiệp 
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qua mạng đã triển khai thực hiện, tuy nhiên tỉ lệ đăng ký qua mạng còn thấp. 

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư qua mạng trong đó xác định với UBND tỉnh 

hỗ trợ cho doanh nghiệp để tiến tới đạt tỷ lệ 100% doanh nghiệp đăng ký qua 

mạng. Trong năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành quy điṇh về thưc̣ hiêṇ trình tự 

triển khai dự án đầu tư theo Luật Đầu tư tại Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND 

ngày 15/9/2019 với mục tiêu rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính 

về triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 

các nhà đầu tư đang nghiên cứu môi trường đầu tư hoặc có ý định đầu tư tại 

Vĩnh Phúc. 

6) Về công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp: Tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện có 

hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên đôn 

đốc, chỉ đạo sát sao các sở, ban, ngành triển khai kịp thời, có hiệu quả, các 

nhiệm vụ về hỗ trợ doanh nghiệp theo các giải pháp trong chỉ đạo điều hành tại 

Chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo ban hành theo Quyết định số 03-

QĐ/BCĐ ngày 15/8/2016 của Ban chỉ đạo Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh 

nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể: 

7) Đổi mới quy trình thủ tục cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh 

theo hướng giảm thủ tục và thời gian thực hiện các quy trình cho vay tín 

dụng.Các quy trình cho vay đã được nhiều tổ chức tín dụng đổi mới, cải tiến 

theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giảm bớt thời gian thực hiện thủ tục vay vốn 

nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay. Cụ thể, thời gian, số lần giao dịch, giấy tờ 

cần cung cấp của khách hàng đã giảm 20-40%; một số quy trình/sản phẩm dịch 

vụ đã giảm 42% số lượng bản gốc mẫu biểu, giảm 45% số lượng chữ ký khách 

hàng và giảm 48% số lượng chữ ký cán bộ ngân hàng trênhồ sơ; giảm 70-75% 

thời gian đăng ký do khách hàng thực hiện trực tuyến… Nhiều ngân hàng triển 

khai hệ thống phê duyệt, quản lý tín dụng bằng phần mềm tin học nhằm quản lý 

quy trình cho vay trực quan, minh bạch, giảm thiểu rủi ro. Các tổ chức tín dụng 

đã đẩy mạnh phát triển các dịch vụ bán lẻ, tối ưu hóa quy trình cung cấp dịch vụ 

thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông như triển khai các 

kênh chuyển tiền, cung cấp các sản phẩm bán lẻ qua Internet Banking, Mobile 

Banking… nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, doanh nghiệp. 

8) Tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, hạ tầng cho doanh nghiệp.Theo quy hoạch 

sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2020 của tỉnh Vĩnh Phúc được Chính phủ phê 

duyệt tại Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/5/2018, hiện tại quỹ đất cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh và thương mại dịch vụ được bổ sung thêm 1.881,0 ha, 

nâng tổng diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ đến năm 
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2020 trên địa bàn tỉnh là 3.631 ha, dự kiến đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng đất cho 

các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

9) Nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất phục vụ công tác giải phóng mặt 

bằng, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 10/12/2017 về 

việc uỷ quyền xác định giá đất tình bồi thường cho cấp huyện. Công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư từng bước được hoàn thiện, tuy nhiên do giá bồi 

thường hỗ trợ hiện nay thấp hơn so với các tỉnh lân cận (84 triệu đồng/sào) dẫn 

đến tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng với các hộ dân còn gặp nhiều khó 

khăn. 

10) Hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tỉnh 

Vĩnh Phúc (Gọi tắt là Hệ thống đường dây nóng) được đưa vào hoạt động từ 

năm 2017 và dần trở thành kênh thông tin quan trọng kết nối giữa doanh nghiệp 

và chính quyền. Hệ thống đường dây nóng chính thức vận hành vào tháng 

4/2017 với mục tiêu giải quyết nhanh nhất các khó khăn, vướng mắc mà doanh 

nghiệp gặp phải trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. 

11) Công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, liên tục 

trong các lĩnh vực như: tuyển dụng lao động, hỗ trợ pháp lý, khuyến khích và hỗ 

trợ khởi nghiệp. Hoạt động tư vấn, kết nối, giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp 

được tiếp tục duy trì và đẩy mạnh.Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

được triển khai tích cực thông qua tổ chức các tọa  đàm, hội nghị về hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp, phổ biến các quy định, chính sách mới về thuế, hải quan và 

bảo hiểm xã hội, xây dựng chuyên mục hàng tuần trên Truyền hình Vĩnh Phúc 

giới thiệu phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực công 

chứng, đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, dược… 

12) Công tác quản lý nhà nước với doanh nghiệp sau đăng ký doanh nghiệp và 

sau cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện nghiêm túc.  

b. Một số tồn tại, hạn chế: 

1) Quy mô doanh nghiệp trong tỉnh còn nhỏ. Nếu xét theo quy mô lao động, 

đa số doanh nghiệp của tỉnh là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, chiếm tỷ 

trọng tới 97,3% tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh. Trong đó, doanh nghiệp siêu 

nhỏ chiếm tỷ trọng chủ yếu, lên tới 34%. Doanh nghiệp nhỏ và vừa lần lượt 

là 31,2% và 31,9%. Điểm đáng chú ý là trong số các doanh nghiệp tư nhân 

thì gần 50% là doanh nghiệp siêu nhỏ, với số lao động dưới 5 lao động, 

doanh nghiệp lớn với lao động từ 200 người trở lên chỉ có 1 doanh nghiệp. 

Trong số các doanh nghiệp lớn (với tỷ trọng rất nhỏ là 2,7%) thì chủ yếu là 
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doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm 63%, tiếp đó mới là doanh 

nghiệp ngoài nhà nước chiếm 34%. Tại tỉnh, có 3 doanh nghiệp rất lớn với 

quy mô lao động trên 5000 người nhưng cả 3 doanh nghiệp này đều là doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (2 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và 

1 doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài). Như vậy có thể thấy, kinh tế tư 

nhân của tỉnh đóng góp còn hạn chế chủ yếu do doanh nghiệp trong thành 

phần này còn nhỏ, bị hạn chế về quy mô vốn đầu tư, quy mô sử dụng lao 

động, hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhỏ, khó có thể áp dụng khoa học 

công nghệ cao. 

c. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế: 

1) Khách quan: Môi trường đầu tư kinh doanh có sự cải thiện nhưng nhìn 

chung tốc độ cải cách thể chế vẫn chậm và chưa đáp ứng được kỳ vọng của 

doanh nghiệp. Khó khăn xuất phát từ trung ương cho đến việc thi hành các 

thủ tục tại địa phương. Các doanh nghiệp nhỏ gặp nhiều khó khăn trong tiếp 

cận tín dụng do thủ tục vay vốn còn phức tạp. Hội nhập kinh tế quốc tế ngày 

càng sâu rộng, một mặt đem lại các cơ hội kinh doanh mới nhưng một mặt 

cũng gây sức ép đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước. Các 

doanh nghiệp trong nước chịu sức ép không nhỏ đến từ các doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp có năng lực về tài chính 

và công nghệ.  

2) Chủ quan: Hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn. Bản 

thân doanh nghiệp quy mô nhỏ, thiếu vốn, thiếu lao động, công nghệ để phát 

triển lớn. Kinh nghiệm quản lý còn yếu, thiếu kế hoạch phát triển với tầm 

nhìn dài hạn. Các doanh nghiệp còn gặp khó khăn về tiếp cận tín dụng, tiếp 

cận đất đai, quy mô sản xuất nhỏ bé, chủ yếu gia công nên giá trị thấp, sức 

cạnh tranh không cao; công tác nắm bắt thông tin, xúc tiến đầu tư chưa được 

chú trọng. Doanh nghiệp còn thiếu sự kết nối về thông tin và công nghệ. 

Ngoài ra, tỉnh chưa có nhiều chính sách nhằm phát triển công nghiệp phụ trợ, 

thiếu tính chiến lược định hướng toàn diện, chưa thể tận dụng hết các lợi ích của 

các hiệp định thương mại tự do trong việc phát triển ngành; các cơ chế về ưu đãi 

tín dụng đầu tư, về thuế, tiền thuê đất, đặc biệt là phân bổ nguồn lực để triển 

khai các chính sách về công nghiệp phụ trợ chưa được cụ thể hóa… Việc thiếu 

các cơ chế này khiến doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ khó khăn trong việc tiếp 

cận các hỗ trợ và ưu đãi. 
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2.1.7. Về phát triển kinh tế tập thể 

a. Kết quả đaṭ đươc̣ 

1) Khu vực KTTT của tỉnh đã từng bước được củng cố, tính đến cuối năm 

2017, toàn tỉnh có 306 HTX đang hoạt động, thu hút 3.896 lao động. Trong 

đó HTX nông nghiệp chiếm 39,2% và HTX phi nông nghiệp chiếm 60,8%. 

KTTT đã và đang có vai trò ngày càng quan trọng trong việc cung cấp các 

dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp, giải quyết việc làm,... cho nông dân, góp 

phần thúc đẩy nền kinh tế chung của tỉnh phát triển. 

Hình 9: Phân bố Hợp tác xã theo đơn vị huyện năm 2017 

 

Nguồn: Niên giám thống kê Vĩnh Phúc 2018 

Bảng 5: Loại hình kinh doanh của HTX 

TT Loại hình TH2015 TH2016 

 Tổng số 608 586 

1 Nông nghiệp 237 230 

2 CN-TTCN 26 31 

3 Xây dựng 10 16 

4 Tín dụng 31 31 
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TT Loại hình TH2015 TH2016 

5 Thương mại 57 55 

6 Vận tải 23 24 

7 Điện 52 41 

8 Môi trường 54 60 

9 
Kinh doanh 

tổng hợp 
118 98 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc; Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc 

3) Khu vực KTTT của tỉnh đã có những chuyển biến rõ rệt, là khu vực có vai 

trò, vị trí quan trọng trong việc giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống cho 

một bộ phận người lao động, tạo sự ổn định về chính trị - xã hội. Các HTX 

trên địa bàn tỉnh đang có bước vươn lên theo hướng đa dạng các loại hình 

dịch vụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thành viên và thị 

trường. Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, dự báo khu vực 

KTTT của tỉnh sẽ có bước phát triển vượt bậc cả về chất và lượng trong 

những năm tiếp theo. Số HTX hoạt động hiệu quả tăng, số HTX hoạt động 

yếu, kém giảm. Các HTX đều hoạt động theo Luật HTX 2012, số HTX hoạt 

động không theo luật hoặc hoạt động cầm chừng sẽ bị giải thể hoặc chuyển 

sang hình thức khác.  

4) Về chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể: Tỉnh đã thực hiện các chính sách để 

hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trong đó có chính sách đào tạo cán bộ và 

nguồn nhân lực quản lý HTX, chính sách ưu đãi đất đai đối với HTX, thành 

lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Vĩnh Phúc, hỗ trợ kinh phí cho các HTX 

đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, hạ giá thành, nâng sức cạnh 

tranh, chính sách hỗ trợ tiếp thị và mở rộng thị trường, chính sách đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi, điện, nước… tạo môi trường và 

điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế của tỉnh nói chung mà trong đó có 

kinh tế HTX.  

5) Chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển 

KTTT đúng đắn, rõ ràng, ngày càng hoàn thiện, tạo sự nhất quán trong 

nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với thành phần kinh tế này. 

Một số cơ chế chính sách khuyến khích đối với thành phần KTTT đã dần 

phát huy tác dụng, tạo động lực cho sự phát triển mô hình HTX hiện nay. 
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6) Một số HTX đã dần thích nghi với cơ chế thị trường do có sự năng động, 

sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh của đội ngũ cán bộ lãnh đạo của HTX. 

Ban quản lý chủ chốt của các HTX đã linh động trong việc quản lý điều 

hành, ký kết hợp đồng với các đối tác, tiếp thị quảng bá thương hiệu sản 

phẩm phát huy được vai trò sức mạnh của đơn vị góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

7) Các HTX hoạt động với nhiều loại hình sản xuất kinh doanh đa dạng, 

phong phú góp phần hỗ trợ kinh tế hộ phát triển; Nhiều ban quản lý HTX 

cùng với thành viên và người lao động luôn chủ động phát triển sản xuất, 

ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh mang lại hiệu 

quả kinh tế cao. Bên cạnh đó giải quyết được số lượng lớn lao động nhàn rỗi 

ở nông thôn, tạo được công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, chất lượng đời 

sống người dân ngày càng ổn định. 

b. Một số tồn tại, hạn chế: 

1) Hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX chưa thiết thực, chưa gắn với thị 

trường.Hoạt dộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các HTX vẫn mang tính 

ngắn hạn, chưa xây dưṇg đươc̣ phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh, 

dịch vụ dài hạn cho mình, do đó các hoạt động kinh tế của HTX thiếu ổn định, 

bị động, lợi ích mang lại cho thành viên chưa cao. HTX chưa thật sự được tham 

gia vào quá trình xây dựng nông thôn mới, chưa được ưu tiên thực hiện nhiệm 

vụ. 

2) Thiếu các mối liên doanh, liên kết với các HTX khác, các loại hình tổ chức 

kinh tế khác và với các đơn vị nghiên cứu. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

mới có duy nhất 01 Liên hiệp HTX, do đó các HTX chưa có kinh nghiệm trong 

việc gắn kết, hợp tác giữa các HTX, giữa HTX với các đơn vị khác. Đa số các 

HTX vẫn làm ăn theo kiểu tự cung tự cấp trong nội bộ, chưa chủ động hợp tác 

với bên ngoài.  

c. Nguyên nhân của hạn chế: 

1) Khách quan: HTX, tổ hợp tác hoạt động với hai mục đích: kinh tế và xã hội, 

nên rất khó cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác. Việc thể chế hóa các 

chính sách hỗ trợ phát triển KTTT còn chậm và chưa đồng bộ. Một số chính 

sách và văn bản hướng dẫn có tính khả thi chưa cao và chưa quan tâm đầy đủ 

đến yếu tố chất lượng hiệu quả và khả năng hội nhập của các tổ chức KTTT. 

Công tác quản lý nhà nước đối với HTX còn hạn chế. Các chính sách đã được 

ban hành trong Luật HTX 2012 và Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 
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21/11/2013 của Chính phủ như hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ về khoa 

học công nghệ, thành lập mới HTX, … nhưng việc thể chế hóa rất chậm. Viêc̣ 

thưc̣ hiêṇ các chính sách hỗ trơ ̣khuyến khích kinh tế tâp̣ thể còn nhiều haṇ chế 

như: 

+ Chính sách đất đai chưa đư ợc quan tâm, hỗ trợ thực hiện: hầu hết diêṇ 

tích đất do các HTX quản lý chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ; 

Phần lớn HTX chưa có tru ̣sở riêng để hoaṭ đôṇg. 

+ Chính sách đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ HTX nông nghiệp là hết 

sức cần thiết và phải đươc̣ thường xuyên, song viêc̣ tổ chức các lớp tâp̣ huấn còn 

găp̣ khó khăn do đa số cán bô ̣HTX và thành viên có thu nhâp̣ thấp , bên caṇh đó 

HTX không có kinh phí hỗ trơ ̣cán bô ̣tham gia hoc̣ tâp̣ nâng cao trình đô ̣dài haṇ 

và ngắn hạn. 

+ Các chính sách khác cho cán bộ và thành viên HTX như bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế , bản hiểm thất nghiệp… còn gặp nhiều vướng mắc trong quá trình 

thưc̣ hiêṇ. Hầu hết các cán bộ quản lý HTX hiện nay chưa được đóng bảo hiểm. 

2) Hạn chế về vốn vay ưu đãi, huy động vốn ngân hàng gặp nhiều khó khăn.Tổng số 

vốn bình quân 1 HTX trên địa bàn tỉnh chưa cao
11

, nhiều HTX quy mô thôn vốn 

hoạt động chỉ có từ vài chục triệu đồng hoặc không có vốn hoạt động, nhất là 

các HTX nông nghiệp. Khó huy động được vốn từ chính các thành viên cho hoạt 

động của HTX. Mức vay vốn ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ HTX thấp (dưới 300 triệu 

đồng/HTX); Vay tín dụng Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác gặp nhiều 

khó khăn do không có tài sản thế chấp. 

3) Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về KTTT và HTX chưa 

thường xuyên và chưa sâu nên nhận thức của không ít cán bộ và thành viên về 

HTX còn rất hạn chế. Đáng chú ý là việc nhận thức về Luật HTX và HTX kiểu 

mới của nhiều cán bộ quản lý HTX còn chưa đầy đủ dẫn đến tình trạng tư tưởng 

trông chờ, ỷ nại vào Nhà nước. 

4) Việc theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh 

gặp một số khó khăn nhất định, số liệu của các HTX không được thống kê đầy 

đủ do các HTX, không có báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh định kỳ 6 

tháng và 1 năm đối với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.  

5) Chủ quan: Năng lực quản lý của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc HTX 

còn hạn chế, làm việc không ổn định lâu dài trong HTX. Phần lớn cán b ộ quản 

                                                           
11

Vốn trung bình HTX Nông ng hiệp là 499 triệu đồng/HTX; HTX phi nông nghiệp là 7.300 triệu đồng/HTX 



63 
 

lý HTX chưa đươc̣ tâp̣ huấn nghiêp̣ vu ̣chuyên môn trước khi đảm nhâṇ các vi ̣ trí 

quản lý; làm việc trên cơ sở kinh ngh iêṃ không có kiến thức chuyên môn về thi ̣ 

trường, kỹ thuật công nghệ . Công tác tâp̣ huấn và bồi dưỡng kiến thức trình đô ̣

chuyên môn cho cán bộ HTX còn hình th ức, chất lươṇg chưa cao ; Lương cho 

cán bộ quản lý thấp , nhất là HTX nông nghiệp, nên khó duy trì ổn định công 

việc cho người lao động. Trong khi đó, thành viên HTX chưa tích cưc̣ trong viêc̣ 

đóng góp sức người , sức của vì sư ̣phát triển chung của HTX do thành viên 

không ý thức đầy đủ được quyền lợi và nghĩa vụ của họ trong HTX. 

2.2. Về các lĩnh vực văn hóa xã hội 

2.2.1. Khoa học và công nghệ  

a. Những thành tưụ đaṭ đươc̣ 

Công tác Khoa học và công nghệ tại tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua đã đạt 

được những thành tựu như sau: 

1) Công tác tham mưu được tăng cường. Với vai trò đầu mối, Sở Khoa học công 

nghệ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong việc ban hành 

các văn bản quy phạm pháp luật, quy định liên quan tới các vấn đề như: định 

mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh; quản lý và thực hiện các nhiệm vụ KH &CN trên địa bàn 

tỉnh; quản lý đo lường, các hoạt động sáng kiến, đang tham mưu cho UBND 

tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về: Quy định một số nội dung và 

mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 

2016-2020; Hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa 

bàn tỉnh. 

2) Công tác nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào thực tiễn tiễn sản xuất và đời 

sống được đẩy mạnh. Tiến hành điều chỉnh, bổ sung để triển khai 02 chương 

trình nghiên cứu ứng dụng KHCN, bao gồm: "Xây dựng mô hình thí điểm liên 

kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao đối với sản phẩm chuối 

tiêu hồng tại huyện Yên Lạc, giai đoạn 2017-2020” và "Xây dựng mô hình thí 

điểm liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao đối với sản 

phẩm rau quả trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020”. Nhìn chung, hoạt động 

nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời 

sống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có những bước đi, cách làm đột phá, có sự 

tham gia chỉ đạo sát sao, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tham 

gia tâm huyết, có trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong quá 

trình nghiên cứu, ứng dụng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. Nhiều 
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mô hình KH&CN có hiệu quả được triển khai như: bảo tồn, phát triển cây dược 

liệu quý hiếm Trà hoa vàng, ba kích; trồng chanh tứ quý, cam không hạt (cam 

V2) chất lượng cao; nhà kính, nhà lưới ứng dụng công nghệ cao; sản xuất, cung 

ứng chế phẩm Biomix1; xử lý chất thải chăn nuôi bằng công nghệ tách rắn-

lỏng... tuyển chọn và phát triển một số giống lúa thuộc nhóm Japonica chất 

lượng trên địa bàn tỉnh; trồng thử nghiệm một số giống ớt thương phẩm nhập 

nộị; ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo để phát triển đàn trâu lai Murrah tại 

Vĩnh Phúc... Bên cạnh đó, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc cũng tích 

cực đề xuất, đặt hàng với Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm thẩm định, phê 

duyệt các dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi. 

3) Công tác thẩm định công nghệ các dự án đầu tư phát triển của địa phương đã 

đi vào nề nếp. Các đơn vị đã phối hợp tốt với Sở Khoa học và Công nghệ trong 

công tác thẩm định công nghệ dự án trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt, từ đó 

ngăn chặn được việc sử dụng công nghệ lạc hậu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, tăng năng suất chất lượng. Sàn giao dịch công nghệ 

thiết bị trực tuyến bước đầu hoạt động có hiệu quả, góp phần đẩy mạnh thị 

trường công nghệ trên địa bàn tỉnh phát triển. 

4) Hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN trên các lĩnh vực: an toàn bức xạ hạt 

nhân, sở hữu trí tuệ, TCĐLCL, quản lý KHCN cơ sở... có nhiều đổi mới, bước 

đầu đem lại kết quả tốt. Nhìn chung các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh đã có ý thức chấp hành pháp luật về TCĐLCL, ghi nhãn hàng hóa. Sở Khoa 

học và Công nghệ đã làm tốt việc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh trong công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

trong hoạt động KH&CN; trong đấu tranh chống gian lận thương mại, hàng giả, 

hàng kém chất lượng. Nhận thức của người tiêu dùng ngày càng tăng, góp phần 

đầy lùi tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng. 

5) Đầu tư cho KH&CN được các cấp, ngành quan tâm: tiềm lực KH&CN (cơ sở 

vật chất, trang thiết bị..) được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực 

trong: quản lý Nhà nước về KH&CN, nông nghiệp&PTNT, chăm sóc sức khỏe 

nhân dân, giáo dục và đào tạo… 

6) Hoạt độngthông tin, tuyên truyền về KH&CN tiếp tục được đẩy mạnh với nội 

dung phong phú, đối tượng rộng rãi. Ngoài các thông tin, bài, ảnh trên Website 

của Sở, Bản tin KH&CN, Báo Vĩnh Phúc... còn  tích cực phối hợp với Đài PT-

TH tỉnh đưatin bài về hiệu quả của các mô hình KH&CN, góp phần nâng cao 

nhận thức của nhân dân về vai trò, tác động của KH&CN đối với sản xuất và đời 

sống.  
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7) Công tác dịch vụ KH&CN, bao gồm: tư vấn, chuyển giao công nghệ, kiểm 

định, hiệu chuẩn các phương tiện đo, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa... tiếp tục được đẩy mạnh. 

8) Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng Chính phủ điện tử tiếp tục 

được triển khai đồng bộ. Phần mềm quản lý văn bản dùng chung có sử dụng mã 

định danh các cơ quan, đơn vị nhà nước liên thông với Văn phòng Chính phủ, 

các Bộ, ngành qua trục liên thông văn bản quốc gia, đồng thời đảm bảo tích hợp 

chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, đáp ứng quy trình gửi, nhận văn bản điện tử 

được thực hiện từ 1/9/2019 tại 40 sở, ngành, UBND cấp huyện và 137 xã, 

phường, thị trấn. Bàn giao 745 chứng thư số chuyên dùng (trong đó 386 chứng 

thư số cơ quan và 359 chứng thư số cá nhân), chữ ký số chuyên dùng được tích 

hợp trong phần mềm quản lý văn bản và điều hành và các cơ quan, cá nhân đã 

bắt đầu ký số trên văn bản. Hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin được chú 

trọng, trong đó đã triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP), triển khai 

phần mềm phòng, chống mã độc theo mô hình quản lý tập trung. 

b. Những tồn taị, hạn chế 

Tuy nhiên, bên caṇh những kết quả tích cưc̣ kể trên , lĩnh vực khoa học 

công nghê ̣còn tồn tại một số hạn chế như sau: 

1) Đầu tư cho KH&CN (gồm nguồn: sự nghiệp KHCN, đầu tư phát triển KHCN 

và CNTT) mới đạt 0,8%, chưa đạt 2,0% tổng chi NSNN hằng năm của tỉnh 

trong giai đoạn 2016-2020 như Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 Hội 

nghị Trung ương 6 BCH Trung ương Đảng khóa XI
12

 về phát triển khoa học và 

công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong năm 2018, 

đầu tư cho KH&CN mới chỉ đạt 0.034% GRDP
13

 trong khi để đảm bảo phát 

triển bền vững, chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phải đạt từ 

0.8% đến 1% GRDP của tỉnh. 

2) Doanh nghiệp có tốc độ đổi mới công nghệ và thành lập Quỹ phát triển 

KH&CN trong các doanh nghiệp còn hạn chế. Tỷ lệ đổi mới công nghệ giải 

đoạn 2016-2020 ước đạt 16,9%, không đạt mục tiêu KH 2016-2020 đề ra 20%
14

. 

Theo Luật Khoa học và Công nghệ 2000 và 2013, doanh nghiệp được lập Quỹ 

phát triển khoa học và công nghệ để chủ động đầu tư phát triển khoa học và 
                                                           
12

Theo Kế hoạch Hoạt động Khoa học và công nghệ 5 năm 2021-2025, số 37/KH-SKHCN 

13
Theo niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018: http://niengiam2018.thongkevinhphuc.gov.vn, truy cập lúc 

1:19pm, ngày 6/11/2019. 

14
Theo Kế hoạch Hoạt động Khoa học và công nghệ 5 năm 2021-2025, số 37/KH-SKHCN 

http://niengiam2018.thongkevinhphuc.gov.vn/
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công nghệ, trong đó quy định doanh nghiệp được trích tối đa 10% thu nhập tính 

thuế hàng năm để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên có rất ít doanh nghiệp nào thực hiện điều này. Bên cạnh đó, trình độ 

khoa học công nghệ của doanh nghiệp còn hạn chế. Cụ thể, thống kê cho thấy 

70% số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trình độ công nghệ trung bình, 15% 

trung bình tiên tiến, 15% lạc hậu (thường thuộc nhóm vật liệu xây dựng), ngoại 

trừ doanh nghiệp FDI thực hiện đổi mới thì các doanh nghiệp chỉ mua và vận 

hành dây chuyền công nghệ. 

3) Các đề tài , dự án còn có quy mô nhỏ , kinh phí chưa thỏa đáng , chưa có các 

chương trình lớn, tạo thành phong trào nghiên cứu KH&CN có sức mạnh lan tỏa 

nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh . Môṭ số chương trình nghiên 

cứu KHCN còn găp̣ khó khăn , vướng mắc khi triển khai . Viêc̣ ứng duṇg kết quả 

nghiên cứu và chuyển giao tiến bô ̣kỹ thuâṭ cho người dân còn chưa đươc̣ đẩy 

mạnh và gặp nhiều vướng mắc.  

4) Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc sau 10 năm hoạt động tổng số dự án 

được thẩm định và giải ngân mới được 33 dự án, trung bình 3,3 dự án/năm... với 

Tổng kinh phí của 33 dự án được giải ngân là 75 tỷ đồng, trung bình mỗi dự án 

được vay khoảng 2 đến 2,5 tỷ đồng. Đây là con số vô cùng hạn chế đối với nhu 

cầu đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh
15

. Quỹ không 

huy động được nguồn vốn ngoài ngân sách, 100% vốn hoạt động của quỹ là do 

ngân sách cấp. 

5) Cơ chế, chính sách áp dụng KHCN vào thực tiễn còn nhiều bất cập. Cơ chế, 

chính sách hỗ trợ cho việc nhân rộng, phát triển các kết quả nghiên cứu còn 

thiếu hoặc chưa đủ mạnh; trình tự, thủ tục có liên quan đến quá trình triển khai 

thực hiện nhiệm vụ KH&CN phức tạp, phải đầu tư nhiều thời gian công sức nên 

làm giảm sự nhiệt huyết của những người làm khoa học, doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân. Thời gian đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ còn kéo dài, thủ tục 

rườm rà, gây tâm lý e ngại cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký. 

6) Mặc dù tỷ lệ đóng góp bình quân của TFP vào GRDP Vĩnh Phúc chưa đạt 

mục tiêu đặt ra trong quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ và mục tiêu 

chung trong Quyết định 712/QĐ-TTg ngày 22/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt chương trình Quốc gia về năng suất chất lượng, sản phẩm hàng hóa 
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Theo Báo cáo tổng kết và đánh giá 10 năm hoạt động quỹ phát triển KH&CN Vĩnh Phúc giai đoạn 2009-2019, 

số 40/BC-QKHCN 
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của doanh nghiệp Việt nam đến năm 2020 (30%).
16

Nguyên nhân được xác định 

là mức đóng góp vốn chưa kiện toàn, chất lượng lao động của tỉnh chưa cao, 

tỉnh chưa có nhiều chính sách thu hút đầu tư tăng nhằm chất lượng lao động, 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới thiết bị công nghệ, quản lý tiên tiến; đặc 

biệt là đầu tư cho KH&CN, đổi mới sáng tạo của người dân, DN, tranh thủ các 

cơ hội tạo ra từ cách mạng công nghiệp 4.0 

c. Nguyên nhân của tồn taị, hạn chế 

1) Nhận thức của cộng đồng xã hội về vai trò của KH&CN nói chung còn hạn 

chế. Vai trò của KH&CN trong sự phát triển chưa được xem là then chốt trong 

hoạt động thuờng xuyên như quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 6 

(khóa XI) về khoa học và công nghệ; Nhìn chung, ý thức từ bộ máy hành chính 

đến người dân về khoa học công nghệ còn chưa cao. 

2) Hệ thống văn bản điều chỉnh trong hoạt động KH&CN chủ yếu là các văn 

bản áp dụng cho các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, chưa có quy định cho 

các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh nên khi cấp tỉnh triển khai gặp khó khăn, lúng 

túng;  

3) Sự phối hợp giữa các sở ban ngành; các thành, thị, huyện trong quản lý hoạt 

động KH&CN chưa thường xuyên và chặt chẽ;  

4) Đội ngũ cán bộ KH&CN tuy có tăng về số lượng nhưng chất lượng vẫn còn 

thấp, bất hợp lý về cơ cấu ngành nghề. Đặc biệt, tỉnh còn thiếu các chuyên gia 

đầu ngành trên các lĩnh vực nên công tác tư vấn, phản biện còn hạn chế. Chính 

sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học nói chung và cán bộ 

khoa học trẻ nói riêng còn nhiều thách thức, bất cập;  

5) Doanh nghiệp có công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ còn 

rất hạn chế. Số doanh nghiệp quan tâm, đầu tư cho cho lĩnh vực này còn thấp. 

Nội dung chủ yếu tập trung vào công tác đào tạo (đào tạo nâng cao tay nghề cho 

người lao động, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo 

tiêu chuẩn ISO 9001:2000, ISO 14000 và những nội dung khác) còn công tác 

phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học ít 

được doanh nghiệp chú ý.  

6) Cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học đã được đẩy mạnh đầu tư, tuy 

nhiên nhìn chung vẫn còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển 

nhất là trong những lĩnh vực công nghệ cao;  
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Quyết định 712/TTg, ngày 21/5/2010 về việc Phê duyệt chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. 
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7) Cơ chế chính sách của Nhà nước về đầu tư và phát triển khoa học công nghệ 

còn nhiều bất cập, chưa khuyến khích được các doanh nghiệp đầu tư đổi mới 

công nghệ. Các cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ chậm được sửa 

đổi, bổ sung. Các mức hỗ trợ còn thấp, thủ tục còn rườm rà nên chưa thực sự 

khuyến khích được các doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ. 

8) Quỹ phát triển KH&CN hoạt động chưa hiệu quả do những nguyên nhân cụ 

thể sau: Thứ nhất, mặc dù theo điều lệ hoạt động, quỹ hoạt động trong 5 lĩnh 

vực: cấp kinh phí, tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay. Nhưng quỹ 

không thực hiện chức năng cấp kinh phí, tài trợ, hỗ trợ mà chủ yếu cho các 

doanh nghiệp vay với mức lãi suất bằng một nửa lãi suất ngân hàng thương mại 

trên địa bàn cùng thời điểm để phát triển KHCN của doanh nghiệp
17

. Thứ hai, tỷ 

lệ đầu tư cho Quỹ còn thấp, chưa thu hút được các nguồn vốn ngoài ngân sách 

(các khoản đóng góp tự nguyện, tặng của các tổ chức, cá nhân trong nước và 

quốc tế). 100% vốn đầu tư cho KH&CN là vốn ngân sách
18

. Thứ ba, cơ cấu chi 

cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ bất cân xứng, tập trung chủ 

yếu chi cho các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, trong khi chi cho các tổ 

chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cũng như cơ sở giáo dục và 

đào tạo còn hạn chế
19

. Danh mục đề tài đề án tập trung nhiều về lĩnh vực nông 

nghiệp, trong khi các lĩnh vực khoa học xã hội còn hạn chế. Thứ tư, quy trình 

thẩm định tính khả thi của công nghệ, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; tài sản 

thế chấp, các điều kiện vay vốn của chủ đầu tư/doanh nghiệp và tổ chức thực 

hiện giửi ngân nguồn vốn cho vay của Quỹ phát triển KH&CN còn rườm rà, 

phức tạp, phải qua nhiều khâu, nhiều quy trình. Thứ năm, công tác tuyên truyền 

còn hạn chế. Theo khảo sát năm 2019, có 51 trong tổng số 88 doanh nghiệp/cá 

nhân được điều tra khảo sát có biết đến Quỹ và đã làm hồ sơ vay vốn từ Quỹ, 

chiếm 57,96 %. Số Doanh nghiệp/cá nhân không biết thông tin về Quỹ, do vậy 

không làm hồ sơ vay vốn chiếm gần một nửa (42,04 %). Có 28 doanh nghiệp/cá 

nhân được vay vốn trên tổng số 51 Hồ sơ vay vốn, chiếm 54,90 %. Số không 

được vay vốn khá nhiều - chiếm 45,10 %. Điều này cho thấy số lượng hồ sơ 

không được vay vốn chiếm khá cao. Các doanh nghiệp/khách hàng vay vốn 

chưa đạt các điều kiện còn nhiều
20

. Các khách hàng này nằm tập trung ớ các 
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Theo Kế hoạch Hoạt động Khoa học và công nghệ 5 năm 2021-2025, số 37/KH-SKHCN 

18
Theo Kế hoạch Hoạt động Khoa học và công nghệ 5 năm 2021-2025, số 37/KH-SKHCN 

19
Theo niên giám thống kê tỉnh Vĩnh phúc năm 2018: http://niengiam2018.thongkevinhphuc.gov.vn, truy cập lúc 

1:19pm, ngày 6/11/2019. 

20
Theo Báo cáo tổng kết và đánh giá 10 năm hoạt động quỹ phát triển KH&CN Vĩnh Phúc giai đoạn 2009-2019, 

số 40/BC-QKHCN 

http://niengiam2018.thongkevinhphuc.gov.vn/
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doanh nghiệp siêu nhỏ, hoặc hộ gia đình, do điều kiện tài chính hoặc phương án 

sản xuất kinh doanh không đạt các điều kiện của Quỹ và Ngân hàng đề ra. 

2.2.2. Giáo dục và đào tạo 

a. Những thành tưụ đaṭ đươc̣ 

Giáo dục của tỉnh trong giai đoạn vừa qua đạt nhiều thành tựu. 

1) Viêc̣ nâng cao chất lươṇg nguồn nhân lưc̣ đươc̣ coi troṇg . Cụ thể như sau: 

Số hoc̣ sinh mâũ giáo , tiểu hoc̣, trung hoc̣ cơ sở và trung hoc̣ phổ thông lần lươṭ 

là 76,0 nghìn, 111,0 nghìn, 68,3 nghìn và 29,1 nghìn
21

, đaṭ các muc̣ tiêu đ ề ra. 

Viêc̣ huy đôṇg trẻ ra lớp mâũ giáo và lớp môṭ vươṭ chỉ tiêu kế hoạch đề ra , với 

lần lươṭ 99,2% trẻ mẫu giáo (trong đó nhóm trẻ trong công lập đạt 84,1%, nhóm 

trẻ ngoài công lập đạt 15,1%, cao hơn nhiệm vụ đề ra 4,2%; riêng trẻ em 5 tuổi 

đạt 100%) và 100% trẻ lớp 1. Chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi 

đạt mức 2
22

. Cụ thể, tính đến năm 2019, tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp tiểu 

học, trung học cơ sở và trung học phổ thông lần lượt là 99,52%: 96,45%; 98,7%. 

Tỷ lệ trẻ từ 6 đến 18 tuổi đi học đạt 97,1%, đứng thứ 3/63 tỉnh, thành. Tỷ lệ học 

sinh hoàn thành cấp tiểu học và THCS cao, lần lượt đạt 100% và 99,62%
23

 trong 

giai đoạn vừa qua, thậm chí còn vượt chỉ tiêu phát triển bền vững cả nước tính 

đến năm 2030 (97% đối với học sinh tiểu học và 88% đối với học sinh THCS ). 

Phân luồng hoc̣ sinh sau THCS : 70% học sinh vào các trường THPT công lâp̣ 

(đaṭ  kế hoạch đề ra 65-70%), 25-27% học sinh vào các chương trình GDTX cấp 

THPT, trung cấp và cao đẳng nghề. Tính đến năm 2019, toàn tỉnh có 505 trường 

học trong đó : 491 trường công lập  và 14 trường tư thục . Số lượng trường đạt 

chuẩn tăng cao, đến năm 2019 đã có 100% trường công lâp̣ đạt chuẩn quốc gia , 

hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Chất lượng giáo dục tốt
24

. Cụ thể, tỷ lệ học 

sinh đạt giải quốc gia và tỷ lệ tốt nghiệp THPT ở mức cao, vượt kế hoạch đề ra, 

mặt bằng cao hơn so với các tỉnh trong khu vực. Năm học 2018 – 2019, ủy ban 

nhân tỉnh đã chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với, kết quả 

tỉ lệ tốt nghiệp đạt 98,1%, chất lượng điểm trung bình các môn thi đứng thứ 6 

toàn quốc, trong đó 11 đơn vị có tỉ lệ tốt nghiệp đạt 100%. Tỷ lệ dân số từ 15 

                                                           

21Theo Bộ số liệu phục vụ Đại hội nhiệm kỳ 2021-2025. 
22

Theo Báo cáo Về việc kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và xây 

dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh 

Phúc 

23
Theo niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018, http://niengiam2018.thongkevinhphuc.gov.vn, truy cập 

2:06 pm, ngày 6/11/2019. 

24
Theo Báo cáo Về việc kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và xây 

dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

http://niengiam2018.thongkevinhphuc.gov.vn/
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tuổi trở lên biết chữ trong toàn dân đạt 98,7% , đạt kế hoạch đề ra là 98%, đứng 

thứ 8/63 tỉnh, thành.Đồng thời, công tác sắp xếp lại mạng lưới các trường học 

theo hướng tinh gọn đã được tiến hành, kết quả sáp nhập toàn tỉnh giảm 29 

trường, trong đó bậc Mầm non giảm 6 trường, bậc THCS giảm 20 trường, THPT 

giảm 03 trường. Cũng trong năm 2019, tỉnh Vĩnh Phúc có số học sinh đạt giải 

quốc gia cao (79 học sinh), khi so với một số tỉnh như tỉnh Bắc Ninh có 59 học 

sinh
25

. Đặc biệt có 1 học sinh được huy chương bạc Olympic toán quốc tế tổ 

chức tại Vương quốc Anh.  Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên đã được chuẩn hóa, 

đáp ứng yêu cầu dạy và học đặt ra. Mặc dù trong giai đoạn 2016 – 2018, tỷ lệ 

giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên mới đạt trung bình 99.83%
26

 nhưng 

tính riêng năm học 2018 – 2019, tỷ lệ giáo viên được chuẩn hóa đã đạt 100%, 

đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững. Bên cạnh đó việc ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác giảng dạy cũng được chú trọng. Cụ thể, UBND tỉnh đã 

đầu tư 60 phòng tin học - ngoại ngữ cho 41 trường tiểu học và 19 trường THCS, 

66 phòng học ngoại ngữ chuyên dụng cho 66 trường tiểu học, 50 phòng tin học 

cho 43 trường THCS và 7 trường THPT với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng góp 

phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn.Đặc biệt, trong thời điểm 

chống dịch do virus Corona, toàn bộ các cơ sở giáo dục đào tạo trong địa bàn 

tỉnh đã triển khai hình thức học online thông qua các phương tiện như zalo, 

facebook, thư điện tử và mô hình lớp học ảo zoom meeting để đảm bảo việc học 

tập của học sinh không gián đoạn trong thời gian nghỉ học. 

2) Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh tuyển sinh đào tạo 142,31 ngàn người , 

trong đó trung cấp và sơ cấp nghề chiếm 95,86%, đưa tỷ lê ̣lao đôṇg qua đào taọ 

năm 2020 ước đạt 76%, trong đó tỷ lê ̣lao đôṇg qua đào taọ đươc̣ cấp chứng chỉ 

tính đến năm 2019 ước đạt 25,1%, đaṭ muc̣ tiêu nghi ̣ quyết đề ra .Công tác đào 

tạo nghề nghiệp luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh thông qua việc ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ người lao 

động của tỉnh tham gia học nghề. Tích cực tuyên truyển , thay đổi tư duy , nhâṇ 

thức của phu ̣huynh hoc̣ sinh về hoc̣ nghề theo hướng tích cưc̣ .  Thiết bi ̣ đào taọ 

cho các ngành troṇg điểm dần đươc̣ hoàn thiêṇ , trình độ giáo viên được chuẩn 

hóa theo quy định của Bộ Lao động -TB&XH quy định chuẩn về chuyên môn, 

nghiệp vụ của nhà giáo GDNN, cơ bản đáp ứng yêu cầu đào tạo hiện nay. Các 

trường chuyên nghiệp và đào tạo nghề đã đổi mới chương trình đào tạo, phương 

pháp đào tạo, đánh giá kết quả học tập của người học gắn với năng lực thực 
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https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5822 

26
Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018, http://niengiam2018.thongkevinhphuc.gov.vn, truy cập lúc 

4:18pm, ngày 6/11/2019. 
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hiện, bước đầu áp dụng chương trình đào tạo đảm bảo tỷ lệ thời lượng dành cho 

dạy thực hành, thực tập từ 50- 75% theo hướng đáp ứng chuẩn đầu ra của học 

sinh tốt nghiệp, mời doanh nghiệp tham gia xây dựng và đánh giá chương trình 

đào tạo để đáp ứng nhu cầu thị trường.  

b. Môṭ số tồn taị, hạn chế 

1) Viêc̣ phân luồng hoc̣ sinh sau THCS vào hoc̣ BTVH và hoc̣ nghề mới đaṭ 

26,1%, thấp hơn mức 30 – 35% theo muc̣ tiêu kế hoạch đề ra. 

2) Hê ̣thống giáo duc̣ ngoài công lâp̣ không phát triển ; Chất lượng giáo dục 

đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh còn hạn chế. Chất lượng dạy tin 

học, ngoại ngữ chưa đáp ứng được yêu cầu.  

3) Điều kiêṇ tổ chức daỵ và hoc̣ còn chưa đáp ứng đ ược nhu cầu của địa 

phương. Tiến độ xây dựng bổ sung phòng học mới , tu sửa phòng học cũ của điạ 

phương còn châṃ . Tình trạng thiếu giáo viên ở cấp mầm non, tiểu học và thừa 

thiếu cục bộ ở cấp THCS, THPT vẫn còn, đặc biệt thiếu giáo viên môn tin học 

và ngoại ngữ.Hầu hết các nhà trường chưa có cán bộ chuyên trách về quản lý 

thiết bị (chủ yếu làm kiêm nhiệm), ảnh hưởng đến công tác quản lý khai thác sử 

dụng thiết bị dạy học. 

4) Công tác đào taọ còn tồn taị môṭ số haṇ chế, như nội dung tuyên truyền về 

đào taọ nghề nghiêp̣ và giải quyết tuyên truyền chưa sâu ; hình thức chưa phong 

phú, tính hấp dẫn thuyết phục còn hạn chế. Công tác phối kết hợp với doanh 

nghiệp, người sử dụng lao động trong việc xây dựng, biên soạn chương trình, 

giáo trình đào tạo có đầu tư nhưng chưa chặt chẽ; nội dung kỹ năng mềm, kỹ 

năng khởi nghiệp trong chương trình đào tạo chưa được chú trọng. Mối quan hệ 

giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo đã được quan 

tâm nhưng chưa có chiều sâu. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp còn yếu về ngoại 

ngữ, tin học và các kỹ năng mềm (tác phong công nghiệp, làm việc sáng tạo, làm 

việc nhóm...). Tỷ lệ sinh viên tuyển mới vào các trường cao đẳng, đại học trên 

địa bàn chưa đạt mục tiêu kế hoạch phát triển KT-XH đề ra. Công tác phân 

luồng, hướng nghiệp cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS và THPT đã đạt 

được những kết quả khả quan, nhưng tính ổn định và bền vững chưa cao; học 

sinh tốt nghiệp THCS chủ yếu tham gia học chương trình giáo dục thường 

xuyên cấp THPT và trung cấp nên chất lượng đào tạo còn hạn chế. Trong giai 
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đoạn vừa qua, tỉnh Vĩnh Phúc mới đạt 375 sinh viên trên 10.000 dân trong khi 

chỉ tiêu phát triển bền vững đặt ra yêu cầu 450 sinh viên trên 10.000 dân
27

.  

Nhìn chung, nguồn nhân lực của tỉnh còn thiếu cả về số lượng và yếu về 

chất lượng, đặc biệt là các kỹ sư và công nhân có chuyên môn kỹ thuật cao là 

rào cản lớn ảnh hưởng tới chất lượng dòng vốn đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc. Rất 

khó có thể thu hút được các dự án công nghệ cao do trình độ của người lao động 

không đáp ứng được tiêu chuẩn. Hạn chế này cũng tác động lớn tới việc chuyển 

giao công nghệ tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, hiện tại ngay đối với lao động 

phổ thông cũng trong tình trạng thiếu hụt do các dự án đầu tư trực tiếp nước 

ngoài tại tỉnh chủ yếu là gia công sản phẩm linh kiện điện tử và dệt may, sử 

dụng nhiều lao động, đặc biệt là lao động nữ, gây ra sự mất cân đối trong cơ cấu 

lao động. 

c. Nguyên nhân của tồn taị, hạn chế 

1) Những tồn taị , hạn chế của lĩnh vực giáo dục bắt nguồn từ nhiều nguyên 

nhân chủ quan và khách quan , như Các cấp ủy đảng và chính quyền tại một số 

địa phương chưa có sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát trong việc xây dựng trường học 

đạt chuẩn quốc gia, chưa chủ động huy động và bố trí nguồn kinh phí để đầu tư 

cơ sở vật chất trường lớp. Công tác phân luồng chưa đảm bảo hiệu quả. Công 

tác tuyển dụng đội ngũ đối với cấp mầm non, tiểu học còn chậm, số lượng tuyển 

giáo viên bổ sung chưa đáp ứng yêu cầu. Mức kinh phí trả cho giáo viên hợp 

đồng quá thấp, không đảm bảo mức sống tối thiểu. Sự gia tăng dân số nhanh 

trong độ tuổi mầm non, tiểu học trong những năm gần đây tạo áp lực cho việc 

đáp ứng cơ sở vật chất và giáo viên. Một số trường THPT chuyển đổi từ mô 

hình trường bán công sang công lập chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu
28

. 

2) Môṭ số nguyên nhân chính của hạn chế trong lĩnh vực đào tạo bao gồm 

các hướng dẫn của Bộ Lao động - TB&XH đến nay cơ bản đã đầy đủ nhưng còn 

chậm (do có rất nhiều văn bản phải triển khai) nên trong quá trình thực hiện các 

cơ quan quản lý, các cơ sở GDNN gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực 

hiện. Doanh nghiệp hiện nay vẫn tập trung tuyển lao động phổ thông, đặc biệt là 

các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nên nhiều học sinh sau THPT muốn đi 

làm ngay dẫn đến số học sinh học trung cấp, cao đẳng không tăng cho dù số học 

                                                           
27

Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018, http://niengiam2018.thongkevinhphuc.gov.vn, truy cập lúc 4:17 

pm, ngày 6/11/2019. Cách tính: (lấy tổng số sinh viên cao đẳng và số sinh viên đại học) chia cho dân số tỉnh 

28Theo Báo cáo về việc kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và xây 

dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của ngành Giáo dục và Đào tạo, của Sở 

GDĐT Vĩnh Phúc. 
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sinh tốt nghiệp THPT tăng nhanh. Công tác tổ chức phân luồng học sinh sau 

THCS và sau THPT còn chưa quyết liệt, chỉ tiêu giao cho các trường Đại học 

còn cao nên nhiều học sinh vẫn muốn học đại học và đồng thời người dân có 

tâm lý mong muốn con em đi học đại học hơn là học nghề và trung cấp, cao 

đẳng. Công tác tư vấn hướng nghiệp chưa hiệu quả, dẫn đến tình trạng học sinh 

chủ yếu đi học đại học hơn là học nghề. 

2.2.3. Y tế và chăm sóc sức khỏe 

a. Những thành tưụ đaṭ đươc̣ 

1) Nhiều chỉ  tiêu y tế cơ bản trong tỉnh đã đaṭ đươc̣ ở mức cao hơn so với 

mức trung bình của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước . Đặc biệt có những 

chỉ tiêu đã đạt ho ặc vươṭ muc̣ tiêu quốc gia đến năm 2020.Cụ thể, tính đến hết 

năm 2019, tỷ lệ trẻ em dư ới 5 tuổi suy dinh dưỡng theo cân năṇg ước giảm còn 

8,5%, thấp hơn trung bình toàn quốc 12,7%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 

đến năm 2020 đaṭ 93%, vươṭ chỉ tiêu đươc̣ giao của thủ tướng chính phủ . Tỷ 

suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi lần lươṭ là 2,3% và 3,6%, giảm 

mạnh so với đầu kỳ . Tỷ lệ nhiễm HIV /AIDS giảm còn 0,12%, đaṭ chỉ tiêu và 

thấp hơn nhiều so với toàn quốc . Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì ổn định; số 

giường bệnh/vạn dân đến năm 2019 đạt 40 GB/ vạn dân, đạt chỉ tiêu Nghị quyết 

03 đề ra (Nghị quyết 03 giao 35 GB/ vạn dân). Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân năm 2020 

đạt 15,0 bác sỹ/vạn dân, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 03 (Nghị quyết 03 giao 13 bác 

sỹ/ vạn dân). 

2) Công tác y tế dư ̣phòng đaṭ đươc̣ nhiều thành tích. Năng lực dự báo, giám 

sát và phòng chống dịch bệnh được cải thiện; cơ cấu các bệnh truyền nhiễm ổn 

định. Tỷ lệ mắc bệnh đối với các dịch bệnh theo mùa giảm. Công tác quản lý 

môi trường, xử lý chất thải y tế trong các cơ sở y tế được quan tâm, có nhiều tiến 

bộ. Thường xuyên tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chất lượng nước dùng 

cho ăn uống, sinh hoạt. 

3) Các chương trình muc̣ tiêu Y tế – Dân số đươc̣ triển khai thưc̣ hi ện có 

hiệu quả với hầu hết các c hỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch . Các chiến 

dịch tiêm phòng cũng đã được triển khai theo đúng kế hoạch . Thực hiện giám 

sát TCMR hàng tháng ớ 100% xã, phường, thị trấn; đảm bảo an toàn trong tiêm 

chủng. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin hàng năm 

đaṭ trên 97%, tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi đươc̣ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin hàng 

năm đạt trên 98%. Tỷ lệ phụ nữ có thai tiêm v ắc xin phòng UV2+ đaṭ trên 95%. 

Chương trình nước sạ ch và vệ sinh môi trường , giám sát chất lươṇg nước đã 

đươc̣ thưc̣ hi ện với sư ̣phối hơp̣ ch ặt che ̃của các ngành chức năng trong tỉnh . 
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Chương trình Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được triển khai r ộng khắp 

đồng bộ trong phaṃ vi toàn tỉnh và hoàn thành đươc̣ các chỉ tiêu kế hoac̣h. 

4) Mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn đã không ngừng được củng cố , kiện 

toàn và hoàn thi ện; đươc̣ tăng cường cả về nhân lưc̣ , cơ sở v ật chất cũng như 

trang thiết bị và đã phát huy được hi ệu quả trong chăm sóc sức khỏe ban đầu 

cho nhân dân trên điạ bàn. Trong giai đoạn 2016 -2020, tỉnh đã tập trung đầu tư 

hoàn thiện các bệnh viện tuyến tỉnh; cơ sở vật chất ngành y tế được tăng cường 

đầu tư với tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách đạt trên 3.325 tỷ đồng, đã khởi 

công  xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh quy mô 1000 giường bệnh; Bệnh viện 

Sản – Nhi quy mô 500 giường bệnh; Hoàn thiện các bệnh viện và Trung tâm y tế 

tuyến huyện như Tam Đảo, Vĩnh Tường, Phúc Yên, Sông Lô,… Tiến hành cải 

tạo, nâng cấp 72 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, mô hình tổ chức của 

mạng lưới y tế cơ sở của Vĩnh Phúc đã có những điều chỉnh sáng tạo và linh 

hoạt để phù hợp với điều ki ện tư ̣nhiên, kinh tế xa ̃hội trong Tỉnh. Công tác xây 

dựng xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 – 2020 được chú trọng và 

tăng cường. Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã theo Bộ tiêu chí chuẩn quốc 

gia về y tế xã do Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT đạt 70,1% 

năm 2016, đến năm 2018 đạt 99,3%, đến năm 2019 đạt 100% (trung bình cả 

nước năm 2018 đạt 76%, KH 2020 là 80%). 

5) Vê ̣sinh , an toàn thưc̣ phẩm đươc̣ kiểm soát chăṭ chẽ . Trong nhiều năm 

liền không để xảy ra dic̣h b ệnh đường tiêu  hóa truyền qua thưc̣ phẩm . Từ năm 

2016 đến nay, toàn tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra được 17.489 lượt cơ sở sảm 

xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể. Số cơ 

sở đạt tiêu chuẩn ATVSTP đạt 86,3%. Đến nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra 

vụ ngộ độc thực phẩm nào. 

6) Công tác khám chữa bêṇh và phuc̣ hồi chức năng đươc̣ từng bước nâng 

cao. Chất lượng dịch vụ kỹ thuật ngày càng đươc̣ nâng cao . Tỷ lệ bệnh nhân 

chuyển tuyến trung ương giảm dần, thông qua các hoaṭ đ ộng: đào taọ nâng cao 

trình độ cán bộ, triển khai áp duṇg các kỹ thu ật mới , công nghệ cao, thưc̣ hiện 

tốt các chế đ ộ chính sách đối với người b ệnh (Bảo hiểm y tế , khám chữa b ệnh 

cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi...). Hệ thống khám chữa bệnh được củng cố 

từ tuyến tỉnh đến truyến huyện, xã.  

7) Mạng lưới y học cổ truyền đươc̣ khuyến khích phát triển từ tuyến tỉnh đến 

huyện, xã. Các cơ sở khám chữa bệnh triển khai ngày càng nhiều các dịch vụ kỹ 

thuật y học cổ truyền,  kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại trong điều 

trị góp phần điều trị hiệu quả, rút ngắn thời gian điều trị của người bệnh. Cung 

ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng bệnh, chữa 
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bệnh trên địa bàn; đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả;  Công tác 

giám sát, kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên địa 

bàn tỉnh được chú trọng. 

8) Tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, hướng tới sự hài lòng của người 

bệnh có nhiều chuy ển biến tích c ực. Hầu hết các đơn vị đã có tiến bộ về phong 

cách phục vụ, kỹ năng giao tiếp với người bệnh, được người dân ngày càng tin 

tưởng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, thanh toán 

chi phí KCB BHYT tăng lên, các đơn vị đã cải cách thủ tục hành chính, công 

khai minh bạch thu giá dịch vụ y tế, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh. 

9) Công tác tài chính y tế được đổi mới, triển khai quyết liệt: UBND tỉnh đã 

giao quyền tự chủ chi thường xuyên cho 13/15 cơ sở khám chữa bệnh giai đoạn 

2019 – 2020; tăng cường đầu tư kinh phí cho ngành y tế để hoàn thiện cơ sở hạ 

tầng, trang thiết bị y tế, nhất là hai công trình trọng điểm Bệnh viện đa khoa tỉnh 

1000 GB, Bệnh viện Sản – Nhi 500GB đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

b. Những khó khăn, bất cập 

1) Bên cạnh những thành tựu đã đạt được , hệ thống y tế Vĩnh Phúc hiện vâñ 

đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: 

2) Tình trạng quá tải do nhu cầu KCB của người dân địa phương ngày càng 

cao, đặc biệt là taị các b ệnh viện tuyến tỉnh . Công suất sử dụng giường b ệnh 

luôn ở mức trên 100% dâñ đến tình traṇg các b ệnh viện phả i kê thêm giường 

bệnh trong khi cơ sở chưa đáp ứng đươc̣ quy mô giường bệnh tăng thêm nên ảnh 

hưởng đến chất lượng chăm sóc người bệnh khi vào viện.  

3) Tỷ l ệ người b ệnh đươc̣ điều tri ̣bằng YHCT taị các tuyến hi ện nay còn 

thấp. Công tác khám, chữa bệnh bằng YHCT taị các traṃ y tế hầu hết mới chỉ 

dừng laị ở việc khám, kê đơn thuốc điều tri ̣ có sử duṇg kết hơp̣ một số chế phẩm 

thuốc có nguồn gốc từ thảo dươc̣ ho ặc hướng dâñ người b ệnh sử duṇg thuốc 

nam sẵn có taị nhà để chữa một số bệnh thông thường. 

4) Hệ thống y tế dư ̣phòng còn nhiều h ạn chế: đầu năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh vẫn còn xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe 

cộng đồng. Thực trạng thiếu cán bộ có trình độ chuyên khoa sâu, thiếu bác si ̃tại 

các đơn vị y tế tuyến huyện, đặc biệt là ở các vùng miền núi , vùng xa vùng sâu 

vẫn còn nhiều bất cập. 

5) Mô hình tổ chức y tế cơ sở chưa thống nhất nên còn g ặp nhiều khó khăn 

trong tổ chức thưc̣ hi ện các hoaṭ động chuyên môn . Hạn chế về nguồn nhân lực 

nên hoạt đ ộng y tế cơ sở còn có nhiều bất c ập nên phần nào đa ̃gây ảnh hưởng 
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bất lơị đến hiệu lưc̣ và hi ệu quả của hoaṭ đ ộng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực 

Y tế trên điạ bàn. 

6) Điều kiện về cơ sở v ật chất và trang thiết bi ̣của nhiều cơ sở y tế trong 

tỉnh còn chưa đáp ứng được yêu cầu của hoạt đ ộng chuyên môn , chưa phù hợp 

với các nhiệm vụ nghiên cứu và ứng dụng triển khai các kỹ thu ật cao. Hệ thống 

xử lý chất thải chưa được đầu tư, hiện nay chất thải tại trạm y tế đang xử lý bằng 

phương pháp đốt thủ công. Ở các huy ện miền núi , vùng sâu , dịch vụ xe cứu 

thương còn hạn chế. 

7) Quy mô dân số vâñ tiếp tuc̣ gia tăng, chất lươṇg dân số ở những vùng khó 

khăn, còn nhiều hạn chế , tỷ số giới tính khi sinh còn cao (đến năm 2020, tỷ số 

giới tính khi sinh của tỉnh là 110 bé trai/ 100 bé gái). 

8) Cơ cấu  bệnh tật đang có sư ̣chuyển đổi rõ r ệt, nhu cầu bảo v ệ sức khỏe 

của người dân ngày càng tăng , đặc biệt là khám chữa b ệnh, kiểm tra sức khoẻ 

theo yêu cầu , khám chữa b ệnh chất lươṇg cao trong bối cảnh m ột số bệnh viện 

tuyến tỉnh , tuyến huyện chưa đáp ứng đươc̣ về điều ki ện cơ sở v ật chất , trang 

thiết bi ̣ cũng như nhân lưc̣ cung cấp dic̣h vu.̣ 

9) Mặt bằng thu nhập thấp và sư ̣chênh lệch về mức sống giữa các nhóm dân 

cư đang đ ặt ra nhữ ng thách thức lớn về đảm bảo công bằng trong khám chữa 

bệnh. 

10) Công tác xã hội hóa lĩnh vực y tế còn chậm; thiếu các cơ sở dịch vụ khám 

chữa bệnh chất lượng cao; Việc thu hút, ưu đãi cán bộ có trình độ chuyên môn 

giỏi, chuyên sâu về công tác tại ngành Y tế còn hạn chế.  

c. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập 

 Nguyên nhân chủ quan 

1) Công tác quy hoạch m ặc dù đã đươc̣ chú troṇg song còn chưa đồng b ộ, 

thiếu thống nhất, chưa tương thích với tốc độ phát triển về kinh tế xa ̃hội trên điạ 

bàn và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân địa phương. 

2) Hệ thống y tế mặc dù đã đươc̣ quan tâm đổi mới nhưng vâñ chưa theo kip̣, 

chưa bao quát hết được những vấn đề về chăm sóc sức khỏe phát sinh trong quá 

trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng Xã h ội chủ nghĩa của 

tỉnh. 

3) Công  tác y tế dự phòng, điều trị khi xảy ra dịch bệnh còn nhiều khó khăn 

do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đặc điểm phân bố dân cư của tỉnh tập 

trung nhiều lao động, lưu lượng dịch chuyển giữa các địa phương cao dẫn đến 

khó kiểm soát trong thời gian ngắn. Mặc dù công tác phòng chống dic̣h bêṇh 

được thưc̣ hiêṇ khẩn trương , quyết liêṭ do có s ự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo từ 
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các cấp, song mức độ phối hợp giữa các ngành , đơn vị liên quan chưa đạt được 

hiệu quả cao nhất. 

4) Chất lươṇg cán b ộ y tế còn hạn chế  so với nhu cầu b ảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe của người dân trong tỉnh. 

5) Y tế tuyến cơ sở còn  thiếu các điều ki ện cần thiết  để triển khai các hoạt 

động KCB có chất lươṇg , đặc biệt là thiếu nguồn nhân lưc̣ có trình đ ộ cao và 

điều kiện về cơ sở vật chất. 

 Nguyên nhân khách quan 

6) Cơ chế chính sách của Nhà nướ c và của điạ phương chưa đầy đủ , chậm 

đổi mới, không đủ mạnh để thu hút đội ngũ CBYT có trình đ ộ chuyên môn cao , 

trình độ chuyên khoa sâu thuộc những chuyên ngành mũi nhoṇ cũng như cán b ộ 

công tác trong một số liñh vưc̣ y tế đặc thù.  

7) Mặc dù các đơn vị y tế đã được giao quyền tự chủ về tài chính nhưng lãnh 

đạo một số đơn vị y tế còn chậm đổi mới tư duy; quản lý tài chính, nhân lực, 

hành chính và các dịch vụ vẫn còn mang tính bao cấp. Nhận thức về vai trò, vị 

trí công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân ở một số địa phương 

chưa đầy đủ; nhận thức của người dân về dự phòng bệnh tật chưa cao 

8) Công tác xã h ội hoá y tế đã đươc̣ quan tâm nhưng chưa đồng đều  giữa 

các vùng miền , đặc biệt là vùng núi , vùng sâu vùng xa . Cơ chế phối hợp chưa 

chặt che ̃nên hiệu quả hoaṭ động chăm sóc sức khỏe chưa đươc̣ như mong muốn. 

9) Mô hình tổ chức của mạng lưới y tế cơ sở còn nhiều biến đ ộng và chưa 

thống nhất gây nhiều khó khăn , bất cập trong tổ chức thưc̣ hi ện các hoaṭ đ ộng 

chuyên môn. 

2.2.4. Văn hóa, thể thao 

a. Những thành tựu nổi bật 

1) Công tác gia đình từng bước đi vào chiều sâu , phong trào xây dưṇg đời 

sống văn hóa có chuyển biến tích cưc̣ , góp phần ổn định an ninh tr ật tư ̣xã h ội, 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đến năm 2019, tỷ lệ hộ dân 

cư đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 90%; có 88,4% số thôn/ làng/ khu phố đạt chuẩn 

văn hóa; số cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 88,67%. Bên 

cạnh đó, nhận thức về vai trò vị trí của gia đình ngày càng được nâng cao, công 

tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của đảng, pháp luật về phòng, 

chống bạo lực gia đình được phối hợp triển khai thực hiện với nhiều nội dung, 

hình thức phong phú, người dân nâng cao nhận thức, nắm rõ được các quy định 

của luật; việc hỗ trợ, can thiệp, hòa giải bạo lực gia đình được xử lý kịp thời 

hiệu quả, tình hình bạo lực ngày càng giảm, gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa 
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ngày càng tăng.Tính đến nay trên địa bàn tỉnh xây dựng được 350 câu lạc bộ, 

nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 1.385 cộng tác viên tại thôn, tổ dân phố; 

1.385 tổ hòa giải; 707 địa chỉ tin cậy, 229 đường dây nóng.  

2) Hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở được củng cố 

và quan tâm đầu tư, nhất là các xã thực hiện xây dựng Chương trình mục tiêu 

Quốc gia Nông thôn mới. Các cấp các ngành tích cực triển khai xây dựng và 

được nhân dân đồng tình ủng hộ do đó hạ tầng các thiết chế văn hóa, thể thao, 

du lịch của tỉnh được đầu tư tương đối đồng bộ. Hiện nay, đối với nhà văn hóa 

cấp xã, toàn tỉnh đã xây dựng được 137/137 xã, phường, thị trấn có NVH (đạt 

100%) trong đó có 117 NVH xây mới, 20 NVH tận dụng; đối với nhà văn hóa 

cấp thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh xây dựng được 1.326 NVH/1.384 thôn (đạt 

95,8%), trong đó 1.046 NVH xây mới, 280 NVH tận dụng. Thiết chế văn hóa 

cấp xã thu hút được khoảng trên 50% người dân, thiết chế văn hóa thôn, tổ dân 

phố thu hút khoảng 70% người dân tham gia.  

3) Công tác bảo tồn di sản văn hóa v ật thể và phi v ật thể gắn với phát triển 

du lic̣h đươc̣ chú troṇg . Các công trình văn hóa, tín ngưỡng phục vụ nhu cầu 

sinh hoạt của nhân dân cũng được quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo; đa ̃phát huy tốt 

hiệu quả. Các hoạt động thư viện, bảo tàng, di tích, biểu diêñ nghệ thuật chuyên 

nghiệp, nghệ thuật quần chúng của tỉnh đều có bước phát triển vững chắc , ổn 

điṇh, phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền thưc̣ hiện các nhiệm vu ̣chính tri ̣ 

điạ phương , giáo dục, vận động nhân dân sống và làm vi ệc theo pháp lu ật, giữ 

gìn môi trường văn hóa lành mạnh, tích cực. 

4) Thể thao quần chúng đươc̣ quan tâm , triển khai có hiêụ quả . Triển khai 

có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" để 

phát triển sâu rộng phong trào Thể dục thể thao, vận động mỗi người dân lựa 

chọn cho mình một môn thể thao và hình thức tập luyện phù hợp. 

5) Các chỉ tiêu sự nghi ệp TDTT hàng năm thưc̣ hi ện đều đaṭ và vươṭ so với 

kế hoac̣h. Thể thao thành tích cao có bước phát triển tốt , thành tích một số môn 

đaṭ trình đ ộ Đông Nam Á và  thế giới . Công tác tuyển chọn , đào taọ v ận động 

viên được quan tâm và đầu tư đúng mức , một số môn thể thao có bước phát triển 

tốt. Tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V và 

tham dư ̣đaị h ội TDTT Toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 tại Hà N ội đaṭ haṇg 

thứ 17 toàn đoàn với 9 HCV, 7 HCB, 13 HCĐ; tham dư ̣Hội khoẻ Phù đổng toàn 

quốc lần thứ IX năm 2016 tại Nghệ An đaṭ haṇg 12 toàn đoàn. 
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b. Những hạn chế, bất cập 

1) Phong trào toàn dân đoàn kết xây dưṇg đời sống văn hóa cơ sở : nhận 

thức của một số cán bộ, người dân chưa tốt, thiếu kiểm tra đôn đốc của các cấp.  

2) Việc thưc̣ hi ện nếp sống văn minh trong vi ệc cưới , tang, lê ̃h ội một số 

không ít người dân  chưa có ý thức , một số phong tuc̣ chưa đươc̣ cải biên phù 

hơp̣, thậm chí còn lac̣ h ậu, các đám tiệc vâñ còn tình traṇg phô trương . Một số 

gia đình khi tổ chức đám cưới còn mở loa công suất lớn , quá thời gian qui định; 

vâñ còn tình traṇg ti ệc cưới tổ chức linh đình , dài ngày , phô trương , lãng phí 

nhưng chưa được kiểm tra , nhắc nhở, xử lý. Đối với tang lễ , vâñ còn nhiều đám 

phúng viếng vòng hoa , rải vàng mã tự do , đưa bằng ô tô, xe máy nhiều gây cản 

trở giao thông , không phù hợp với thuần phong mỹ tục , làm ảnh hưởng đến v ệ 

sinh, môi trường và mỹ quan đô thị.  

3) Những giá tri ̣văn hóa dân gian như thơ ca , nghề cổ truyền, ... chưa được 

gìn giữ phát huy giá trị. Việc phát huy các giá tri ̣ di sản văn hóa trong công 

chúng trên địa bàn cũng như ngoài tỉnh chưa rộng raĩ và thường xuyên.  

4) Hoạt động văn hóa, mức đáp ứng nhu cầu còn chênh lệch giữa các khu 

vực dân cư. Tổ chức các phong trào văn hoá - văn nghệ quần chúng ở các khu 

công nghiệp còn hạn chế, đời sống văn hoá tinh thần của công nhân lao động 

còn nghèo nàn, mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân nhất là vùng nông thôn, 

miền núi còn chênh lệch với khu vực đô thị. 

5) Hoạt động biểu diêñ văn ngh ệ, chiếu phim do thiếu kinh phí nên chỉ đáp 

ứng được ở mức trung bình so với nhu cầu của nhân dân . Hoạt động giao lưu 

văn hóa, nghệ thuật quốc tế có nhưng còn ít . Hệ thống các thiết chế văn hóa ở 

địa phương chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân nhất là ở cấp huy ện và 

cấp xã . Các trung tâm văn hóa chưa có những hoạt đ ộng thường xuyên mang 

tính hấp dẫn.  

6) Hệ thống thư vi ện cấp huy ện, xã chưa phát triển . Số cán bộ có chuyên 

môn còn thiếu , cơ sở vật chất nghèo nàn , lạc hậu. Thói quen đọc của người dân 

chưa cao, hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện chưa cao, chưa có các giải 

pháp phát triển văn hóa đọc cho người dân. Hệ thống bảo tàng, nhà truyền thống 

chưa thực hiện tốt việc quảng bá, khai thác cơ sở vật chất ở mức bình thường.  

7) Đội ngũ cán bộ văn hóa còn nhiều bất cập nhất là đội ngũ cán bộ văn hoá 

ở cơ sở chủ yếu là hoạt động kiêm nhiệm không ổn định, thường xuyên chuyển 

đổi. Một bộ phận cán bộ quản lý, chỉ đạo về chuyên môn còn chậm thích ứng 

với sự chuyển đổi cơ chế, lực lượng cán bộ có trình độ đào tạo chuyên ngành và 

khả năng giao tiếp ngoại ngữ còn hạn chế chưa theo kịp xu thế phát triển của xã 

hội. 
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8) Nguồn lực cho phát triển các hoạt động văn hóa còn hạn chế, chưa ổn 

điṇh, nhất là ở cơ sở; chưa tạo nên dư luận xã hội để thực hiện văn minh đi vào 

nề nếp. Trang thiết bị hoạt động tại các nhà văn hóa còn thiếu, chưa đồng bộ; 

công tác quản lý, khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao hiệu quả chưa 

cao. Thiết chế văn hóa cấp xã mới chỉ thu hút được khoảng trên 50% người dân, 

thiết chế văn hóa thôn, tổ dân phố thu hút khoảng 70% người dân tham gia. 

9) Chưa có sản phẩm văn hóa tiêu biểu, mang bản sắc riêng của tỉnh. Mặc 

dù tỉnh đã có tiềm năng với các làng nghề trên địa bàn nhử Mây tre đan Triệu Đề 

(Lập Thạch), mộc Bích Chu (Vĩnh Tường), gốm Hương Canh (Bình Xuyên), sáo 

trúc Tây Thiên (Tam Đảo), đá Hải Lựu (Sông Lô), … nhưng lại chưa trở thành 

sản phẩm đặc sắc trong văn hóa nói chung và trong lưu niệm du lịch nói riêng. 

Điều này khiến cho văn hóa, du lịch của Vĩnh Phúc còn thiếu điểm nhấn. 

10) Phong trào thể thao quần chúng : phát triển nhưng chưa đồng đều , chủ 

yếu t ập trung taị các thi ̣xã , thị trấn, tỷ l ệ người tham gia t ập luyện TDTT 

thường xuyên khu vực nông thôn thấp . Tình hình sân bãi thể dục thể thao có xu 

hướng thu hẹp do địa phương chuyển mục đích sử dụng xây dựng các công trình 

khác nhưng chưa có  quy hoac̣h , bố trí laị điạ điểm khác kip̣ thời . Một số công 

trình thể thao đang bị xuống cấp nhưng chưa được duy tu , bảo dưỡng, việc khai 

thác, sử duṇg các công trình thể thao ở m ột số nơi chưa hơp̣ lý . Một số Liên 

đoàn, Hội hoaṭ đ ộng không thường xuyên do thiếu kinh phí và nhân lưc̣ , cần 

củng cố lại. Công tác xã hội hoá TDTT còn hạn chế cả về nhận thức và tổ chức 

thực hiện. Chưa có giải pháp hữu hiệu và tích cực để các doanh nghiệp trong 

tỉnh đầu tư cho TDTT đặc biệt là thể thao thành tích cao. Vì vậy, chưa huy động 

các nguồn lực xã hội tham gia phát triển TDTT tương xứng với tiềm năng, lợi 

thế của tỉnh. 

11) Thể thao thành tích cao : đaṭ nhiều thành tích khả quan , nhưng chưa đảm 

bảo hiệu quả ổn điṇh; lưc̣ lươṇg vận động viên trẻ kế thừa chưa đủ maṇh để đáp 

ứng nhu cầu thay thế , số bộ môn có khả năng giành được huy chương ở các giải 

vô địch quốc gia còn ít ; đội ngũ huấn luy ện viên đa ̃đươc̣ đào taọ cơ  bản qua 

trường lớp , song thiếu thường xuyên c ập nhật kiến thức mới về phương pháp 

đào taọ , huấn luyện tiên tiến phù hơp̣ với xu thế phát triển thể thao thành tích 

cao hiện nay. 

c. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập 

Nguyên nhân khách quan:  

1) Diêñ biến phức tap̣ , khó lường của tình hình quốc tế tác đ ộng đến tư 

tưởng, tình cảm của cán b ộ, đảng viên cũng như nhân dân . Tác động mặt trái 
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của cơ chế thị trường ảnh hưởng tiêu cực đến ý thức , tư tưởng, đạo đức, lối sống 

của một bộ phận xa ̃hội nhất là lớp trẻ. Sản phẩm độc haị từ bên ngoài thông qua 

các phương ti ện truyền thông , ảnh hưởng đến vi ệc phát huy giá tri ̣ văn hóa 

truyền thống dân t ộc và đ ịa phương . Văn hóa là lĩnh vực tinh thần vì v ậy việc 

tác động đến xa ̃hội khó có thể nh ận biết, đánh giá một cách rõ ràng , chính xác. 

Đầu tư của nhà nước về vă n hóa còn quá thấp so với nhu cầu phát triển và nhu 

cầu hưởng thu ̣của nhân dân . Việc đào taọ nguồn nhân lưc̣ trong những năm qua 

còn nhiều hạn chế. Đội ngũ cán bộ ngành ở cơ sở thường thay ñổi, thiếu ổn điṇh.  

Nguyên nhân chủ quan 

2) Một số cấp ủy, chính quyền, một bộ phận cán bộ chưa nhận thức rõ vi ̣trí, 

vai trò của văn hóa , thể thao, chưa nhận thấy mối quan h ệ gắn bó giữa kinh tế 

văn hóa chính trị , chưa quán triệt và thể hi ện thấu đáo quan điểm phát triển bền 

vững trong nhận thức tư tưởng , hành động, chưa coi phát triển văn hóa là trách 

nhiệm của xa ̃hội. 

3) Trong công tác quản lý nhà nước liñh vưc̣ ngành , đặc biệt ở cấp xã nhiều 

nơi còn lúng túng, chưa xử lý dứt điểm vụ việc vi phaṃ taị chỗ, chưa quản lý tốt 

các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trong phạm vi thẩm quyền giải quyết. 

4) Vấn đề đào taọ , bồi dưỡng , sử duṇg , đãi ng ộ cán b ộ của ngành  chưa 

tương xứng về v ật chất lâñ tinh thần dâñ đến vi ệc chưa thu hút đươc̣ nhân tài . 

Cơ chế , chính sách đối với cán b ộ văn hóa cơ sở chưa phù hợp nên không thu 

hút được nhân tài về công tác văn hóa ở xã, phường. 

2.2.5. Thông tin và truyền thông 

a. Những thành tưụ nổi bâṭ 

1) Duy trì vâṇ hành , khai thác hiêụ quả maṇg lưới bưu chính : Giai đoạn 

2016-2019 đã có 05doanh nghiệp (DN)gia nhập thị trường và cũng có 03 DN 

ngừng hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, có tổng số 11 DN hoạt 

động bưu chính trên địa bàn tỉnh. Hạ tầng mạng lưới phục vụ ổn định, rộng khắp 

toàn tỉnh với tổng số 169 bưu cục, điểm phục vụ (tăng 28 điểm so với giai đoạn 

2014 -2015), bán kính phục vụ bình quân 1,7km/điểm, số dân phục vụ bình quân 

là xấp xỉ 7.000 người/điểm. Mạng lưới đường thư bưu chính công cộng gồm 05 

đường thư cấp I, tần xuất hoạt động 05 lần/ngày; 04 đường thư cấp II, 27 đường 

thư cấp III, ngoài ra mỗi xã có từ 01 đến 02 bưu tá chuyên thu gom và phát bưu 

gửi đến tận địa chỉ người nhận ở các thôn xóm, bản, làng với tần xuất một đến 

hai lần/ngày làm việc. 

2) Các DN đã khai thác và cung ứng đa dạng các dịch vụ bưu chính cơ bản, 

dịch vụ cộng thêm, đồng thời phát triển dịch vụ mới.Các dịch vụ chủ yếu là: 
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chuyển phát nhanh (EMS), phát hàng thu tiền (COD), trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính, chuyển tiền nhanh, tiết kiệm bưu điện, bưu phẩm không địa chỉ, 

Datapost, Nhận tận nơi - phát tận tay, Logistics, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo 

hiểm xã hội, trợ cấp người có công qua bưu điện,... Việc đảm bảo an toàn, an 

ninh thông tin mạng bưu chính được giữ vững, đáp ứng tốt nhu cầu về thông tin 

liên lạc của các tổ chức, công dân và DN trên địa bàn tỉnh. Tổng doanh thu bình 

quân hàng năm đạt khoảng trên 200 tỷ đồng, tốc đô ̣tăng doanh thu bình quân 

giai đoạn 2016-2019 đạt trên 20%/năm, tổng số nộp ngân sách ước đạt trên 20 tỷ 

đồng. 

3) Hạ tầng viễn thông được đầu tư hoàn thiện theo xu thế phát triển , ứng 

dụng công nghê ̣mới nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử duṇg của tổ chức , công 

dân. Năm 2019, tổng số các trạm thu phát sóng di động (BTS) là 2560 trạm tăng 

65% số trạm so với năm 2016 (1551 trạm). Tổng số bộ điều khiển trạm gốc 

(BSC) là 3 trạm, giữ nguyên so với năm 2016. Đến nay, 100% thuê bao Internet 

trên địa bàn tỉnh là Internet băng rộng (trong đó trên 95% là Internet cáp quang 

FTTH). Mạng truyền dẫn của các DN viễn thông trên địa bàn tỉnh đã sử dụng 

cáp quang 100%. Truyền dẫn kết nối liên tỉnh đạt tốc độ hơn 100 Gbps, các 

vòng ring kết nối các trung tâm huyện đạt tốc độ 10 Gbps. Năm 2018-2019, 

Điện lực Vĩnh Phúc đã phối hợp với các DN viễn thông xây thực hiện chỉnh 

trang, bó gọn cáp trên một số tuyến đường tại 02 thành phố Vĩnh Yên và Phúc 

Yên và một số tuyến đường chính tại huyện Yên Lạc và Bình Xuyên.. 

4) Tổng số lượng thuê bao Internet tăng maṇh, đạt khoảng 165.000 thuê bao 

tăng 75% so với năm 2016 (95.000 thuê bao), số thuê bao điện thoại cố định đạt 

14.000 thuê bao giảm 4 lần so với năm 2016 (55.000 thuê bao); số thuê bao điện 

thoại di động trả sau đạt 85.000 thuê bao, tăng 21% so với năm 2016 (70.000 

thuê bao); thuê bao truyền hình trả tiền đạt 48.000 thuê bao tăng nhẹ so với năm 

2016 (45.000 thuê bao); mật độ 80 máy/100 dân;… Doanh thu bình quân hàng 

năm đạt gần 1.500 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân đạt trên 5%/năm.  

5) Hạ tầng công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư . 100% các cơ quan 

quản lý nhà nước từ cấp huyện trở lên có mạng LAN, kết nối Internet cáp quang 

và kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; 100% CBCCVC cấp tỉnh, cấp 

huyện và khoảng 80% cán bộ, công chức cấp xã được trang bị máy tính. Hàng 

năm, tỉnh đều có bổ sung kinh phí, đầu tư nâng cấp hệ thống mạng LAN, bổ 

sung trang bị máy tính cho các sở, ngành, địa phương. Hạ tầng mạng truyền số 

liệu chuyên dùng: đã xây dựng trục đường cáp quang và lắp đặt thiết bị đầu cuối 

tại 55 cơ quan, đơn vị. Hệ thống mạng WAN của tỉnh đã kết nối 33 đơn vị, địa 

phương qua mạng truyền số liệu chuyên dùng. Đã có hạ tầng cáp quang đến cấp 
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xã. Tiếp tục duy trì hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến: 01 điểm tập trung 

tại UBND tỉnh, 09 điểm tại UBND các huyện, thành phố và 03 điểm tại các sở, 

ngành. 

6) Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước được đẩy mạnh. Hiện tại, tỉnh có 42 cổng thông tin điện tử của tỉnh và 

cổng thông tin điện tử thành phần đồng bộ về công nghệ; có 1.747 thủ tục, dịch 

vụ được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 

(http://dichvucong.vinhphuc.gov.vn), trong đó có 165 thủ tục hành chính đăng tải 

như dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 1.567 thủ tục hành chính đăng tải như 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, có 15 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

đang vận hành chính thức. Ngoài ra, Sở Nội vụ hiện đang triển khai khoảng 89 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho các cơ quan, nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Hệ thống phần mềm ứng dụng cho bộ phận một cửa tại các sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã được triển khai đồng bộ tại 166 đơn vị với một 

phần mềm duy nhất, bảo đảm khả năng liên thông theo ngành dọc và quan hệ 

phối hợp ngang cấp (20 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, 09 UBND huyện, thành phố và 

137 UBND xã, phường, thị trấn)Các ứng dụng dùng chung, hệ thống Cổng 

TTĐT được khai thác liên tục và là công cụ phục vụ cải cách hành chính, nâng 

cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Hệ thống thư điện tử của tỉnh đã cấp 

7.921 tài khoản cho 100% cơ quan, đơn vị địa phương và cán bộ, công chức, 

viên chức (CBCCVC) các cấp (trừ viên chức thuộc ngành y tế, giáo dục). Đã 

thực hiện bàn giao 745 chứng thư số chuyên dùng chính phủ, trong đó gồm 386 

chứng thư số cho cơ quan và 359 chứng thư số cấp cho cá nhân. Triển khai nâng 

cấp, hướng dẫn sử dụng phần mềm QLVB&ĐH dùng chung cho 40 sở, ban, 

ngành, UBND cấp huyện và 137 xã, phường, thị trấn 

7) Hoạt động báo chí phát triển mạnh, đúng định hướng, không có những sai 

sót về chính trị - tư tưởng, gây ảnh hưởng tiêu cực trong đời sống xã hội.Các cơ 

quan báo chí đã bám sát định hướng tuyên truyền và làm tốt công tác thông tin, 

tuyên truyền các chủ đề trọng tâm, tình hình phát triển KT-XH của tỉnh; thực 

hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động. Hoạt động các cơ quan báo chí, bản tin, 

trang TTĐT, đài truyền thanh các cấp đã bám sát định hướng tuyên truyền và 

làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ đề trọng tâm. 

8) Hoạt động xuất bản góp phần làm phong phú về hình thức và nội dung 

tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và đáp ứng nhu cầu 

tìm hiểu, nghiên cứu các giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa địa phương của 

người dân. Giai đoạn từ 2016 - 2018, đã cấp 632 giấy phép xuất bản với 

5.235.604 bản in; cấp 131 giấp phép nhập khẩu XBP không kinh doanh, thẩm 
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định 45.000 tài liệu, catalogue, tờ rời, tờ gấp. Giai đoạn 2019-2020, ước cấp 430 

giấy phép xuất bản với khoảng 4 triệu bản in; 170 giấp phép nhập khẩu XBP 

không kinh doanh, thẩm định khoảng 35.000 tài liệu, catalogue, tờ rời, tờ gấp,… 

b. Tồn tại, hạn chế 

1) Hệ thống các văn bản chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về TT&TT 

chưa đầy đủ và đồng bộ; một số văn bản hướng dẫn chưa cụ thể, chưa phù hợp 

với tình hình thực tế; nội dung quản lý nhà nước về TT&TT chưa được cụ thể 

hoá, trình độ, nghiệp vụ quản lý của CBCCVC vẫn còn hạn chế. 

2) Công tác quản lý một số lĩnh vực chưa được toàn diện, thống nhất và sâu 

sát: Thông tin đối ngoại, công nghiệp điện tử.... 

3) Công tác xây dựng kế hoạch, đánh giá tình hình và dự báo còn nhiều bất 

cập, chưa theo kịp với thực tế phát triển của ngành. 

4) Việc triển khai các dự án ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước còn 

chậm, hiệu quả chưa cao (đặc biệt là là các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

của tỉnh) dẫn đến một số chỉ số xếp hạng như chỉ số PCI, ICT Index, Chỉ số cải 

cách hành chính,... của tỉnh chưa cao. 

5) Việc số hóa, tạo lập các cơ sở dữ liệu nền tảng chính quyền điện tử cấp 

tỉnh  triển khai chậm, không đồng bộ, chưa có sự chia sẻ, tích hợp, liên thông. 

6) Các DN viễn thông phát triển mạnh, tuy nhiên chưa có cơ chế phối hợp 

tốt trong việc dùng chung hạ tầng mạng viễn thông; Việc quản lí thuê bao di 

động trả trước, game online,… của các DN vẫn còn lỏng lẻo. 

7) Một số DN chưa chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và các quy 

định về chế độ thống kê, báo cáo. 

8) Năng lực đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của CBCCVC trong các cơ 

quan nhà nước chưa cao. Hầu hết các ngành, địa phương chưa chủ động thực 

hiện các giải pháp an toàn đơn giản cho hệ thống CNTT của mình. Chưa có 

chính sách thu hút, giữ chân cán bộ có trình độ cao trong lĩnh vực CNTT. 

c. Nguyên nhân những hạn chế, tồn tại 

1) Các lĩnh vực TT&TT phức tạp, công nghệ thay đổi nhanh, có rất nhiều 

văn bản điều chỉnh. Mặt khác hệ thống các văn bản chính sách, văn bản quy 

phạm pháp luật về TT&TT chưa đầy đủ và đồng bộ; một số văn bản hướng dẫn 

chưa cụ thể.... 

2) Lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu một số ngành, địa phương chưa xác 

định rõ trách nhiệm, chưa gương mẫu, có biện pháp quyết liệt trong việc ứng 

dụng CNTT. 
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3) Kinh phí chi cho hoạt động quản lý nhà nước chưa tương xứng với chức 

năng nhiệm vụ; trang thiết bị đặc chủng chuyên ngành còn nhiều thiếu thốn. 

4) Năng lực, trình độ quản lý nhà nước chuyên ngành của CBCC vẫn còn 

hạn chế; thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm quản lý. Nhận 

thức và kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin của lãnh đạo các cấp, cán bộ trong 

các cơ quan nhà nước còn nhiều hạn chế. Môi trường chính sách tại tỉnh chưa 

thu hút được người làm CNTT có trình độ chuyên môn cao, nhất là chuyên môn 

về an toàn thông tin. 

5) Các DN, đơn vị trong ngành chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp 

luật về TT&TT; chưa thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong tổ chức 

sản xuất, kinh doanh và phát triển hạ tầng; Còn đề cao việc phát triển thị phần, 

coi nhẹ việc quản lí chất lượng dịch vụ và giữ thương hiệu. 

6) Nhận thức của nhân dân về pháp luật chuyên ngành còn hạn chế. 

2.2.6. Dân số, lao đôṇg, viêc̣ làm 

2.2.6.1 Dân số 

a. Những thành tựu đạt được 

Công tác dân số là một trong những nội dung hết sức quan trọng của Chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực, nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn 

xã hội. Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững, mang lại 

hiệu quả lâu dài về kinh tế, xã hội và môi trường. Giai đoạn từ năm 2016 - 2020, 

công tác dân số của tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những kết đáng kể:  

1) Hầu hết các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đã coi công tác dân số là 

một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là một yếu tố 

cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn 

xã hội; thấy rõ hơn vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp dân số, từ đó đã huy 

động được mọi lực lượng có hành động thiết thực tham gia, thực hiện các mục 

tiêu chương trình dân số. Các chỉ tiêu phát triển bền vững về dân số đều được 

xác định là mục tiêu quan trọng trong các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

Tỉnh cho đến các Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân, 

UBND các cấp.  

2) Hoàn thiện tổ chức bộ máy, ổn định và nâng cao năng lực đội ngũ cán 

bộ làm công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản ở các cấp theo hướng 

chuyên nghiệp hóa. Tăng cường kiểm tra, thanh tra; xây dựng cơ chế phối hợp 

liên ngành; nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng trong thực hiện chính sách, 

pháp luật về dân số - sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. 
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3) Tăng cường phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về dân số, vai trò 

của dân số với sự phát triển xã hội tới mọi người dân; cập nhật, cung cấp thông 

tin tới các cấp ủy Đảng, Chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và những người 

có uy tín trong cộng đồng. Triển khai mạnh, có hiệu quả các hoạt động truyền 

thông, giáo dục sức khỏe nhân dân, sức khỏe sinh sản phù hợp với từng nhóm 

đối tượng. Kết hợp tốt truyền thông đại chúng với truyền thông trực tiếp thông 

qua mạng lưới cộng tác viên dân số. Tăng cường giáo dục giới tính, sức khỏe 

sinh sản cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường. 

4) Kiện toàn mạng lưới cung cấp dịch vụ theo phân tuyến kỹ thuật, đảm bảo 

cung cấp các gói dịch vụ dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản thiết yếu ở tất cả 

các tuyến. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, xây dựng kế hoạch sử dụng 

phương tiện tránh thai hợp lý và cung cấp đủ, kịp thời dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe sinh sản. 

5) Mở rộng cung cấp các dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, 

sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. 

6) Tăng cường đào tạo, tập huấn về quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ; đào tạo 

kỹ thuật sàng lọc trước sinh, sơ sinh. 

7) Nâng cao chất lượng thu thập, xử lý thông tin số liệu về dân số, sức khỏe 

sinh sản trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin; cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp 

thời thông tin, số liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, quản lý ở các cấp. 

8) Huy động rộng rãi các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng tham 

gia công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản.  

9) Hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch về dân số đều đặt hoặc vượt mục tiêu đề ra  

Tỷ lệ sàng lọc trước sinh (SLTS) và tỷ lệ sàng lọc sơ sinh (SLSS) từ năm 

2016 trở lại đây luôn luôn đạt cao hơn chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh 

năm 2016 đạt 65% so với 60% chỉ tiêu đã nâng lên 87,36% so với 70% vào năm 

2018; dự kiến tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 90% năm 2019 và 92% năm 2020 so 

với chỉ tiêu đề ra là 75% năm 2019 và 80% năm 2020. Trong khi đó, tỷ lệ sàng 

lọc sơ sinh đạt 33% năm 2016 và tăng lên 58,43% năm 2018 đều vượt xa chỉ 

tiêu là 30% năm 2016 và 40% năm 2018; tỷ lệ này dự kiến đạt 60% năm 2019 

và 65% năm 2020 và cũng vượt chỉ tiêu đề ra là 45% năm 2019 và 50% năm 

2020 (Phụ lục xxx).  

10) Chất lươṇg dân số chuyển biến tích cưc̣ . Trong thời kỳ từ 2016 đến nay, 

mặc dù qui mô dân số dự kiến có sự tăng đột biến trong năm 2019 (khoảng 6% 

lên mức 1.160 nghìn người và dự kiến đạt 1.171 nghìn người năm 2020 nhưng 

chất lượng dân số có chuyển biến tích cực cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, tuổi 

thọ, trình độ giáo dục, trình độ học vấn và thu nhập bình quân đầu người.  
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b. Một số hạn chế, bất câp̣ 

 Mặc dù tỉnh đã có những thành tự nổ bật về công tác dân số, tuy nhiên 

vẫn còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém như: 

1) Tốc đô ̣phát triển quy mô dân số cao .Năm 2015, dân số tỉnh Vĩnh Phúc là 

1.054.492 người, năm 2016 là 1.066.021 người, năm 2018 là 1.092.424 người, 

ước tính dân số năm 2019 là 1.155.050 người, tốc độ phát triển về quy mô dân 

số có sự gia tăng đột biết; mặc dù tỷ lệ tăng dân số tự nhiên có giảm trong giai 

đoạn 2016 – 2019 từ 13,4% xuống 11,3% nhưng vẫn còn rất cao so với mục tiêu 

kế hoạch (1,18% năm 2018 và 1,2% năm 2020); dự kiến dân số Tỉnh đạt qui mô 

1.170.000 người vào năm 2020, và không đạt mục tiêu kế hoạch thời kỳ 2016-

2020 (1.163.000 người). 

2) Về tỷ số giới tính khi sinh chưa đaṭ muc̣ tiêu đề ra . Giai đoạn 2016-2020 

là giai đoạn thứ 2 tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện Đề án về can thiệp giảm thiểu mất 

cân bằng giới tính. Năm 2016, chỉ tiêu tỷ số giới tính được giao là 111,76 trẻ 

nam/100 trẻ nữ, kết quả thực hiện là 111,75 trẻ nam/100 trẻ nữ; năm 2017 chỉ 

tiêu về tỷ số giới tính khi sinh được giao là 112,06 trẻ nam/100 trẻ nữ, kết quả 

thực hiện là 110,56 trẻ nam/100 trẻ nữ; năm 2018 chỉ tiêu này là 112,36 trẻ 

nam/100 trẻ nữ, kết quả thực hiện là 115,34 trẻ nam/100 trẻ nữ. Chỉ tiêu tỷ số 

giới tính cho cả giai đoạn 2016-2020 là 110 trẻ nam/100 trẻ nữ dự báo đạt kế 

hoạch đề ra với kết quả thực hiện chỉ số này vào năm 2020 là 118 trẻ nam/100 

trẻ nữ, không đạt mục tiêu đề ra. 

3) Tỷ suất sinh của Vĩnh Phúc còn khá cao, cao hơn mức trung bình cả nước 

và trung bình Vùng Đồng bằng sông Hồng; so với các địa phương lân cận, tỷ lệ 

này cao hơn các tỉnh còn lại trong Vùng Đồng bằng sông Hồng và chỉ thấp hơn 

2 tỉnh lân cận là Bắc Ninh và Phú Thọ đều thuộc Vùng miền núi và trung du Bắc 

Bộ. Chỉ tiêu mức giảm tỷ suất sinh hàng năm là 0,1%, năm 2018 chỉ tiêu này 

không đạt mục tiêu kế hoạch nhưng tính chung cho cả giai đoạn 2016-2018 và 

dự báo đến 2019 và 2020 tỷ suất sinh đạt mục tiêu kế hoạch giảm 0,1%/năm. Tỷ 

lệ sinh con thứ 3 trở lên có xu hướng tăng nhẹ khoảng 1% trong 2 năm; tỷ lệ 

sinh con thứ 3 năm 2019 và 2020 dự kiến khoảng 14%. Số con trung bình của 

một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã đạt mức sinh thay thế và được duy trì tương 

đối ổn định là 2,1 con. Nguyên nhân của tình trạng này là do số phụ nữ trong độ 

tuổi sinh đẻ chiếm tỷ lệ cao (khoảng gần 30%) và đang ở giai đoạn có quy mô 

lớn nhất trong lịch sử nhân khẩu học Việt Nam. Đây cũng là một trong những 

nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của Tỉnh còn cao, cao hơn mức 

trung bình Vùng Đồng bằng sông Hồng, chỉ thấp hơn chỉ số này của Hưng Yên 

(8,9% năm 2018). 



88 
 

4) Đến năm 2020 dự kiến 2/10 chỉ tiêu kế hoạch về dân số giai đoạn 2016-

2020 không đạt mục tiêu, gồm: qui mô dân số và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. 

Ngoài ra, một số chỉ tiêu cụ thể không nằm trong hệ thống chỉ tiêu kế hoạch theo 

Nghị quyết/Quyết định về công tác dân số của các cấp trong Tỉnh nhưng cần 

phải có các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng, ví dụ  như tỷ lệ người dân 

từ 15 tuổi trở lên trong toàn dân biết chữ.   

5) Việc tổ chức triển khai thực hiện nội dung kế hoạch phát triển xã hội về 

dân số ở một số nơi trong tỉnh còn mang tính hình thức; tư tưởng, nhận thức của 

một số cấp uỷ Đảng, chính quyền còn chủ quan, buông lỏng, ít quan tâm đến 

công tác dân số. Một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trong việc thực hiện 

chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.  

6) Công tác phối hợp liên ngành của một số sở, ban, ngành, đoàn thể có lúc, 

có nơi còn nặng về hình thức, hiệu quả phối hợp chưa cao. Công tác tuyên 

truyền, vận động nhân dân còn gặp khó khăn, đặc biệt là ở những vùng đồng bào 

dân tộc, đồng bào theo Đạo. Việc xây dựng, thực hiện các hương ước, quy ước ở 

một số thôn, làng, tổ dân phố, khu dân cư hiệu quả chưa cao.  

 Chất lượng dân số của tỉnh trong những năm qua tuy đã được nâng lên 

nhưng so với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay vẫn 

còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.  

b.     Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém  

Những tồn tại, hạn chế trong công tác dân số của tỉnh xuất phát từ những 

nguyên nhân sau: 

1) Việc đánh giá, dự báo được những khó khăn, phức tạp và những vấn đề 

mới nảy sinh của công tác dân số trong bối cảnh kinh tế, văn hóa, xã hội hiện 

nay là rất khó khăn nên một số chỉ tiêu được đề xuất đã không đạt được trong 

thực tế.  

2) Một bộ phận dân cư còn có tư tưởng trọng nam hơn nữ, mong muốn có 

con trai để nối dõi tông đường, đã sinh con thứ ba trở lên, làm tăng tỷ lệ sinh, 

tăng tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh và tác động xấu đến việc tuyên truyền, 

vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số.  

3) Số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ chiếm tỷ lệ cao (khoảng gần 30%) và 

đang ở giai đoạn có quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân khẩu học Việt Nam. 

4) Công tác truyên truyền, vận động, giáo dục thực hiện chính sách dân số 

chưa được tổ chức sâu rộng, thường xuyên và còn hạn chế. Công tác tuyên 

truyền giáo dục, tư vấn về sức khỏe sinh sản, về giới tính cho đối tượng thanh 

niên, vị thành niên trước khi xây dựng gia đình còn hạn chế cả về hình thức và 

biện pháp tổ chức. Công tác giáo dục về dân số trong hệ thống giáo dục chưa 
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được quan tâm đúng mức. Còn một bộ phận lớn thanh niên chưa nhận thức tốt 

về kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn, thường mặc cảm về việc này. Sự phối 

hợp tuyên truyền, vận động của một số sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương còn 

mang tính hình thức, thiếu chặt chẽ và hiệu quả chưa cao.  

5) Nhiều cặp vợ chồng chưa nhận thức đầy đủ lợi ích, tầm quan trọng và sự 

cần thiết của SLTS và SLSS. Bênh cạnh đó, việc thực hiện SLTS và SLSS chi 

phí tốn kém, trong khi nhà nước chỉ hỗ trợ cho đối tượng nghèo, cận nghèo.  

6) Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác dân số còn hạn hẹp. 

2.2.6.2. Tình hình lao động - việc làm đạt được những kết quả khích lệ 

a. Kết quả đạt được 

1) Các chính sách về hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết 

việc làm được ban hành và tổ chức thực hiện đã và đang mang lại hiệu quả như: 

Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo 

dục và giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết số 42/2018/NQ-

HĐND  về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải 

quyết việc làm. UBND tỉnh đã cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND tỉnh bằng 

việc ban hành hàng loạt văn bản như Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ban 

hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay 

giải quyết việc làm giai đoạn 2016 – 2020, Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND 

ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho 

vay giải quyết việc làm giai đoạn 2018 – 2020, Kế hoạch số 5719/KH-UBND về 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2017 – 2020, Kế hoạch số 

55/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2017 – 2020, 

Đề án số 10451/ĐA-UBND về đào tạo nghề cho lao động phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh năm 2019. Các chính sách này đã và đang đẩy mạnh phát 

huy hiệu quả rất tích cực cho công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo của địa 

phương.  

2) Hoạt động hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm được tăng cường thông qua 

sàn giao dịch việc làm được tổ chức vào thứ năm hằng tuần, ngoài ra còn có 

những  phiên lưu động tại các huyện, thành phố trên địa bàn hay sàn giao dịch 

việc làm online. Sàn giao dịch việc làm của tỉnh cũng tổ chức các phiên lưu 

động tại các huyện, thành phố, thị xã với sự tham gia của hàng trăm lượt doanh 

nghiệp tuyển lao động. Bên cạnh đó, việc hình thành các trung tâm tư vấn, giới 

thiệu việc làm của các cơ sở dạy nghề và các tổ chức đoàn thể (Đoàn Thanh 

niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh…) cũng đã góp phần cung cấp nhiều 

thông tin cần thiết về thị trường lao động và mở ra cho người lao động thêm 
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nhiều cơ hội việc làm. Trong năm 2019, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức 

42 phiên giao dịch việc làm (trong đó có 06 phiên lưu động), đã có 488 lượt 

doanh nghiệp tham gia tuyển lao động, số người được tuyển tại sàn là 2.183 

người, số người được tư vấn về chính sách lao động và việc làm là 13.424 lượt 

người. Các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm như: dự án 

vay vốn tạo việc làm, dự án hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và các 

chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm theo tinh thần Nghị quyết 207/2015/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh được thực hiện hiệu quả.  

3) “Giai đoạn 2016-2019, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho khoảng gần 100 

nghìn lao động (trong đó xuất khẩu lao động khoảng gần 8.000 lao động) ; 

trung bình mỗi năm tỉnh giải quyết việc làm cho khoảng 24.000 lượt người 

(Năm 2019 ước tính 24.433 người), vượt mục tiêu kế hoạch đã đề ra (từ 19.000 

– 20.000 lao động/năm). Giải quyết tốt việc làm đã góp phần chuyển dịch cơ cấu 

lao động, cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, đảm bảo 

an sinh xã hội và góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh. 

4) Hoạt động của sàn giao dịch việc làm chưa đáp ứng yêu cầu của thị 

trường lao động. Hoạt động xã hội hóa công tác tư vấn, giới thiệu việc làm chưa 

thực hiện được. Chưa theo dõi được tình trạng việc làm của người lao động sau 

khi giới thiệu hoặc cung ứng. 

b. Tồn tại, hạn chế 

1) Tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn tỉnh hàng năm vẫn còn ở mức cao với trung 

bình 1,7%, ước tính tỷ lệ thất nghiệp năm 2020 còn khoảng 1,6%, chưa giảm 

được sâu so với giai đoạn 2011-2015, tỷ lệ người lao động thiếu việc làm năm 

2019 và đến năm 2020 còn khoảng 1,1%. Trong mối tương quan so sánh, tỷ lệ 

thất nghiệp của Vĩnh Phúc thấp hơn mức trung bình của cả nước và Vùng ĐBSH 

nhưng tỷ lệ thiếu việc làm luôn cao hơn mức trung bình Vùng ĐBSH trong các 

năm từ 2016-2018 (Phụ lục 2.2.6). Nguyên nhân là do: dân số bước vào độ tuổi 

lao động hàng năm lớn; những diễn biến khó lường của kinh tế thế giới ảnh 

hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nước 

ngoài trên địa bản tỉnh, hoạt động đào tạo nhân lực chưa thực sự bám sát nhu 

cầu thị trường lao động, dự liến kết giữa đơn vị đào tạo và đơn vị sử dụng lao 

động chưa chặt chẽ, chất lượng nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường. 

Ngoài ra, chất lượng lao động cũng cần được tiếp tục nâng cao khi tỷ lệ lao động 

trên 15 tuổi đang làm việc được đào tạo chỉ ngang mức trung bình cả nước và 

thấp hơn nhiều so với mức trung bình Vùng ĐBSH (Phụ lục 2.2.6). 

2) Công tác đào tạo nghề nghiệp còn nhiều hạn chế, từ lĩnh vực quản lý nhà 

nước đến tổ chức thực hiện trong các thành phần xã hội. Còn tồn tại nhiều bất 
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cập trong quản lý hệ thống và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình đào 

tạo nghề nghiệp, đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước còn thiếu so với yêu cầu 

nhiệm vụ. Trong việc tổ chức thực hiện, việc tuyên truyền về đào tạo nghề 

nghiệp và giải quyết việc làm đã được quan tâm nhưng chưa sâu, chưa phong 

phú và chưa thực sự hấp dẫn và thuyết phục; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa được quan tâm xây dựng và phát triển 

kỹ năng, đặc biệt là các kỹ năng phương pháp mới trong môi trường ngày một 

phát triển. Sự phân phối các cơ sở đào tạo giữa các địa phương/cơ sở trong tỉnh 

còn thiếu đồng đều, chủ yếu tập trung ở TP Vĩnh Yên và Phúc Yên nên người 

dân có nhu cầu được đào tạo ở các địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn. Chất 

lượng cơ sở vật chất thấp, chương trình đào tạo còn nhiều nội dung chưa phù 

hợp, chậm đổi mới, việc tổ chức hướng nghiệp cho học sinh THPT và THCS 

còn hạn chế về chiều sâu và tính thực tiễn hay sự kết nối còn yếu giữa cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp là những tồn tại hạn chế lớn khác của 

công tác đào tạo nghề nghiệp trong tỉnh.  

3) Những hạn chế trong công tác đào tạo nghề nghiệp của tỉnh dẫn tới 

những tồn tại trong vấn đề giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, 

nguồn vốn hàng năm bổ sung cho Quỹ giải quyết việc làm còn thấp, trong khi 

nhu cầu vay vốn tạo việc làm rất lớn bởi một lực lượng lớn người dân (nhất là 

lao động nông nghiệp) bị thay đổi ngành nghề từ quá trình đô thị hóa và công 

nghiệp hóa. Nguồn vốn này thiếu lại được tập trung phần lớn cho các hộ gia 

đình sản xuất nông nghiệp mà ít được đáp ứng cho các nhu cầu của các doanh 

nghiệp nhỏ trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, các hộ phát triển tiểu thủ 

công nghiệp. Một trong những hạn chế nữa còn tồn tại của vấn đề giải quyết 

việc làm là việc chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường của các Trung tâm dịch vụ 

việc làm.   

2.2.7. An sinh xã hội 

a. Những thành tựu đạt được 

1) Các chính sách giảm nghèo được thực hiện tốt, lồng ghép với nhiều 

chương trình, kế hoạch khác nhau như y tế, chăm sóc người già và trẻ em  

Chính sách giảm nghèo của tỉnh tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các phong 

trào “Tương thân, tương ái”, “Quỹ vì người nghèo”, “Cả nước chung tay vì 

người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được tổ chức thường xuyên và thu 

hút sự hưởng ứng của xã hội. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức thực hiện 

tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ 

xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mỗi năm, tỉnh đã trao hàng nghìn 
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xuất quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Nguyên Đán, ngày 

Quốc khánh và các ngày kỷ niệm đặc biệt khác; duyệt danh sách cho hàng trăm 

hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ nhà ở đăng ký vay vốn; hỗ trợ xây dựng hơn 

100 căn nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi năm; chỉ đạo rà 

soát các hộ sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thiếu nước sinh 

hoạt...  

Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đạt nhiều kết quả quan trọng, 100% 

trẻ em dưới 6 tuổi của tỉnh được cấp bảo hiểm y tế miễn phí; hàng năm, hàng 

nghìn trẻ em được truyền thông kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương 

tích; hàng trăm trẻ em được dạy bơi miễn phí; chương trình tiêm chủng mở rộng 

và chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được chỉ đạo tổ chức tốt. 

Các chương trình khám chữa bệnh miễn phí, phẫu thuật, phục hồi chức năng cho 

trẻ em khuyết tật, khám sàng lọc, đánh giá lại tình hình suy dinh dưỡng trẻ em 

được triển khai đồng bộ; mỗi năm cấp hàng nghìn suất thuốc miễn phí cho trẻ 

em dưới 5 tuổi; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, trao quà cho trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp lễ, tết. 

Với những nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành, các chỉ tiêu an sinh xã hội 

quan trọng của tỉnh hoàn thành với kết quả thực hiện đạt 0,82-1,07%. Tỷ lệ giảm 

nghèo luôn đạt và vượt mức đề ra: năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo còn 2,11%; dự kiến 

năm 2019 còn 1,46% và mục tiêu năm 2020 <1%; 100% đối tượng thuộc hộ 

nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ cận nghèo được thụ hưởng các chính sách về y 

tế, giáo dục và trợ giúp pháp lý kịp thời, tiếp cận thông tin, nước sạch;100% hộ 

nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất, 

kinh doanh được hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng Chính 

sách xã hội tỉnh.Toàn tỉnh không có hộ nghèo ở nhà dột nát, nhà thiếu kiên 

cố;100% người nghèo trong độ tuổi lao động có yêu cầu đều được hỗ trợ đào tạo 

nghề và giới thiệu việc làm phù hợp.100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp 

xã, trưởng thôn/khu dân cư được tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, 

tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; lập kế hoạch 

có sự tham gia; xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng. Đến hết năm 2019 toàn 

tỉnh không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công. 100% các 

xã đạt tỷ lệ hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới. 

2) Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội là các chính sách an sinh xã hội quan 

trọng được tỉnh chú trọng thực hiện 

Về chủ trương chính sách: Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được 

quan tâm thưc̣ hiêṇ . Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 



93 
 

163/2014/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí để thực hiện lộ trình tiến tới bảo 

hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2015-2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

18/2015/QĐ-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 163/2014/NQ-HĐND, 

Kế hoạch số 9211/KH-UBND ngày 21/11/2018 về thực hiện Chương trình hành 

động ngày 08/10/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 62-CTr/TU 

ngày 31/8/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về 

cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), Quyết định số 2621/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển đối 

tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Về kết quả thực hiện: Giai đoạn 2016-2019, chương trình mục tiêu bảo hiểm 

y tế toàn dân đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh 

xã hội trên địa bàn. Các chế độ, chính sách BHXH, BHYT được giải quyết kịp 

thời, đúng định mức, đúng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo nhanh chóng, chính 

xác. Số người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT là đối tượng 

chính sách tăng qua các năm. Các dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân 

thọ được tiếp tục phát triển. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế tăng liên tiếp 

qua các năm, từ 80,2% năm 2016và đến năm 2019, tỷ lệ tham gia BHYT là 

92,5% dân số, đạt 103,9% kế hoạch. 

3) Các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, gia đình người có 

công được các địa phương, các ngành và toàn xã hội đặc biệt quan tâm thực 

hiện đúng, đầy đủ, kịp thời theo quy định Nhà nước.  

Các chế độ chính sách đối với người có công, thân nhân người có công được 

thực hiện tốt. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc đời sống người có công 

với cách mạng tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện qua đó đã 

huy động được cả cộng đồng tham gia, góp phần ổn định và nâng cao đời sống 

vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công.  

Hàng năm, tỉnh đã cấp lại, cấp mới thẻ bảo hiểm y tế cho hàng chục nghìn người 

là đối tượng chính sách; quyết định hưởng trợ cấp cho hàng trăm trường hợp 

hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thực hiện chính sách ưu đaĩ 

trong giáo duc̣ và đào taọ , hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho hàng trăm đ ối 

tượng chính sách, người có công. 

4) Các khía cạnh khác của an sinh xã hội như bình đẳng giới, chính sách đối 

với người cao tuổi, giảm thiểu bất bình đẳng thu nhập được quan tâm thực hiện 

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới được thực 
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hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú góp phần chuyển đổi nhận thức và 

hành vi ở các cấp, các ngành, các đơn vị và trong nhân dân về bình đẳng giới. 

Quan tâm chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; triển khai tốt các hoạt động 

vì Người cao tuổi, tổ chức thực hiện chu đáo, thiết thực, ý nghĩa công tác chúc 

thọ, mừng thọ người cao tuổi.  

b.    Những tồn tại hạn chế 

1) Mặc dù hầu hết các chỉ tiêu an sinh xã hội quan trọng của tỉnh đều đạt 

thậm chí một số chỉ tiêu vượt kế hoạch, một trong những điểm còn tồn tại trong 

công tác xoá đói giảm nghèo của tỉnh là tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn mức trung 

bình của Vùng ĐBSH. 

2) Không những thế, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo ngày càng gia 

tăng. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, khoảng cách về thu nhập bình quân 

giữa nhóm có thu nhập cao nhất và thấp nhất tại Vĩnh Phúc đã tăng từ 7,0 lần 

năm 2016 lên 8,5 lần năm 2018 và cao hơn so với bình quân vùng ĐBSH, dẫn 

đến nguy cơ bất bình đẳng trong xã hội. 

3) Nhận thức và hành động thiết thực về bình đẳng giới chưa thực sự như 

mục tiêu kỳ vọng. Ở nhiều địa bàn, cơ sở, vai trò của phụ nữ còn chưa được thực 

sự đề cao, những công việc gia đình, nội trợ của phụ nữ chưa được ghi nhận và 

xem trọng, đặc biệt là ở vùng nông thôn và địa bàn trung du nơi một số đồng 

bào dân tộc thiểu số sinh sống. 

c.   Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế 

1) Là một trong những địa phương thuộc Vùng đồng bằng Sông Hồng, tuy 

nhiên, Vĩnh Phúc là một trong số rất ít địa phương có một phần diện tích là 

trung du với địa hình đồi và núi thấp, và là một trong số rất ít địa phương có 

một số đồng bào dân tộc ít người sinh sống. Cơ sở hạ tầng tại các khu vực này 

còn một số hạn chế so với các khu vực là đồng bằng, việc triển khai các chính 

sách phát triển kinh tế tại các địa bàn này cũng gặp những trở ngại nhất định, 

thêm nữa là sự khác biệt, đi sau về tư duy phương pháp phát triển kinh tế so với 

người dân tại các vùng đồng bằng, vùng đô thị. Do vậy, tỷ lệ hộ nghèo tại một 

số huyện ở khu vực trung du, đồi núi ở Vĩnh Phúc còn tương đối cao. Đây là 

một trong số những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ hộ nghèo của Vĩnh Phúc còn 

thấp hơn các tỉnh trong Vùng. Sự đa dạng về địa hình, phân bố dân cư cũng là 

nguyên nhân dẫn tới khoảng cách chênh lệch giàu nghèo trên địa bàn tỉnh ngày 

càng gia tăng. 

2) Nhận thức và hành động thiết thực về bình đẳng giới còn nhiều hạn chế 

một phần nguyên nhân đến từ sự đa dạng về dân cư và phân bố dân cư trong 
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tỉnh; ở vùng nông thôn và vùng đồng bào một số dân tộc thiểu số sinh sống còn 

duy trì tư tưởng trọng nam hơn nữ, những nhóm dân cư này ít tiếp cận hoặc còn 

hạn chế trong nhận thức đối với những quan điểm văn hóa hiện đại, nơi mà 

quyền phụ nữ được coi trọng và ngày một nâng cao. 

2.2.8. Thưc̣ hiêṇ chính sách dân tôc̣, tôn giáo 

a.   Những thành tựu đạt được 

1) Các đề án, chính sách dân tộc cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên 

địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo thường xuyên như: chương trình 134, 135, 

tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân 

tộc thiểu số; hỗ trợ hàng nghìn lượt người dân thuộc hộ nghèo ở các xã vùng khó 

khăn của tỉnh; triển khai xây dựng Đề án chính sách đặc thù phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2018-2020 theo 

quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ;…  

2) Kịp thời nắm bắt tình hình sinh hoạt, hoạt động tôn giáo ở các cơ sở tôn 

giáo; giải quyết hiệu quả các vướng mắc trong sinh hoạt tôn giáo; chủ động 

tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo cho các đối 

tượng do đó tình hình các tôn giáo trên địa bàn tỉnh ổn định, chức sắc, chức việc, 

đồng bào có đạo yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của 

tỉnh, gắn bó đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.   

b. Những tồn tại và hạn chế 

1) Bên cạnh những kết quả đạt được, các chính sách về dân tộc cho đồng bảo 

dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh còn những hạn chế nhất định. Tồn tại lớn nhất 

phải kể đến là thu nhập và mức sống của đồng bào các dân tộc thiểu số chưa 

được cải thiện rõ rệt, khoảng cách về mức sống và thu nhập của đồng bào dân 

tộc thiểu số so với những nhóm người dân thu nhập cao nhất trong tỉnh ngày 

một gia tăng. Bên cạnh đó, một trong những điểm còn tồn tại khác là những 

chính sách an sinh xã hội khác như BHXH, BHYT chưa được bao phủ toàn diện 

ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

2)  Và một trong những hạn chế có thể kể đến là thực trạng tư tưởng trọng nam 

hơn nữ, quyền của nữ giới chưa được đảm bảo một cách thực sự, nhất là ở vùng 

nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số. 

c. Nguyên nhân của tồn tại hạn chế 

1) Nguyên nhân đầu tiên khiến một số hạn chế còn tồn tại trong chính sách 

dân tộc của tỉnh đến từ lý do khách quan, đó là sự đa dạng về địa hình, sự đa 

dạng về dân cư và phân bố dân cư theo địa hình khiến việc triển khai thực hiện 
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các chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong đó có chính sách dân tộc của tỉnh 

phần nào chưa đạt hiệu quả như mong muốn; điều đó dẫn tới mức sống đồng 

bào dân tộc thiểu số còn chênh lệch nhiều so với người dân sống ở đồng bằng 

hay thành thị; điều đó cũng dấn tới những chính sách an sinh xã hội chưa thể 

bao phủ toàn diện đến tất cả đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

2) Bên cạnh nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan có thể kể đến 

là tỉnh chưa có chính sách thực sự đột phá để phát triển kinh tế - xã hội cho 

đồng bào dân tộc thiểu số. Thực trạng này đặt ra yêu cầu quan trọng trong giai 

đoạn 2021-2025 đối với các cấp, các ngành trong tỉnh trong xây dựng và thực thi 

chính sách dân tộc với mục tiêu nâng cao đời sống đồng bào và đưa những chính 

sách an sinh xã hội đến với tất cả người dân sinh sống tại các huyện có địa hình 

đồi núi trong tỉnh. 

2.3. Quản lýtài nguyên và bảo vệ môi trƣờng 

a. Những thành tư ̣đaṭ đươc̣ 

1) Công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có nhiều chuyển 

biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp và chặt chẽ hơn; việc sử dụng đất ngày 

càng hợp lý, hiệu quả đã góp phần tích cực trong thu hút đầu tư, phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh. Nhiều chủ trương, chính sách về quản lý và sử dụng đất 

được ban hành. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện được 

lập theo quy định, công khai rộng rãi và tổ chức thực hiện tốt. Các biện pháp 

quản lý, sử dụng đất được siết chặt hơn, tỉnh đã chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm 

mọi trường hợp vi phạm; yêu cầu các tổ chức và cá nhân được giao quản lý, sử 

dụng đất ký cam kết chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về đất đai; 

ban hành quy định gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, trường 

hợp địa phương nào để xảy ra tình trạng vi phạm về đất đai mới mà không phát 

hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, gây phức tạp về an ninh trật tự thì sẽ xem xét, xử 

lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, xã; phân công cán bộ theo dõi 

từng địa bàn để nắm bắt chặt chẽ diễn biến quá trình quản lý, sử dụng đất, việc 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong quá trình sử dụng 

đất, xây dựng công trình để sớm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các sai phạm; chỉ 

đạo các cấp, ngành tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt 

các quy định của pháp luật về đất đai… Trong kỳ, Chính phủ, HĐND tỉnh đã 

cho phép chuyển mục đích sử dụng 3,35 nghìn ha đất trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ, đất rừng đặc dụng để triển khai các công trình, dự án; tỉnh đã thực hiện giao, 

cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng 825,85 ha đất; phê duyệt 170 

phương án bồi thường với tổng kinh phí khoảng 278 tỷ đồng; ký 534 hợp đồng 
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thuê đất đối với các tổ chức với tổng diện tích khoảng 3 nghìn ha; xác định giá 

đất cụ thể đối với 372 dự án để thực hiện bồi thường, cho thuê đất, thu tiền sử 

dụng đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất; cấp hơn 7,4 nghìn 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, doanh nghiệp và hơn 100,5 

nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân
29

. Hàng năm, 

UBND tỉnh đều xây dựng bảng giá đất và kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung 

bảng giá đất trên địa bàn tỉnh. 

2) Quản lý nhà nước về khoáng sản được tăng cường. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên rà soát, tham mưu với cấp có 

thẩm quyền ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cho phù 

hợp với quy định của Luật Khoáng sản và phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương. Các quy hoạch đã được ban hành theo thẩm quyền làm căn cứ cho quản 

lý và tổ chức thực hiện khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương như: Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng
30

; 

quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát sỏi
31

; quy hoạch thăm 

dò, khai thác và sử dụng khoáng sản nhóm kaolin felspat, sét kaolin
32

; quy 

hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng than bùn
33

; quy hoạch khoáng sản vật liệu 

thông thường (đất san lấp) phục vụ các công trình
34

...  

Để bảo vệ và khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản, UBND tỉnh đã 

phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trong đó tổng diện tích khu vực cấm hoạt động 

khoáng sản là gần 37,3 nghìn ha với 1.676 danh mục cấm hoạt động khoáng 

sản. Việc cấp phép hoạt động khoáng sản đối với các loại khoáng sản theo thẩm 

quyền đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch 

được duyệt, trong đó tỉnh đã cấp 161 giấy phép các loại cho hoạt động khai thác 

đất san lấp, cát sỏi, khoáng sản caolin, felspat, than bùn, sét gạch ngói...  

                                                           
29

Trích yếu số liệu được lấy từ KH số 24/KH-STNMT ngày 26/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 

30
Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu 

xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

31
Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 22/1/2013 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử 

dụng tài nguyên cát, sỏitrên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

32
Quyết định 134/QĐ-UBND ngày 15/1/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch Quy hoạch thăm dò, khai 

thác và sử dụng khoáng sản nhóm nguyên liệu kaolin, felspat, sét kaolin trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 

2014-2020, tầm nhìn 2030 

33
Quyết định 2788/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác 

và sử dụng than bùn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

34
Quyết định 1195/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch khai thác khoáng 

sản vật liệu thông thường (đất san lấp) phục vụ các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 
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Công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động khai thác khoáng sản được các 

cấp, các ngành triển khai mạnh mẽ. Các cơ quan chức năng đã kiểm tra giám sát 

chặt chẽ hoạt động của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác cát, sỏi 

và đất san lấp; kiểm tra, rà soát các mỏ đã khai thác hết trữ lượng so với giấy 

phép, yêu cầu thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định; thành lập nhiều đoàn thanh 

tra liên ngành kiểm tra viêc̣ chấp hành pháp luâṭ của các tổ chức , cá nhân trong 

hoạt động khai thác , vâṇ chuyển , kinh doanh cát , sỏi trên tuyến sông Hồng ; 

thanh tra liên ngành về tình hình khai thác đất san lấp trên địa bàn các huyện, 

thành phố; kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp thăm dò, 

khai thác khoáng sản vi phạm pháp luật; rà soát lại các quy hoạch khai thác 

khoáng sản cát, sỏi, đất san lấp chưa phù hợp, chưa được sự đồng thuận của 

nhân dân để điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch và thu hồi giấy phép; công khai 

các đơn vị vi phạm pháp luật về hoạt động khoáng sản trên cổng thông tin điện 

tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường… Qua 

thanh tra, kiểm tra đã giải quyết nhiều đơn thư kiến nghị của nhân dân, có biện 

pháp ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động 

khoáng sản, đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho các đơn vị được phép hoạt động 

khoáng sản và nhân dân địa phương nơi có hoạt động khoáng sản góp phần thúc 

đẩy hoạt động khoáng sản trên địa bàn đúng quy định góp phần quan trọng vào 

phát triển kinh tế chung của tỉnh.  

3) Công tác bảo vệ môi trường được tỉnh xác định là nhiệm vụ vừa cấp bách, 

vừa lâu dài và là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng.Các hoạt động 

tăng cường quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh được triển khai tích 

cực, cụ thể: 

Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi 

trường là nội dung được tỉnh quan tâm, chú trọng nhằm thay đổi nhận thức, 

trách nhiệm về công các bảo vệ môi trường của các cấp ủy Đảng, chính quyền 

các cấp và nhân dân trong tỉnh. Hàng năm, tỉnh đều tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền bằng nhiều hình thức nhân các sự kiện về môi trường: Ngày đa dạng sinh 

học (22/5); Ngày môi trường thế giới (5/6); Chiến dịch làm cho thế giới sạch 

hơn (22/9); Ngày đất ngập nước… đã huy động được hàng vạn lượt người tham 

gia hưởng ứng và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Ngành Tài nguyên 

và Môi trường thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong tỉnh triển 

khai nhiều hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường như 

tổ chức các lớp tập huấn, tổ chức lễ ra quân hưởng ứng các chiến dịch, các cuộc 

thi về bảo vệ môi trường, xây dựng các mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi 

trường… Ngoài ra các hoạt động tuyên truyền được triển khai trên các chuyên 
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trang, chuyên mục của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh như: Đưa nước sạch 

về nông thôn, Phát triển Nông nghiệp gắn với Bảo vệ môi trường, Phụ nữ chung 

tay bảo vệ môi trường, Chung tay xử lý rác thải nhựa, Phát triển Công nghiệp 

gắn với bảo vệ môi trường; Báo Vĩnh Phúc đã đăng tải hàng trăm tin, bài, ảnh 

mang tính phát hiện nhằm nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời cũng phê 

phán kịp thời các biểu hiện, hành vi, ý thức chưa tốt trong việc bảo vệ môi 

trường của người dân thông qua chuyên mục “Tài nguyên và Môi trường” trên 

trang 4 Báo Vĩnh Phúc xuất bản hàng ngày và trên trang Báo Vĩnh Phúc điện 

tử…  

Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 15 nghìn cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ đang hoạt động, hàng ngày thải ra một lượng thải rất lớn, tạo ra những tác 

động không nhỏ đến môi trường. Do vậy, tỉnh luôn coi công tác kiểm soát ô 

nhiễm các nguồn thải là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà 

nước về môi trường và được tổ chức thực hiện thường xuyên. UBND tỉnh đã 

phê duyệt mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh và hàng năm dành 

khoảng 2 tỷ đồng dành cho nhiệm vụ này, kết quả quan trắc đều được báo cáo về 

Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Hệ thống quan trắc thường xuyên 

được bổ sung, cập nhận về vị trí, tần suất, thành phần quan trắc theo hướng dẫn, 

chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài nguyên Môi trường. Tỉnh đã đầu tư lắp đặt 6 

trạm quan trắc môi trường tự động (03 trạm quan trắc không khí và 03 trạm 

quan trắc môi trường nước), đồng thời đã đầu tư tăng cường năng lực trang thiết 

bị quan trắc, phân tích môi trường, nâng cao trình độ, năng lực cán bộ thực hiện 

nhiệm vụ quan trắc môi trường, tiếp tục đầu tư mở rộng các trạm quan trắc tự 

động và xây dựng cơ chế quản lý, vận hành các hệ thống quan trắc để đáp ứng 

yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường. 

Thực hiện Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản 

lý chất thải và phế liệu, tỉnh Vĩnh Phúc đã đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư hạ 

tầng khu công nghiệp, cơ sở có nguồn thải lớn đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc 

nước thải tự động và đến nay đã có trên 80% các khu công nghiệp đang hoạt 

động và các chủ nguồn thải có lưu lượng xả thải trên 1.000m3 nước thải/ngày 

đêm đã đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục và truyền số 

liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để giám sát.  

Hoạt động thẩm định và phê duyệt hồ sơ về môi trường được các cấp, các 

ngành quan tâm, đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực hiện. Công tác thẩm định hồ sơ môi trường đã được thực hiện đầy đủ đảm 

bảo các yêu cầu của pháp luật, giai đoạn 2016-2020 đã có 700 hồ sơ được thẩm 

định, qua thẩm định đã kiên quyết không chấp nhận các giải pháp bảo vệ môi 
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trường không đáp ứng được các yêu cầu xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi 

trường của các dự án đầu tư, qua đó sàng lọc các dự án có tiềm ẩn gây ô nhiễm 

môi trường ngay từ khi cấp Chứng nhận đầu tư (UBND tỉnh đã không chấp nhận 

dự án đầu tư cơ sở xử lý, tái chế chất thải công nghiệp, nguy hại tại khu công 

nghiệp Khai Quang; dự án nhà máy dệt nhuộm của Tập đoàn Tal có tổng vốn 

đầu tư 350 triệu USD), buộc các chủ dự án phải thực hiện nghĩa vụ đầu tư kinh 

phí cho các hạng mục công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 

Việc lập và thực hiện quản lý chất thải rắn được tỉnh quan tâm. UBND 

tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2020 tại Quyết định 

số 673/QĐ-UBND ngày 11/03/2014. Trong quá trình thực hiện, đã có sự điều 

chỉnh bổ sung tại các Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 15/01/2015, Quyết 

định số 778/QĐ-UBND ngày 10/3/2016. Năm 2018, tiếp tục phê duyệt quy 

hoạch vị trí các điểm tập kết vật liệu dư thừa từ hoạt động xây dựng tại Quyết 

định số 2465/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 và hiện nay đang nghiên cứu điều 

chỉnh lại quy hoạch quản lý chất thải rắn cho phù hợp với tình hình thực tế. Kết 

quả, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 01 nhà máy xử lý rác thải tập trung công suất 

150 tấn/ngày.đêm tại thị trấn Hợp Hòa huyện Tam Dương (đang hoạt động ở 

giai đoạn I với công suất là 75 tấn/ngày.đêm), 01 cơ sở xử lý rác thải công suất 

30 tấn/ngày.đêm tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên bằng hình thức xã 

hội hóa, đồng thời đã hỗ trợ và lắp đặt đưa vào hoạt động được 34 lò đốt rác thải 

sinh hoạt quy mô cấp xã, thị trấn với công suất khoảng 0,5 tấn/giờ để xử lý rác 

thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn, góp phần giải quyết những khó khăn, bức 

xúc ở địa phương.Đến nay, 100% các xã, thị trấn có bãi rác tập trung và có đội 

ngũ thu gom, xử lý rác thải với tần suất từ 2 - 3 lần/tuần; 100% xã, phường, thị 

trấn đã thành lập Ban chỉ đạo vệ sinh môi trường và quản lý chất thải rắn.  

Về thu gom, xử lý nước thải ở khu vực đô thị, tỉnh đã triển khai dự án 

thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên với tổng mức đầu tư khoảng 

430,6 tỷ đồng, hiện nay đã hoàn thành giai đoạn 1 với công suất xử lý khoảng 

5.000 m3/ngày.đêm và đang triển khai hệ thống đấu nối cấp III để hoàn thiện hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật, khắc phục tình trạng ngập úng, cải thiện vệ sinh môi 

trường, bảo vệ nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm khu vực thành phố Vĩnh 

Yên và các vùng xung quanh. Đối với khu vực nông thôn, HĐND tỉnh đã ban 

hành Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND về bảo vệ môi trường nông thôn đến 

năm 2020, qua đó đã dành trên 100 tỷ đồng kinh phí từ ngân sách tỉnh để cải tạo, 

xây mới trên 100km rãnh thoát nước thải ở khu vực nông thôn; hiện nay sau khi 

thí điểm thành công tại 2 xã Ngũ Kiên và Chấn Hưng, HĐND tỉnh đã ban hành 

Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 và UBND tỉnh đang chỉ đạo 
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cụ thể hóa bằng các kế hoạch thực hiện hỗ trợ khoảng trên 500 tỷ đồng để xây 

dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước và nạo vét các thuỷ vực tiếp nhận nước thải, 

khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư.  

Nhìn chung, công tác bảo vệ môi trường của tỉnh đã đạt được những kết quả tích 

cực. Ý thức bảo vệ môi trường của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và 

cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên, nhiều phong trào bảo vệ 

môi trường ở các địa phương, đoàn thể được thực hiện và nhân rộng điển hình 

tạo được phong trào toàn dân tham gia công tác vệ sinh môi trường. Hoạt động 

kiểm soát ô nhiễm đối với các nguồn thải đã góp phần tăng cường hiệu quả công 

tác quản lý môi trường, góp phần giảm thiểu ô nhiễm từ các nguồn thải trên địa 

bàn tỉnh. Các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường đều đạt so với kế hoạch, trong đó tỷ 

lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt 95% quy chuẩn 

môi trường; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn đạt 75%; tỷ 

lệ chất thải nguy hại và chất thải y tế đươc̣ xử lý đạt 100%. 

b. Môṭ số haṇ chế, bất câp̣ 

1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện đều được lập 

theo quy định. Tuy nhiên, tiến độ còn chậm so với yêu cầu đề ra. 

2) Tình trạng vi phạm đất đai vẫn diễn ra ở hầu hết các địa phương nhưng 

chậm được khắc phục, xử lý như: tình trạng lấn chiếm đất; tự ý chuyển mục đích 

sử dụng đất; xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang 

giao thông, các công trình chuyên dùng hoặc trên đất đã có thông báo thu hồi 

đất; lợi dụng chuyển mục đích sử dụng đất, hạ cốt để khai thác đất, khoáng sản 

trái phép; một số dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai thực hiện nhưng 

chậm được xử lý gây lãng phí tài nguyên đất...  

3) Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra trên địa bàn tỉnh  

(chủ yếu là khai thác cát sỏi lòng sông và đất đồi làm vật liệu san lấp). Hoạt 

động khai thác trái phép không xảy ra thường xuyên, liên tục tại một vị trí mà 

xảy ra nhiều lần, nhưng vào các thời điểm khác nhau. Mức độ khai thác trái 

phép có quy mô nhỏ lẻ, nhưng đã làm thất thoát tài nguyên, tác động xấu đến 

cảnh quan, môi trường; có nơi, có thời điểm đã ảnh hưởng đến an ninh trật tự và 

đời sống của người dân địa phương.  

4) Việc triển khai thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn còn chậm, chưa 

đạt được các mục tiêu đặt ra. Đến nay mới triển khai được một cơ sở xử lý chất 

thải rắn tập trung theo quy hoạch được duyệt, song hoạt động của cơ sở này còn 

nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.  
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5) Đầu tư cho công tác quản lý chất thải rắn còn thiếu trọng tâm, trọng 

điểm, việc triển khai các dự án xử lý chất thải rắn quy mô lớn còn gặp nhiều khó 

khăn do người dân không đồng thuận, lo ngại vấn đề ô nhiễm môi trường; 

phương pháp xử lý rác thải bằng các lò đốt thủ công và chôn lấp tạm thời không 

đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường, gây bức xúc trong nhân dân. Cơ chế 

chính sách liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn tuy đã được ban hành và 

hấp dẫn các nhà đầu tư song còn chậm đi vào thực tiễn. Còn thiếu các cơ chế, 

chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân đồng thuận giao đất, ủng hộ giải 

phóng mặt bằng để xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung. Công tác 

quản lý nhà nước về chất thải rắn, nhất là ở cấp huyện, cấp xã còn nhiều bất cập, 

chưa chủ động giải quyết các vấn đề mới phát sinh; tình trạng ô nhiễm do rác 

thải dễ tạo thành các điểm nóng, gây bức xúc trong nhân dân. 

6) Kinh phí đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế, chưa đáp 

ứng được nhu cầu thực tế dẫn đến hạ tầng thiết yếu về bảo vệ môi trường chưa 

đồng bộ như nhà máy xử lý rác thải tập trung; hệ thống thu gom, xử lý chất thải 

rắn ở các cụm công nghiệp, làng nghề ở nông thôn. Kinh phí hỗ trợ cho hoạt 

động quản lý chất thải rắn không ngừng được tăng lên song hiệu quả sử dụng 

còn thấp, chưa khuyến khích hoạt động giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng, phân 

loại chất thải rắn tại nguồn, hỗ trợ nâng cao thu nhập và bảo vệ sức khỏe cho 

người trực tiếp thu gom, xử lý rác thải. 

c. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập 

Nguyên nhân khách quan 

1) Chính sách pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường thay đổi qua 

nhiều thời kỳ, có nội dung còn bất cập, chồng chéo với các quy định pháp luật 

khác, chưa phù hợp với thực tế, thiếu hoặc chậm ban hành văn bản hướng dẫn 

cụ thể hoặc chậm được bổ sung, sửa đổi gây khó khăn trong công tác quản lý và 

tổ chức thực hiện. 

2) Lợi ích từ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhất là từ đất nông 

nghiệp sang đất phi nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao nên một bộ phận 

người dân trong tỉnh bất chấp các quy định của pháp luật về quản lý đất đai để 

thực hiện các hành vi vi phạm. 

3) Đối tượng được giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai ngày càng hạn 

chế, nhiều hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn không có điều kiện tham gia đấu giá 

quyền sử dụng đất ở, trong khi nhu cầu đất ở ngày càng lớn dẫn đến vi phạm về 

đất đai ngày càng phức tạp. 
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4) Nhu cầu đất san lấp, cát, sỏi làm vật liệu xây dựng quá lớn, nhu cầu khối 

lượng khoáng sản trên thực tế cao hơn khối lượng được cấp phép khai thác 

khoáng sản là nguyên nhân của việc khai thác trái phép diễn ra tại một số nơi 

trên địa bàn. 

5) Hoạt động khai thác cát, sỏi diễn ra trên sông nước, trong khi đó hầu hết 

các cơ quan quản lý không có phương tiện di chuyển trên sông. Mặt khác, các 

tuyến sông này (sông Lô, sông Hồng) lại nằm giữa hai tỉnh nên việc quản lý, 

giám sát gặp rất nhiều khó khăn, trong khi việc phối hợp giữa các địa phương có 

lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ. 

6) Vĩnh Phúc là tỉnh có diện tích nhỏ, mật độ dân số cao, trong khi đó quy 

định về khoảng cách an toàn của các cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung phải trên 

500m trở lên đã gây khó khăn cho việc lựa chọn các địa điểm xây dựng nhà máy 

xử lý rác thải.  

7) Công nghệ xử lý chất thải rắn hiện nay rất đa dạng, có nhiều nguồn gốc, 

xuất xứ khác nhau, trong khi đó Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ ngành 

khác chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể khuyến cáo các địa phương xem xét áp 

dụng. Quản lý chất thải rắn còn mang tính đa ngành, chưa có sự tập trung thống 

nhất đầu mối nên khó khăn trong việc phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể ở 

địa phương.  

8) Quy định về trình tự thủ tục đóng cửa bãi chôn lấp chất thải rắn, xác nhận 

hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với các cơ sở xử lý chất thải rắn 

tập trung còn chậm được ban hành nên gặp nhiều khó khăn khi triển khai thực 

hiện 

Nguyên nhân chủ quan 

1) Nhận thức và trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ đất đai, khoáng 

sản, môi trường của một số cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã và các tổ 

chức, cá nhân vẫn còn hạn chế. Một số nơi chưa chỉ đạo quyết liệt công tác 

quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, có nơi có thời điểm có biểu hiện buông 

lỏng, né tránh, e ngại trong xử lý các vi phạm, không ngăn chặn các vi phạm 

ngay sau khi phát hiện mà đùn đẩy lên các cơ quan cấp trên, cá biệt có trường 

hợp tiếp tay, tạo điều kiện cho các đối tượng vi phạm, gây bức xúc trong xã hội. 

2) Việc xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng ở một số vụ, việc còn thiếu 

kiên quyết hoặc xử lý chỉ mang tính hình thức ở việc chỉ lập biên bản vi phạm 

hành chính, người vi phạm không chấp hành nhưng cũng không có chế tài xử lý 

dứt điểm dẫn đến thiếu tính dăn đe đối với các đối tượng vi phạm. 
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3) Một số tổ chức, cá nhân vì lợi nhuận đã bất chấp pháp luật hoặc lợi dụng 

các kẽ hở của pháp luật để tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lấn 

chiếm đất, khai thác khoáng sản trái phép 

4) Nhiều vụ, việc vi phạm về đất đai do không được xử lý ngay từ khi mới 

phát sinh dẫn đến khó khăn trong xử lý khi các tổ chức, cá nhân đã xây dựng 

xong các công trình kiên cố hoặc hạ cốt, đào ao nuôi trồng thủy sản.  

5) Công tác phối hợp, trao đổi thông tin liên quan đến công tác bảo vệ 

khoáng sản, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép giữa các địa phương 

giáp ranh còn hạn chế. 

6) Ý thức bảo vệ môi trường chưa thành thói quen, nếp sống của nhiều 

người dân, tình trạng xả rác thải và vứt xác động vật chết ra môi trường vẫn 

còn. Nhận thức và ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường của một bộ phận cơ 

sở sản xuất, kinh doanh còn thấp, chưa tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, 

nhất là các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp (tái chế phế liệu, chế biến nông 

sản, thực phẩm, làng nghề), cơ sở sản xuất nằm ngoài khu công nghiệp. 

7) Hạ tầng thiết yếu để bảo vệ môi trường như cơ sở xử lý rác thải sinh hoạt; 

thu gom, xử lý nước thải đô thị; làng nghề; khu vực nông thôn chưa được đầu tư 

hoặc đầu tư thiếu đồng bộ, hiệu quả.Địa điểm xây dựng các cơ sở xử lý rác thải 

được lựa chọn chưa phù hợp dẫn đến sự khó khăn trong công tác giải phóng mặt 

bằng. 

8) Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận triển khai các dự 

án xử lý rác thải chưa đạt hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính 

trị - xã hội ở địa phương nơi quy hoạch nhà máy xử lý rác thải chưa thực sự vào 

cuộc, phát huy vai trò định hướng, ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong 

nhân dân. 

9) Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

trong một số hoạt động còn chưa rõ ràng. Sự tham gia của các tổ chức chính trị, 

xã hội, cộng đồng trong việc xây dựng và giám sát thực hiện chính sách, pháp 

luật về bảo vệ môi trường chưa cao. 

10) Công tác truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên đất 

đai, khoáng sản và môi trường đã được tăng cường xong việc tổ chức thực hiện 

chưa thực sự hiệu quả và chưa đi vào chiều sâu 
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2.4. Hiêụ quả hoaṭ đôṇg của chính quyền , đẩy maṇh cải cách hành chính , 

cải cách tƣ pháp, an ninh quốc phòng. 

2.4.1. Hiêụ quả hoaṭ đôṇg của chính quyền 

a. Những kết quả đaṭ đươc̣ 

1) Công tác xây dựng chính quyền cơ sở được quan tâm và tổ chức triển 

khai hiệu quả. 

+ Bộ máy chính quyền các cấp được tỉnh chỉ đạo sắp xếp, tổ chức theo chủ 

trương, quy định của Trung ương để không còn sự chồng chéo, bỏ trống hoặc 

trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước; phân định rõ ràng, hợp lý trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan hành 

chính. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 01-ĐA/TU ngày 

30/11/2016, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 08/12/2016 triển 

khai Đề án số 01-ĐA/TU về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị giai 

đoạn 2016-2021, Ban chấp hành Đảng bộ ban hành Chương trình hành động số 

49-CTr/TU và số 54-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết 

số 19-NQ/TW, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2764/KH-UBND ngày 

21/4/2017, kế hoạch số 2177/KH-UBND ngày 02/4/2018, kế hoạch số 

2175/KH-UBND ngày 02/4/2018 để tổ chức thực hiện đề án, kế hoạch, chương 

trình hành động của Tỉnh ủy. Đến nay, hầu hết các nhiệm vụ đã hoàn thành theo 

yêu cầu, trong đó 100% các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện được quy 

định lại về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; đã giải thể, sáp 

nhập và giảm 48 phòng chuyên môn thuộc sở, ban, ngành, giảm 2 chi cục, giảm 

10 phòng chuyên môn cấp huyện, giảm 91 đơn vị sự nghiệp công lập.  

 + Thực hiện nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị 

về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và kế 

hoạch số 124-KH/TU ngày 22/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Từ năm 

2015 đến nay, công tác tinh giản biên chế đã được thực hiện tốt với việc thực 

hiện nhiều cơ chế chính sách đồng bộ, giải quyết đầy đủ chế độ cho cán bộ, công 

chức viên chức khi thôi việc. Kết quả toàn tỉnh đã giảm 120 chỉ tiêu công chức, 

cắt giảm 1.205 chỉ tiêu viên chức và 24 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị 

định 68/2000/NĐ-CP, tinh giản 262 trường hợp theo Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP, nghỉ thôi việc theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND là 823 

trường hợp. Bên cạnh đó tỉnh cũng đã quy định giảm số lượng, chức danh, mức 
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phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, 

thôn, tổ dân phố, qua đó đã giảm được 10.704 người. 

+ Công tác xây dựng chính quyền cơ sở được triển khai hiệu quả. Ủy ban 

bầu cử tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo nghiêm túc, 

dân chủ, đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật. Các chức danh sau bầu cử 

Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở 

theo đúng luật định. Hoàn thiện các thủ tục trình và được Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội nghị quyết thành lập thành phố Phúc Yên, đồng thời theo thẩm quyền 

HĐND tỉnh đã nghị quyết thành lập một số phường như Tiền Châu, Nam Viêm 

(thành phố Phúc Yên) và thành lập các thị trấn Đạo Đức, Bá Hiến (huyện Bình 

Xuyên), Hợp Châu, Đại Đình (huyện Tam Đảo). Hiện nay, tỉnh đang chỉ đạo 

tiến hành sáp nhập 4 xã, thị trấn không đảm bảo 02 tiêu chí về dân số và diện 

tích theo tinh thần Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

+ Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của 

tỉnh được đổi mới toàn diện trên các mặt từ việc ban hành các quy định về chế 

độ, chính sách đến nội dung, chương trình, phương pháp và cách thức thực hiện 

góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, thu hút người có trình độ cao, 

chuẩn hóa cán bộ công chức các cấp, kể cả cấp xã. HĐND tỉnh đã ban hành 

Nghị quyết hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được biệt phái, đào tạo, 

bồi dưỡng và thu hút giai đoạn 2017-2021. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức, 

viên chức cấp tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xă đạt chuẩn theo quy định. 

Hàng năm có khoảng trên 10 nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức được đào 

tạo, bồi dưỡng trong đó tập chung vào các khóa học về quản lý nhà nước ngạch 

chuyên viên, chuyên viên chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng 

xử, kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành…   

+ Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ, chấp hành kỷ 

cương hành chính được đẩy mạnh, trong đó đã tổ chức 39 cuộc thanh tra về 

công tác nội vụ; kiểm tra về công tác hành chính đối với 43 cơ quan, đơn vị; 

kiểm tra công vụ đột xuất tại 180 cơ quan, đơn vị… Qua kiểm tra đã kịp thời 

chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, 

thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức trên địa bàn. 

2) Về cải cách hành chính: Trong những năm qua, Vĩnh Phúc luôn xác định 

công tác cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. HĐND, UBND tỉnh đã ban 
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hành nhiều văn bản như: Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch để tổ chức thực hiện và 

chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, thực hiện, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là 

giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người 

dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính. Thủ tục 

hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức đã được cải cách cơ bản theo hướng 

gọn nhẹ, đơn giản; hàng năm đều có các thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ hoặc 

đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi. 

+ Một trong những giải pháp quan trọng được tỉnh chú trọng triển khai là 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cả 3 cấp (20/20 sở, ban, ngành; 

9/9 huyện, thành phố và 137/137 xã, phường, thị trấn) và triển khai bộ phận một 

cửa liên thông, hiện đại tại tất cả các huyện, thành phố. Thành lập Trung tâm 

hành chính công tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính 

của 16 sở, ban, ngành, 2 cơ quan trung ương, 1 doanh nghiệp nhà nước; Trung 

tâm hành chính công cấp huyện được triển khai ở 9/9 huyện, thành phố. Thủ tục 

hành chính được các cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật, đơn giản hóa, giảm 

thời gian giải quyết và công bộ theo quy định tại Bộ phận một cửa, Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh và các phần mềm giải quyết thủ tục hành chính. Hiện nay, 

UBND tỉnh đã ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành được thực hiện trên địa bàn tỉnh gồm 

1.584 thủ tục hành chính tại cấp tỉnh, 290 thủ tục hành chính tại cấp huyện và 

100 thủ tục hành chính tại cấp xã. 

+ Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hiện nay tỉnh 

đang áp dụng một số phần mềm tin học hỗ trợ công việc cho cán bộ, công chức 

gồm: phần mềm ứng dụng cho bộ phận một cửa và trên nền tảng phần mềm ứng 

dụng này tỉnh đã triển khai thêm các phần mềm hành chính công phục vụ hoạt 

động của trung tâm hành chính công tỉnh và phần mềm dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 với 42 thủ tục hành chính. Các phần mềm giải quyết thủ tục 

hành chính của tỉnh đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đã đánh giá là tỉnh 

đầu tiên trong cả nước triển khai được phần mềm ứng dụng bộ phận một cửa 

đồng bộ ở cả 3 cấp, bảo đảm liên thông theo "chiều ngang", "chiều dọc" khi thực 

hiện giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm không có sự cắt khúc về thông tin 

hồ sơ. Việc áp dụng, ứng dụng công nghệ thông tin mà trực tiếp là phần mềm 

trong giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã nâng cao chất lượng giải quyết 

thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo việc liên thông ngang, liên 

thông dọc giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; thuận tiện trong phối hợp 

giải quyết các thủ tục hành chính góp phần giải quyết nhanh chóng cho người 

dân, tổ chức khi giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính và góp phần rút ngắn 

https://congly.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep
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thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tính chuyên nghiệp cho đội 

ngũ cán bộ, công chức viên chức. 

+ Nhìn chung, công tác cải cách hành chính đã được các cấp, các ngành 

quan tâm thực hiện. Hầu hết các mục tiêu đều đạt và vượt mức đề ra, trong đó 

một số mục tiêu yêu cầu cao hơn so với yêu cầu của Nghị quyết số 30c/NQ-CP 

của Chính phủ vẫn đảm bảo thực hiện đạt kết quả. Thủ tục hành chính được rà 

soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và công khai đúng quy định, nhất là thủ tục 

giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh 

nghiệp. Bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả hơn, bớt trùng lắp, chồng chéo 

về chức năng nhiệm vụ; đầu mối các cơ quan, đơn vị được thu gọn; cơ cấu bên 

trong có sự phân định rõ hơn giữa cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự 

nghiệp. Cải cách công vụ, công chức, xây dựng cơ cấu công chức, viên chức 

theo vị trí việc làm đúng quy định. Cải cách tài chính công đã đạt được kết quả 

tích cực, có chuyển biến rõ nét. Trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước các cấp 

được đầu tư khang trang hơn, nhất là bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Việc 

áp dụng tiêu chuẩn ISO, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 

quan hành chính nhà nước ngày càng được mở rộng và phát huy hiệu quả. Từ đó 

góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Vĩnh Phúc luôn nằm trong top 20 

tỉnh có điểm số cao nhất cả nước, cụ thể: Năm 2018 chỉ số cải cách hành chính 

của tỉnh xếp vị trí thứ 14/63 tỉnh, thành phố; chỉ số hài lòng của người dân, tổ 

chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh xếp 

thứ 13/63  tỉnh, thành phố; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 

xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng 

thứ 13/63 tỉnh, thành phố)  và xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh, từng bước 

cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội 

phát triển. 

b. Một số hạn chế, bất cập 

1) Việc thực hiện sáp nhập, tổ chức lại của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh 

còn gặp khó khăn, không thống nhất. 

2) Các ngành, các cấp chậm chuyển đổi cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự 

nghiệp công lập sang mô hình doanh nghiệp hoặc tự chủ, tự cân đối thu chi để 

giảm biên chế và chi ngân sách nhà nước. 

3) Biên chế công chức của tỉnh được Bộ Nội vụ giao hàng năm còn thấp 

chưa đáp ứng đủ nhu cầu; một số cơ quan có số công chức được giao thấp, nên 

việc thực hiện tinh giản biên chế bằng 10% so với năm 2015 là rất khó khăn 

trong khi đó vẫn phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
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4) Số lượng người làm việc của ngành Giáo dục và Đào tạo còn thiếu đặc biệt 

là khối tiểu học và mầm non, nhưng hàng năm Bộ Nội vụ vẫn phê duyệt giảm số 

lượng người làm việc của tỉnh (giảm 10% so với năm 2015). Do vậy, rất khó khăn 

trong việc bố trí và sử dụng số lượng người làm việc đã được phê duyệt. 

5) Công tác cải cách hành chính vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của sự 

nghiệp phát triển. Việc tham mưu ban hành cơ chế chính sách, tổ chức triển khai 

thực hiện trên một số lĩnh vực chưa hiệu quả. Năng lực, trình độ, kỹ năng hành 

chính của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế. Công tác 

thanh tra, kiểm tra công vụ và cải cách hành chính ở một số cơ quan chưa 

thường xuyên. Chế độ thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh 

phí tài chính chưa thực sự hiệu quả. Sự hài lòng của người dân đối với một số 

dịch vụ công còn thấp. 

c. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập 

Nguyên nhân khách quan 

1) Một số quy định của Trung ương chưa được điều chỉnh kịp thời dẫn đến 

việc thực hiện sáp nhập, tổ chức lại gặp khó khăn, không thống nhất. 

2) Tổ chức bộ máy bên trong một số cơ quan còn cồng kềnh, chưa tinh gọn; 

cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức chưa hợp lý, vị trí việc làm chưa phù hợp.  

Nguyên nhân chủ quan 

3) Nhận thức và việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cải cách hành chính ở một 

số cơ quan, đơn vị chưa tốt; việc tổ chức tuyên truyền về công tác cải cách hành 

chính ở một số ngành, địa phương chưa thường xuyên; công tác thanh tra, kiểm 

tra thực hiện cải cách hành chính chưa tích cực, chưa huy động các tổ chức và 

công dân tham gia giám sát việc thực hiện cải cách hành chính. 

4) Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nêu cao tinh thần trách 

nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, kỷ luật, kỷ cương 

hành chính có mặt chưa nghiêm.  

2.4.2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp 

Công tác tư pháp của tỉnh trong những năm qua đã góp phần quan trọng 

trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó công tác xây dựng 

và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên về chất lượng; công tác 

xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được duy trì thường 

xuyên; công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tiếp tục được 

củng cố, tăng cường với nhiều đổi mới; công tác đăng ký, quản lý hộ tịch đi vào 

nền nếp, kịp thời giải quyết yêu cầu của người dân và ngày càng được hiện đại 
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hóa; công tác bổ trợ tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh, chủ trương xã hội hóa đạt 

được những kết quả nhất định, đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân và doanh 

nghiệp. Cụ thể: 

1) Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được 

quan tâm, chú trọng. Chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật ngày 

càng được nâng cao, đảm bảo kiểm soát được tính thống nhất, đồng bộ, khả thi 

của văn bản. Tính đến tháng 7/2019, tỉnh đã ban hành 234 văn bản quy phạm 

pháp luật, trong đó có 57 nghị quyết của HĐND tỉnh và 177 quyết định của 

UBND tỉnh. UBND tỉnh đã chủ động tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp 

luật đã ban hành, qua đó kịp thời xử lý những sai sót theo thẩm quyền và quy 

định của pháp luật. Việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được 

thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch, qua rà soát số văn bản quy phạm pháp 

luật còn hiệu lực hoặc chưa có hiệu lực là 691 văn bản, UBND tỉnh đã chỉ đạo 

kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm 

pháp luật cho phù hợp với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật của 

Trung ương. Kết quả của công tác này góp phần quan trọng vào quản lý hiệu 

quả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương. 

2) Công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật 

được thực hiện thường xuyên. Hàng năm, căn cứ chương trình, kế hoạch của Bộ 

Tư pháp, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch và chỉ đạo các Sở, ban, ngành và 

UBND các cấp thực hiện nghiêm công tác thi hành Hiến pháp, văn bản QPPL 

của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh; theo dõi tình hình 

THPL trong lĩnh vực trọng tâm; theo dõi tình hình THPL về xử lý VPHC; hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019. 

3) Các hoạt động bổ trợ tư pháp được triển khai hiệu quả. Trong đó có 24 tổ 

chức hành nghề công chứng, thực hiện được 386.723 việc, thu phí gần 80 tỷ 

đồng; 11 tổ chức đấu giá tài sản, đã tổ chức đấu giá thành 366 cuộc với tổng giá 

bán tài sản là hơn 5 nghìn tỷ đồng; ngoài ra tỉnh có 19 tổ chức hành nghề luật sư 

và 3 văn phòng thừa phát lại. Hoạt động của các đơn vị bổ trợ tư pháp đã và 

đang góp phần quan trọng trong việc thực thi pháp luật, đảm bảo sự an toàn 

pháp lý cho các hoạt động giao dịch dân sự trên địa bàn tỉnh. 

4) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp, các ngành triển khai 

có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và  gắn với nhiệm 

vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhu cầu thực tiễn đời sống 

nhân dân. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật các điểm nóng, các vấn đề 

thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, góp phần  nâng cao hiểu biết, ý thức 

trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, pháp luật, hình thành thói quen tự giác chấp 
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hành pháp luật trong xã hội.  

5) Công tác hành chính tư pháp, được quan tâm, trú trọng và triển khai 

đồng bộ, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Triển khai thực hiện 

đồng bộ, hiệu quả Luật Hộ tịch ở các cấp trên địa bàn tỉnh; Thực hiện Phần mềm 

hộ tịch dùng chung với 287 tài khoản người dùng; xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cấp số định danh cá 

nhân cho công dân khi đăng ký khai sinh. Tổ chức thực hiện Đề án, kế hoạch về 

thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống 

kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh. Hoạt động chứng thực thực 

hiện có hiệu quả, phát huy nguồn lực nhà nước và xã hội hóa góp phần cải cách 

hành chính, giảm tải áp lực cơ quan nhà nước và đảm bảo quyền lợi ích hợp 

pháp của người dân, tổ chức; bước đầu triển khai việc ứng dụng Phần mềm quản 

lý chứng thực trên địa bàn tỉnh. Công tác Lý lịch tư pháp tiếp tục phát huy hiệu 

quả với hơn 16.873 phiếu LLTP cấp cho cá nhân, công dân; thực hiện xóa án 

tích cho khoảng 1.000  trường hợp. Cơ sở dữ liệu LLTP đã lập 6.933 mã số 

LLTP, lưu 6.500 hồ sơ giấy và tiếp nhận, phân loại 52.530 thông tin án tích. Chủ 

động, tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước đến các ngành, các cấp. 

2.4.3. Công tác quốc phòng, an ninh 

a. Công tác quốc phòng 

Công tác quân sự, quốc phòng địa phương luôn được các cấp ủy Đảng, chính 

quyền các cấp đặc biệt quan tâm. Tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả chủ 

trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân,thế trâṇ quốc phòng toàn dân gắn với 

thế trâṇ an ninh nhân dân , kết hơp̣ phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường tiềm 

lưc̣ quốc phòng và an ninh. Cụ thể: 

1) Các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên duy trì 

và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định; phối 

hợp hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, nắm chắc tình hình 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để sẵn sàng xử trí các tình 

huống có thể xảy ra; hệ thống văn kiện tác chiến được rà soát, bổ sung theo 

đúng quy định của cấp trênnhư: Quyết tâm A, Kế hoạch A2, A4, Kế hoạch 

chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu;hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu với các đơn 

vị quân đội đứng chân trên địa bàn; luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến 

đấu và luyện tập chỉ huy cơ quan 02 lần/năm. 

2) Chất lượng huấn luyện của các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh được đổi 
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mới theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc" sát thực tế chiến đấu, 

đối tượng tác chiến, yêu cầu, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động. Tập trung huấn luyện 

cho bộ đội địa phương giỏi tác chiến trong khu vực phòng thủ, dân quân tự vệ 

thuần thục tác chiến bảo vệ làng, xã và giữ gìn trật tự an ninh ở cơ sở. Chương 

trình, kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng được triển khai nghiêm túc, qua 

kiểm tra, đánh giá có 75% các nội dung đạt khá, giỏi. Các cuộc diễn tập các cấp 

được chuẩn bị chu đáo, chỉ đạo triển khai hiệu quả, trong giai đoạn 2016-2020 

tỉnh đã chỉ đạo tổ chức 01 cuộc diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp tỉnh, 6 

cuộc diễn tập cấp huyện, 110 cuộc diễn tập cấp xã và 3 cuộc diễn tập ứng phó sự 

cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự đều được cấp 

trên đánh giá đạt loại giỏi. 

3) Cơ sở vật chất xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 

số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khoá X) được Tỉnh uỷ, HĐND 

và UBND tỉnh thực hiện tốt, trong đó tỉnh đã xây dựng 2 đề án khu vực phòng 

thủ và phòng thủ dân sự, củng cố các công trình chiến đấu trong khu vực phòng 

thủ, xây dựng thao trường huấn luyện, các công trình cơ sở vật chất doanh trại 

chính quy, xanh, sạch, đẹp cho cán bộ, chiến sỹ các đơn vị bộ đội địa phương và 

hỗ trợ các lực lượng quân sự đứng chân trên địa bàn. Ngoài ra, UBND tỉnh đã 

xây dựng kế hoạch phòng không nhân dân bảo đảm theo quyết tâm tác chiến 

phòng thủ, phương án tác chiến để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công 

tác phòng không nhân dân. 

4) Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển quân sự được thực 

hiện chặt chẽ, nghiêm túc các bước. Tỉnh đã giao quân cho các đơn vị quân đội 

đạt 100% chỉ tiêu được giao, với hơn 9.800 chiến sỹ có chất lượng. Các chính 

sách hậu phương quân đội, giải quyết chế độ chính sách nghỉ hưu, xuất ngũ, thôi 

việc... được chú trọng và thực hiện đúng quy định. 

b. Công tác an ninh 

Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định. Lực lượng 

công an các cấp đã chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và kịp 

thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng các biện pháp xử lý hiệu quả, 

phù hợp, đảm bảo giữ ổn định về an ninh, trật tự an toàn xã hội để phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó nổi bật là: 

1) Nhiều văn bản cụ thể hóa triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của 

Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới đã được ban hành. Các kế 

hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; 

chương trình hành động phòng, chống mua bán người; kế hoạch thực hiện chiến 
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lược quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy; kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và 

tội phạm, công tác thi hành án; chỉ thị về thực hiện các đợt cao điểm tấn công 

trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán; quản lý, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đề án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm 

cắp động vật nuôi, hoạt động sử dụng kích điện khai thác thủy sản trái phép; tội 

phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; tội phạm liên quan hoạt 

động cầm đồ, “tín dụng đen”; hoạt động xây dựng, lấn chiếm, tạo lập tài sản trái 

phép trên đất đã được quy hoạch, giải phóng mặt bằng; đề án bố trí công an 

chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh... được tổ chức 

thực hiện hiệu quả. 

2) Các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước luôn được các lực 

lượng vũ trang tỉnh đảm bảo an toàn tuyệt đối như: Đại hội đại biểu Đảng bộ 

các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2016-2021; các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh; các hoạt động của năm 

APEC 2017; các lễ hội đầu Xuân; các đoàn lãnh đạo cấp cao, các đoàn ngoại 

giao đến thăm và làm việc tại tỉnh... 

3) Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm được chú trọng. Các 

đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được triển khai quyết liệt và thường 

xuyên, trong đó đã khởi tố 59 vụ án về kinh tế, thu hồi hơn 24,4 tỷ đồng; phát 

hiện hơn 1,9 nghìn trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; khởi tố 

927 vụ phạm tội về ma túy; phát hiện, bắt giữ 201 vụ trộm cắp động vật nuôi; 

phát hiện, bắt giữ 112 vụ khai thác thủy sản trái phép; khởi tố 14 vụ tội phạm lợi 

dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, hoạt động “tín dụng đen”; khởi tố 401 vụ án 

về cờ bạc, 57 vụ về mại dâm, bắt, vận động đầu thú 222 đối tượng truy nã... nhờ 

đó đã góp phần kiềm chế các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh tạo sự ổn 

định để phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội.  

4) Các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật 

tự công cộng được thực hiện hiệu quả, trong đó tập trung các đối tượng, tuyến, 

địa bàn trọng điểm, qua tuần tra, kiểm soát lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 

163,5 nghìn trường hợp, phạt tiền trên 96,5 tỷ đồng.  

5) Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được quan tâm, trong 

đó đã triển khai 06 đợt cao điểm về phòng cháy chữa cháy; tổ chức 1.671 cuộc 

tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật với 95.849 người tham gia; 342 lớp 

huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho 2.594 cơ sở, với 33.394 người 

tham gia; 893 giấy chứng nhận thẩm duyệt về phương án phòng cháy chữa cháy 

được cấp và đã tổ chức nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy cho 313 
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công trình trên địa bàn tỉnh.  

6) Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai 

hiệu quả. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết hỗ trợ về trang bị phương tiện, 

thiết bị làm việc cho Công an xã, thị trấn nơi chưa bố trí Công an chính quy trên 

địa bàn tỉnh. UBND tỉnh ban hành chỉ thị và phát động xây dựng mô hình “4 an 

toàn” trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm 

bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; chỉ đạo xây dựng mới 10 mô hình, toàn 

tỉnh hiện có 156 địa bàn xây dựng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh tổ quốc; duy trì, củng cố hoạt động của 180 tổ, đội bảo vệ cơ quan, doanh 

nghiệp; 14 ban bảo vệ dân phố; 19 cụm liên kết về an ninh, trật tự vùng giáp 

ranh; 10.600 tổ liên gia tự quản...  

  



115 
 

PHẦN II MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 5 NĂM GIAI 

ĐOẠN 2021 – 2025 TỈNH VĨNH PHÚC THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG, NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TĂNG TRƢỞNG 

1. Bối cảnh quốc tế và trong nƣớc tác động đến phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 

1.1. Bối cảnh quốc tế 

Tình hình kinh tế thế giới trong giai đoạn 2021-2025 được dự báo có xu 

hướng đi xuống ở hầu hết các quốc gia.  

Tăng trưởng được dự báo sẽ tăng dần lên 2,8% vào năm 2021, dựa trên 

các điều kiện tài chính toàn cầu tiếp tục lành mạnh, cũng như sự phục hồi khiêm 

tốn ở thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển (EMDEs) trước đây 

bị ảnh hưởng bởi áp lực thị trường tài chính. Hoạt động chậm chạp ở các nền 

kinh tế tiên tiến và Trung Quốc dự kiến sẽ đi kèm với sự phục hồi theo chu kỳ 

khiêm tốn ở các nhà xuất khẩu hàng hóa lớn và một số nền kinh tế đang phát 

triển cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi áp lực gần đây liên quan đến mức độ căng thẳng 

khác nhau của thị trường tài chính hoặc các biện pháp trừng phạt thương mại. 

Căng thẳng thương mại cũng đang phơi bày những lỗ hổng của Trung 

Quốc trong lĩnh vực xuất khẩu và Bắc Kinh sẽ tăng cường nỗ lực đa dạng hóa 

các mối quan hệ thương mại và các nguồn tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới 

và trung hạn.  

Về mặt thương mại, lợi ích kinh tế của hiệp định thương mại tự do CPTPP 

được phê chuẩn gần đây sẽ bắt đầu trở thành hiện thực vào năm 2019. Ngoài ra, 

Hiệp định đối tác kinh tế Nhật Bản - EU đã ký kết đặt nền kinh tế Nhật Bản là 

đối tác chính của châu Á đối với EU. Thỏa thuận này sẽ có lợi cho xuất khẩu ô 

tô Nhật Bản thông qua việc loại bỏ thuế quan và dự kiến sẽ tăng GDP Nhật Bản 

1%. Tuy nhiên, bất kỳ lợi ích nào từ thương mại có thể bị kìm hãm bởi việc áp 

thuế tiềm năng đối với hàng xuất khẩu ô tô Nhật Bản của Hoa Kỳ. 

Hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng sâu, rộng, việc ký kết, thực thi 

và đang đàm phán các hiệp định thương mại tự do sẽ tác động không nhỏ đến 

phát triển kinh tế Việt Nam.Trong số những Hiệp định thương mại tự do thế hệ 

mới thì Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Đối 

tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương(CPTPP) được đánh giá là một 

trong những hiệp định có sức ảnh hưởng lớn với thị trường rộng mở, sẽ tạo ra thị 

trường tiêu thụ lớn cho nông sản nước ta. 
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Chiến lươc̣ Made in China 2025 của Trung Quốc và xu hướng tăng cường 

ký kết FTA tại các nền kinh tế đang phát triển cũng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

thông qua viêc̣ tối ưu hóa nguồn lưc̣ , thúc đẩy lưu thông vốn và hàng hóa , tăng 

cường vốn đầu tư cho cơ sở ha ̣tầng và phát triển công nghê ̣làm ảnh hưởng tích 

cực đến nền kinh tế sản xuất hàng hóa và xu hướng đầu tư theo ngành, lĩnh vực 

tại Việt Nam. 

Tuy có những thuận lợi kể trên nhưng dự báo bối cảnh quốc tế, trong 

nước trong giai đoạn 2021-2025 vẫn có nhiều thách thức. Tăng trưởng kinh tế sẽ 

chịu tác động tiêu cực từ cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc đang trong 

xu hướng ngày một gay gắt và phức tạp. Xu hướng bảo hộ thương mại, chiến 

tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc tiếp tục cản trở đà tăng trưởng thế giới nói 

chung và Việt Nam nói riêng. 

1.2. Bối cảnh trong nƣớc 

1.2.1. Những thuâṇ lơị, cơ hôị 

Bối cảnh kinh tế vĩ mô trong giai đoaṇ này đươc̣ dư ̣đoán về cơ bản ổn 

định (lạm phát khoảng 3 - 3,2%, duy trì mức dưới 4%), mô hình tăng trưởng 

kinh tế dần chuyển đổi tuy giai đoạn 2021 - 2025 vẫn chủ yếu vẫn dựa vào 

những động lực tăng trưởng kinh tế cũ nhưng chất lượng, hiệu quả nền kinh tế 

được cải thiện hơn. Chuyển dịch cơ cấu ngành tiếp tục diễn ra mạnh mẽ với sự 

tăng lên của tỷ trọng ngành dịch vụ trong tăng trưởng (từ 41% lên 44%) và sự 

giảm xuống rõ rệt của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản (từ 14,8% xuống còn 

10,5%), theo đó, tỷ trọng của ngành công nghiệp và dịch vụ sẽ tăng lên 79,3% 

GDP đến năm 2025; năng suất lao động tăng trung bình 6,3%/năm. 

Theo Báo cáo tổng quan kinh tế giữa kỳ 2019 dự báo, trong giai đoạn 

2021 - 2025, tăng trưởng của Việt Nam vẫn duy trì được mức khá cao, khoảng 

7%; GDP bình quân đầu người dự kiến đạt 4.500 USD vào năm 2025. Nếu theo 

tiêu chí phân loại hiện nay của Ngân hàng thế giới, Việt Nam có thể bước vào 

ngưỡng các quốc gia thu nhập trung bình cao do tiếp tục hưởng lợi từ mô hình 

tăng trưởng kinh tế cũ nhưng có sự cải thiện về hiệu quả và năng suất. 

1.2.2. Những khó khăn, thách thức 

Tăng trưởng kinh tế sẽ chịu tác động tiêu cực từ cạnh tranh chiến lược 

giữa các cường quốc đang trong xu hướng ngày một gay gắt và phức tạp. Xu 

hướng bảo hộ thương mại, chiến tranh thương mại và chủ nghĩa dân túy tiếp tục 

cản trở đà tăng trưởng thế giới. 

Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với xu hướng tăng trưởng chậm của lao 

động do tình trạng già hóa dân số nhanh chóng, tốc độ tăng dân số ngày càng 
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thấp. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động sẽ theo xu hướng giảm xuống, tốc độ 

tăng lực lượng lao động sẽ chậm lại. 

Vai trò của khu vực ngoài nhà nước và FDI theo xu hướng tăng. Tỷ trọng 

vốn đầu tư ngoài nhà nước và vốn FDI trên tổng vốn đầu tư sẽ theo xu hướng 

tăng nhanh, dự kiến sẽ tăng thêm 20% trong vòng 10 năm tới, từ mức 65% hiện 

nay lên 74% trung bình giai đoạn 2021 - 2025 và có thể đạt 85% trung bình giai 

đoạn 2026 - 2030. Bên cạnh đó, nhiều rủi ro tiềm ẩn cũng có thể gây bất ổn kinh 

tế vĩ mô, tác động gián tiếp đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 

2021 - 2030.  

Dù tình trạng bội chi ngân sách và nợ công đã có xu hướng giảm ở giai 

đoạn này, nhưng nếu không có một lộ trình giảm bội chi triệt để về lâu dài, lộ 

trình nợ của Việt Nam sẽ sớm đi vào vùng có rủi ro cao, gây trở ngại cho tăng 

trưởng và ổn định vĩ mô. 

Cùng với đó, tăng trưởng kinh tế ngày càng phụ thuộc vào khu vực có vốn 

đầu tư nước ngoài. Sự phụ thuộc vào khu vực này ngày càng rõ nét khi những 

năm gần đây, tăng trưởng của ngành chế biến, chế tạo chủ yếu là đóng góp của 

các doanh nghiệp FDI. Sự biến động về sản xuất và chiến lược kinh doanh của 

các doanh nghiệp này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế. 

Trong giai đoaṇ 2020- 2025, mọi khía cạnh phát triển kinh tế - xã hội sẽ 

chịu tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Với xu hứng phát 

triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa-vật lý-sinh 

học với sự đột phá của Interrnet vạn vận và trí tuệ nhân tạo làm thay đổi căn bản 

nền sản xuất của thế giới, nhiều mô hình sản xuất và kinh doanh sẽ biến đổi tác 

động đến toàn bộ hệ thống sản xuất và quản lý. Cách mạng công nghiệp lần thứ 

4 với đặc điểm là tận dụng một cách triệt để sức mạnh lan tỏa của số hóa và 

công nghệ thông tin. Làn sóng công nghệ mới này đang diễn ra với tốc độ khác 

nhau tại các quốc gia trên thế giới, nhưng đang tạo ra tác động mạnh mẽ, ngày 

một gia tăng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, dẫn đến việc thay đổi 

phương thức và lựa lượng sản xuất của xã hội. 

2. Tiềm năng, lợi thế, cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 

2.1. Tiềmnăng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025 

Vĩnh Phúc là một tỉnh trong vùng kinh tế troṇg điểm Bắc B ộ, cửa ngõ của 

Thủ đô, là cầu nối giữa các tỉnh phía tây bắc với Hà N ội và đồng bằng châu thổ 

sông Hồng, do vậy tỉnh có vai trò rất quan troṇg trong chiến lươc̣ phát triển kinh 

tế khu vưc̣ và quốc gia.  
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Với vi ̣ trí điạ lýthuận lơị, hệ thống giao thông của Viñh Phúc phát triển khá 

sớm - cả đường bộ lâñ đường thủy.Hiện nay, Quốc lộ 2 (Hà Nội - Hà Giang) có 

trên 50 km chaỵ qua điạ phận Viñh Phúc, song song với đường sắt Hà Nội - Lào 

Cai (cũng chạy qua Vĩnh Phúc ); Quốc lộ 2B từ Viñh Yên đi khu nghỉ mát Tam 

Đảo; Quốc lộ 2C từ c ầu Vĩnh Thịnh huyện Viñh Tư ờng qua Tam Dương , Lập 

Thạch đi Tuyên Quang . Đây là những tuyến đường b ộ mang tầm chiến lươc̣ đối 

với sư ̣phát triển kinh tế - xã hội miền Bắc nói chung. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh 

còn có tuyến đường xuyên Á cao tốc Hà Nội - Lào Cai chạy qua, đó là điều kiện 

rất thuận lơị để phát triển kinh tế . Các tuyến đường tỉnh l ộ đa ̃đươc̣ đầu tư nâng 

cấp phuc̣ vu ̣cho vi ệc giao lưu phát triển kinh tế - xã hội của các huy ện trong 

tỉnh. 

Hệ thống giao thông đường thủy cũng đươc̣ chú ý và khá phát triển , nhất là 

hệ thống sông Hồng , sông Lô. Vĩnh Phúc còn gần sân bay quốc tế N ội Bài, rất 

thuận lơị cho giao lưu phát triển kinh tế trong nước và quốc tế. 

Tiềm năng phát triển du lic̣h : Tỉnh Vĩnh Phúc có tiềm năng phát triển 

nhiều loại hình du lịch khác nhau. Thứ nhất, tỉnh có tiềm năng phát triển du lịch 

thiên nhiên do điều kiêṇ tư ̣nhiên ưu đaĩ , tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú , 

có cả núi, đồi và đồng bằng. Vì vậy cảnh quan của tỉnh cũng đa dạng hấp dẫn, 

có giá trị cao để phục vụ khai thác du lịch. Vĩnh Phúc có những đỉnh núi tương 

đối cao (đỉnh cao nhất gần 1.600m) nên hệ sinh thái tự nhiên cũng đa dạng và 

còn tương đối được bảo tồn. Bên cạnh đó, Vĩnh Phúc còn có hệ thống sông ngòi, 

đầm hồ tương đối phát triển so với các tỉnh khác thuộc Bắc Bộ. Một số điểm du 

lịch thiên nhiên nổi tiếng tại tỉnh Vĩnh Phúc như vườn quốc gia Tam Đảo, khu 

du lịch đầm Vạc, khu du lịch đầm Rưng, vườn cò Hải Lựu. Thứ hai, tỉnh có tiềm 

năng phát triển du lịch tôn giáo với các điểm du lịch tôn giáo nổi tiếng như Tây 

Thiên, Thiền viện Trúc Lâm, cụm đình Tam Canh, tháp Bình Sơn. Thứ ba, tỉnh 

có tiềm năng phát triển du lịch văn hóa với các điểm du lịch văn hóa nổi tiếng 

của tỉnh. Thứ tư, tỉnh có tiềm năng phát triển du lịch thể thao, đặc biệt là du lịch 

gold tour với các sân golf chất lượng như sân golf Flamingo Đại Lải, sân golf 

Heron Lake Đầm Vạc, sân golf Tam Đảo. Cuối cùng, tỉnh có tiềm năng phát 

triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cuối tuần, đem lại giá trị kinh tế cao với các 

điểm resort nổi tiếng như Flamingo Đại Lải resort, FLC luxury resort, Belvedere 

Tam Đảo resort, Sông Hồng resort.. 

Tiềm năng phát triển công nghiêp̣ : Điạ hình Viñh Phúc đươc̣ chia thành ba 

dạng cơ bản : miền núi; trung du; đồng bằng. Giữa vùng miền núi và đồng bằng 

là vùng trung du với  điạ hình đồi gò xen ke ̃từ đông sang tây , gồm 8 xã của 
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huyện Tam Dương, 6 xã của huyện Bình Xuyên, 10 xã của huyện Lập Thac̣h, 14 

xã của huyện Sông Lô, 6 phường của thành phố Vĩnh Yên và 2 xã của thành phố 

Phúc Yên. Tổng diện tích khu vưc̣ này là 24,9 nghìn hecta. Khu vực vùng đồi ở 

trung du Viñh Phúc có những đặc điểm điạ chất khá thuận lơị cho việc xây dưṇg 

các công trình công nghiệp và cơ sở ha ̣tầng kỹ thu ật phuc̣ vu ̣phát triển kinh tế. 

Một phần khá lớn diện tích này phân bố gần các truc̣ đường giao thông và các cơ 

sở ha ̣tầng đa ̃có sẵn . Với vi ̣ trí điạ lý gần Thủ đô Hà N ội, vùng trung du Vĩnh 

Phúc có lợi thế lớn trong thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp. Điều này có ý 

nghĩa đặc biệt quan troṇg đốì với sư ̣phát triển kinh tế - xã hội của Viñh Phúc 

khi Hà Nội đa ̃và đang thưc̣ hiện chủ trương chuyển dần các cơ sở sản xuất công 

nghiệp ra khỏi nội thành; tạo điều kiện để hình thành trung tâm phát tri ển công 

nghiệp taị Viñh Phúc . Măc̣ dù viêc̣ phát triển ha ̣tầng giao thông tổng thể khu 

vưc̣ quanh Hà Nôị đươc̣ quan tâm đầu tư , làm giảm lợi thế cạnh tranh về vị trí 

điạ lý của Tỉnh , nhưng với kinh nghiêṃ thu hút và quản lý nhà đầu tư trong 

nước và nước ngoài của tỉnh, kết hơp̣ với chi phí nhân công giá rẻ, con người lao 

đôṇg chăm chỉ thân thiêṇ , măṭ bằng sản xuất và ha ̣tầng kỹ thuâṭ chuẩn bi ̣ tốt , 

Vĩnh Phúc vẫn có lợi thế cạnh tranh lớn trong thu hút đầu tư công nghiệp  trên 

điạ bàn.  

Tiềm năng phát triển nông nghiêp̣ : Với thời tiết thuâṇ lơị , khí hậu ưu đãi , 

điạ hình thuâṇ lơị, Vĩnh Phúc có tiềm năng phát triển nông nghiệp sạch , phục vụ 

nhu cầu ngày càng cao của thi ̣ trường . Điạ phâṇ cá c huyêṇ Yên Lac̣ , Vĩnh 

Tường chủ yếu đồng bằng kết hợp với  hê ̣thống sông ngòi , ao hồ phù hơp̣ phát 

triển nông sản sac̣h chất lươṇg cao (rau, củ, quả…), phát triển chăn nuôi gia súc 

(lơṇ, bò), cung cấp cho thi ̣ trường n ội tỉnh, khu vưc̣ Hà Nôị  và các khu vực lân 

câṇ khác . Điạ phâṇ Lâp̣ Thac̣h , Sông Lô… với đăc̣ điểm nhiều đồi núi , sông 

suối, có tiềm năng phát triển cây lâm nghiệp (Keo…), các cây trồng phù hợp thổ 

nhưỡng có giá tri ̣ cao (Thanh long) và gia súc (lơṇ, bò thịt…). Khu vưc̣ Tam 

Đảo, Tam Dương có tiềm năng trong viêc̣ thu hút nhà đầu tư vào nông sản sạch 

và mở rộng chăn nuôi gia cầm. 

2.2. Lợi thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025 

Vĩnh Phúc nằm ở vị trí thuận lơị về giao thông vận tải (cả mạng lưới đường 

sông, đường bộ, đường sắt, đường hàng không, các bến cảng, hệ thống điểm tập 

kết và kho tàng , các phương tiện bốc xếp ...), các doanh nghiệp công nghiệp của 

tỉnh có thể dễ dàng tiếp cận các thi ̣ trường tiêu thu ̣chính với chi phí có tính cạnh 

tranh cao. Tuy tỉnh không có nhiều tài nguyên thiên nhiên và nguồn nguyên li ệu 

cho công nghiệp, nhưng nhiều địa phương lân cận có khả năng đáp ứng nhu cầu 
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này. Hai điều kiện trên cho phép sản phẩm của công nghiệp Viñh Phúc có lơị thế 

cạnh tranh về chi phí và giá thành . Hơn nữa, ngay bản thân tỉnh cũng là m ột thi ̣ 

trường tiêu thu ̣đáng kể, đủ để làm cơ sở cho một số ngành công nghiệp của tỉnh 

phát triển, đặc biệt là công nghiệp sản xuất hỗ trơ ̣trong những năm tới đây.  

Vĩnh Phúc nằm gần kề Thủ đô Hà N ội, vị thế này cho phép tỉnh tiế p tuc̣ là 

nơi dịch chuyển năng lực công nghi ệp của Thủ đô , thu hút thêm năng lưc̣ sản 

xuất đa ̃có thi ̣ trường tương đối ổn điṇh làm cơ sở . Đồng thời, Vĩnh Phúc có thể 

tận duṇg năng lưc̣ của h ệ thống dic̣h vu ̣kinh doanh mà tỉnh còn thiếu . Hệ thống 

thương mại và dịch vụ , đặc biệt là dic̣h vu ̣tư vấn và hỗ trơ ̣kinh doanh , dịch vụ 

tài chính và ngân hàng , các dịch vụ nghiên cứu - thiết kế, dịch vụ pháp lý kinh 

doanh... của Hà Nội có thể đươc̣ khai thác để phuc̣ vu ̣cho sư ̣phát triển của công 

nghiệp Viñh Phúc. Năng lực khoa học công ngh ệ của Hà Nội cũng có thể đươc̣ 

khai thác một cách nhanh chóng, phục vụ cho nhu cầu của Vĩnh Phúc.  

Vĩnh Phúc có n guồn lao đ ộng trẻ , có khả năng nắm bắt nhanh các kiến 

thức, kỹ năng cần thiết, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Tuy hiện nay chất 

lượng của lực lượng lao đ ộng này còn chưa đáp ứng đươc̣ nhu cầu của các 

doanh nghiệp, nhưng năng lực đào tạo trên địa bàn tỉnh đang tăng lên đáng kể . 

Bên cạnh đó , Hà Nội - điạ phương liền kề , là trung tâm đào tạo nghề lớn của cả 

nước, có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo của công nghi ệp Viñh Phúc. Do 

vị trí địa lý liền kề Thủ đô và chi phí sinh hoạt khá thấp, Vĩnh Phúc cũng có điều 

kiện để thu hút cả m ột bộ phận nhân lưc̣ có trình đ ộ cao trong các liñh vưc̣ kỹ 

thuật - công nghệ từ Hà Nội. 

Vĩnh Phúc đã được biết đến như m ột điạ điểm có sức hấp dâñ đối với các 

nhà đầu tư, đặc biệt là nhờ: 1 - Chính sách của tỉnh cởi mở, hệ thống hành chính 

hoạt đ ộng khá linh hoaṭ , sẵn sàng giúp các doanh nghi ệp tháo gỡ khó kh ăn, 

vướng mắc trong quá trình đầu tư cũng như hoạt đ ộng; 2 - Có sự hỗ trợ và c ộng 

tác của dân cư, giúp doanh nghiệp tránh đươc̣ những tranh chấp , mâu thuẫn (đặc 

biệt là trong giải phóng m ặt bằng cho các dư ̣án đầu tư ); 3 - Các dự án kêu gọi 

đầu tư đươc̣ chuẩn bi ̣ khá kỹ , có tính thuyết phục đối với các nhà đầu tư , đồng 

thời giúp ho ̣giảm đươc̣ nhiều chi phí phuc̣ vu ̣công tác chuẩn bi ̣ đầu tư . Thêm 

vào đó , Vĩnh Phúc được đánh giá là m ột trong những điạ phương duy trì đươc̣ 

khá thường xuyên mối quan h ệ với các nhà đầu tư trong suốt chu kỳ đầu tư của 

họ chứ không chỉ trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản. 

Tỉnh đã tạo ra được sự ổn địn h về chính sách , chiến lươc̣ phát triển , và 

công tác quy hoạch đảm bảo sự kế thừa và nhất quán giữa các thời kỳ . Điều này 
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giúp giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư , là cơ sở để họ đầu tư và tăng vốn mở 

rộng các dư ̣án đa ̃triển khai.  

Vĩnh Phúc đã và đang tiếp tục được hưởng lợi từ các chương trình đầu tư 

phát triển cơ sở hạ tầng của Nhà nước , trong đó đáng kể nhất là lơị ích từ vi ệc 

mở rộng hệ thống đường b ộ (đặc biệt là Qu ốc lộ 2, đường xuyên Á , hành lang 

kinh tế Hải Phòng - Hà Nội - Vân Nam), cải tạo đường sắt Hà N ội - Lào Cai và 

đầu tư nâng cấp , mở rộng maṇg lưới đi ện (cao thế và ha ̣thế ), những công trình 

này sẽ góp phầ n cải thi ện khá cơ bản h ệ thông cơ sở hạ tầng của tỉnh , đáp ứng 

nhu cầu sử duṇg trong vòng 10 - 15 năm tới. 

2.3. Cơ hội phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025 

a) Cơ hôị phát triển nông nghiêp̣ 

Trước những vấn đề bức xúc về an toàn vê ̣sinh thưc̣ phẩm , cũng như sự 

mở rôṇg đô thi ̣ của thủ đô Hà Nôị , đăc̣ biêṭ viêc̣ xây dưṇg Khu đô thi ̣ Đông Anh 

với khoảng cách không xa tới Viñh Phúc , tỉnh đứng trước cơ hội lớn trong v iêc̣ 

phát triển nông nghiệp sạch , công nghê ̣cao với thi ̣ trường dồi dào . Sư ̣phát triển 

và chuyên môn hóa trong chuỗi cung ứng thịt sạch mang lại cơ hội phát triển 

chăn nuôi gia súc , gia cầm tâp̣ trung , chuyên nghiêp̣ , ứng dụng côn g nghê ̣kỹ 

thuâṭ, nâng cao năng suất lao đôṇg cho người dân . Đồng thời, môṭ số sản phẩm 

nông nghiêp̣ của tỉnhđa ̃đươc̣người tiêu dùng biết tới , có cơ hội nhân rộng , phát 

triển, quảng bá và đẩy mạnh, mang laị giá tri ̣ lớn hơn trong thời gian tới. Mức đô ̣

tiêu thu ̣sữa của Viêṭ Nam tăng maṇh , với nhiều chương trình có quy mô quốc 

gia (sữa hoc̣ đường ) khiến các nhà máy sữa như Vinamilk mở rôṇg nguồn cung 

ứng thực phẩm, là cơ hội cho khu vực trung du phát triển trồng cỏ voi và nuôi bò 

sữa.  

b) Cơ hội phát triển công nghiệp 

Việt Nam luôn được biết đến là một quốc gia ổn định về chính trị cũng 

như có nhiều lợi thế cạnh tranh về chi phí sản xuất; chính vì vậy, những diễn 

biến khó lường về địa kinh tế, địa chính trị trong khu vực, đặc biệt là những diễn 

biến kịch tính của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, dâñ đến sư ̣chuyển đổi 

điạ điểm đầu tư của các tâp̣ đoàn từ Trung Quốc sang các quốc gia lân câṇ là cơ 

hôị tốt cho Viñh Phúc trong viêc̣ thu hút có choṇ loc̣ các đối tác phù hơp̣ . Đồng 

thời,  sự dịch chuyển hướng đầu tư của các quốc gia Đông Bắc Á như Nhật Bản 

hay Hàn Quốc bên cạnh những thách thức cũng mở ra nhiều cơ hội cho Việt 

Nam nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng thu hút thêm đầu tư nước ngoài, mở rộng 

số lượng doanh nghiệp FDI và mở rộng qui mô đầu tư của các doanh nghiệp 
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hiện hữuvới xu hướng Toyota và Honda tăng sản lượng toàn cầu, dư địa phát 

triển công nghiệp ô tô vẫn còn khi nhiều chủng loại chưa sản xuất tại Việt Nam.  

Các KCN Bá Thiện, Thăng Long VP đi vào hoạt động làm tăng sản phẩm 

CNHT ô tô, xe máy, CN điện tử. Các CCN như CNN Hùng Vương đi vào hoạt 

động, góp phần tăng đầu tư và sản phẩm của Toyota; CCN Đồng Sóc đi vào hoạt 

động, góp phần tăng sản phẩm điện tử; các CCN Hoàng Lâu, Minh Phương, 

Hợp Thịnh, Trung Nguyên đi vào hoạt động làm tăng sản phẩm cơ khí, may 

mặc, da giày; đồ mộc mỹ nghệ. Nếu công tác xúc tiến đầu tư được đầu tư đồng 

bộ, bài bản và triển khai một cách quyết liệt thì đây thực sự là cơ hội lớn của 

Vĩnh Phúc trong phát triển công nghiệp. 

c) Cơ hội phát triển dịch vụ  

Là tỉnh nằm sát Thủ đô Hà Nội với bán kinh di chuyển chỉ từ 50km-

100km tính từ các khu vực trung tâm của Thủ đô Hà Nội, Vĩnh Phúc lại là địa 

phương có một phần diện tích khá lớn là vùng trung du, bán sơn địa với rừng, 

đồi núi, hồ nước và cây xanh, rất thích hợp đối với phát triển loại hình du lịch 

nghỉ dưỡng để thu hút khách từ các địa phương lân cận, đặc biệt là khách từ Thủ 

đô Hà Nội, trong đó có phân khúc khách hàng là người Việt Nam có thu nhập 

cao và khá cũng như số lượng lớn các chuyên gia nước ngoài đang sống và làm 

việc tại Hà Nội. 

Những năm gần đây, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam lấy lại đà 

tăng trưởng, trong 4 năm liên tiếp gần đây nhất, tỷ lệ du khách quốc tế đến nước 

ta tăng trung bình hơn 10%/năm. Trong khi đó, một thực tế là, điểm đến thú vị 

để lựa chọn cho du khách còn hạn chế về số lượng và tính khác biệt chưa thực 

sự cao ở nhiều địa phương. Các nghiên cứu cho thấy những điểm đến thu hút 

khách quốc tế ở Việt  Nam là những khu vưc̣ gắn liền với các trải nghiêṃ văn 

hóa và bản sắc dân tộc , như thủ đô Hà Nôị, cố đô Huế, phố cổ Hôị An. Vì thế,vị 

trí địa lý gần Hà Nội cùng những di sản văn hóa (di chỉ khảo cổ… ) và các khu 

vưc̣ văn hó a tâm linh cũng là cơ hội cho tỉnh trong thu hút một phần lượng 

khách du lịch quốc tế này. Đặc biệt, trong bối cảnh các tour du lic̣h nôị thành Hà 

Nôị đang bi ̣ han chế về thời gian và điểm đến , viêc̣ tích hơp̣ du lic̣h Viñh Phúc 

vào các tour quanh thủ đô là môṭ cơ hôị lớn giúp tỉnh quảng bá hơn nữa hình ảnh 

của mình. 

2.4. Thách thức phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025 

Thách thức phát triển ngành nông nghiệp : Biến đổi khí hâụ ngày càng cưc̣ 

đoan, khó lường, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến sản 

xuất nông nghiêp̣ và đời sống nhân dân. Hôị nhâp̣ kinh tế ngày càng sâu rôṇg 
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dâñ tới thi ̣ trường nông sản caṇh tranh khốc liêṭ với các sản phẩm nhâp̣ ngoaị 

với giá thành rẻ hơn ; Yêu cầu về chất lươṇg , an toàn vê ̣sinh thưc̣ phẩm ngày 

càng cao đòi hỏi phương pháp canh tác tiên tiến , hơp̣ lý, tăng năng suất và đảm 

bảo an toàn; Tốc đô ̣công nghiêp̣ hóa , hiêṇ đaị hóa càng nhanh , đăc̣ biêṭ là cuôc̣ 

cách mạng công nghiệp 4.0 đăṭ ra thách thức về phương thức sản xuất hàng hóa ; 

Ô nhiêm̃ môi trường và các mối nguy haị về ô nhiêm̃ môi trường, tài nguyên đất, 

nước ngày càng lớn và phức tap̣ , đòi hỏi cân bằng giữa tăng giá tri ̣ sản xuất và 

đảm bảo phát triển bền vững. 

Thách thức phát triển công nghiệp : Thứ nhất, đó là sức ép về taọ vi ệc làm 

cho người lao đ ộng trên điạ bàn tỉnh . Sức ép này dồn vào moị ngành kinh tế , 

nhưng ngành công nghiệp se ̃phải chiụ trách nhi ệm chính, do các ngành khác có 

nhiêu hạn chế trong việc thu hút lao động. Việc chuyển một diện tích lớn đất đai 

(vốn là đất nông nghiệp, thậm chí có một phần khá lớn là đất màu mỡ , từng cho 

năng suất cao ) cho các muc̣ đích phát triển đô thi ̣ và phát triển công nghi ệp 

khiến nông dân mất một phần không nhỏ tư liệu sản xuất. Tỉnh Vĩnh Phúc đã có 

nhiều nỗ lưc̣ thưc̣ hiện các giải pháp liên quan tới đào taọ nghề và giới thiệu việc 

làm cho lao động, đặc biệt là lao động nông nghiệp, kể cả hỗ trơ ̣và giới thi ệu đi 

xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, hiệu quả chưa cao. Theo số liệu của Sở Lao động 

thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, đến năm 2019, tỷ lệ lao động qua đào tạo 

đạt trên 74,2%. Trình độ, tay nghề của lao đ ộng haṇ chế , việc đào taọ nghề còn 

bất cập, số lao động đươc̣ đào taọ nghề nhưng chưa đáp ứng đươc̣ yêu cầu của 

các doanh nghiệp.  

Về khả năng thu hút lao đ ộng, theo báo cáo năm 2018 của Ban quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp 

đang hoạt động ổn định, giải quyết việc làm cho 82.000 lao động. Các Khu công 

nghiệp thu hút nhiều lao động như: Khu công nghiệp Khai Quang thu hút 

khoảng 40.000 lao động, Khu công nghiệp Bá Thiện 1 và khu công nghiệp Bá 

Thiện 2 thu hút khoảng 20.0000 lao động, Khu công nghiệp Bình Xuyên 1 thu 

hút khoảng 10.000 lao động…Dự kiến, giai đoạn 2018-2020, nhu cầu sử dụng 

lao động ở Vĩnh Phúc gần 61.350 người. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp xây 

dựng khoảng 22.715 người. 

Cơ cấu công nghi ệp của Viñh Phúc đa ̃c ó sự dịch chuyển dần sang các 

ngành sử dụng công ngh ệ cao và cần ít lao đ ộng, đặc biệt là ở nhiều doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và m ột số doanh nghi ệp trong các khu công 

nghiệp. Đây là xu hướng tích cưc̣ , phù hơp̣ với sư ̣phát triển của kỹ thu ật và 

công ngh ệ. Tuy nhiên , những ngành này càng phát triển maṇh bao nhiêu thì 
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nguy cơ thất nghi ệp của lưc̣ lươṇg lao đ ộng càng lớn bấy nhiêu . Đồng thời điều 

này cũng sẽ làm gia tăng  nguy cơ phân hóa xa ̃h ội giữa các tầng lớp dân cư . 

Tỉnh đã có các giải pháp , nhưng chưa thật triệt để, chỉ mới tập trung vào vấn đề 

giải quyết việc làm. Chính sách về cơ cấu công nghi ệp (khuyến khích phát triển 

các ngành , các doanh nghi ệp thu hút nhiều lao đ ộng taị chỗ ) vâñ đang nghiên 

cứu và hoac̣h điṇh, chưa được thực hiện một cách rộng raĩ, mạnh mẽ.  

Trong số các khu công nghi ệp đa ̃hình thành , còn một số khu chưa hoaṭ 

động hết công suất , nhưng vấn đề đe dọa về ô nhiễm môi trường ngày càng rõ 

rệt. Ở hầu hết các khu công nghi ệp, hiện mới chỉ xây dưṇg các công trình cấp 

nước và h ệ thống dâñ nước thải , hệ thống xử lý nước thải và c ác chất thải khác 

chưa được xây dựng , đầu tư đồng b ộ và đảm bảo tiêu chuẩn . Nguồn kinh phí 

đầu tư lớn trong khi nguồn lưc̣ bất cập. 

Công nghiệp Viñh Phúc phát triển chủ yếu dưạ vào doanh nghi ệp có vốn 

đầu tư nước n goài và thiếu nhiều yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững . Ngay 

trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận, hệ thống các ngành công nghiệp phu ̣

trơ ̣và hệ thống các cơ sở, tổ chức cung cấp dic̣h vu ̣hỗ trơ ̣kinh doanh vừa thiếu, 

vừa yếu, kể cả các ngành - lĩnh vực cơ bản, có nhu cầu lớn. 

Hiện nay, tỉnh còn thiếu vắng những doanh nghi ệp sản xuất vật tư kỹ thuật 

công nghệ, ít có những cơ sở sửa chữa và chế tạo máy móc , thiết bị có khả năng 

cung cấp dic̣h vu ̣sửa chữa thiết bi ̣ ho ặc cung cấp những thiết bi ̣ đươc̣ sử duṇg 

phổ biến trong công nghi ệp của tỉnh và khu vưc̣ . Ngay cả h ệ thống daỵ nghề 

cũng chưa đủ khả năng đào tạo nguồn nhân lực có  chất lươṇg cao . Tỉnh cũng 

còn thiếu các cơ sở hỗ trợ doanh nghi ệp trong các liñh vưc̣ tư vấn pháp lý , 

nghiên cứu , đánh giá nhu cầu và thi ̣ trường , tư vấn và hỗ trợ xây dựng , bảo vệ 

nhãn hiệu,thương hiệu sản phẩm, tư vấn xây dựng , duy trì và cấp chứng nhận áp 

dụng các hệ thông quản lý chất lượng tiên tiến (TQM, ISO, HACCP, v.v...). 

Công nghiệp Viñh Phúc tuy đa ̃tham gia sâu hơn vào sư ̣phân công lao 

động trong nội bộ ngành công nghiệp, nhưng trên thực tế, mức độ tham gia phân 

công lao động vâñ còn ở trình độ thấp. Điều này thể hiện qua số lươṇg cũng như 

chủng loại các sản phẩm , các cấu ki ện và thiết kế trung gian , các phụ tùng thay 

thế mà công nghiệp Viñh Phúc cung cấp cho hệ thống công nghiệp. 

Thách thức phát triển ngành du lịch : Sự cạnh tranh mạnh mẽ của các địa 

phương lân cận như Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang; tác động từ hoạt 

động phát triển đô thị, công nghiệp; sự xuống cấp của tài nguyên và môi trường 

du lịch; nhận thức xã hội về du lịch còn bất cập, tình hình phát triển kinh tế thế 

giới và cả nước không thuận lợi, làm người dân giảm nhu cầu đi du lịch. Bên 
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cạnh đó, quy hoạch phát triển du lịch còn chưa đ ồng bộ. Cụ thể: Nghị quyết số 

04-NQ/TU, định hướng đến năm 2025 huyện Tam Đảo trở thành thị xã du lịch. 

Tuy nhiên, theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị quyết số 03-

NQ/TU, ngày 03/12/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát 

triển và quản lý đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và 

Chương trình tổng thể xây dựng, phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 mới chỉ định hướng đến năm 2025 phát triển đô thị Hợp 

Châu (cụm đô thị Hợp Châu – Đại Đình) là đô thị loại IV mà chưa xác định toàn 

bộ huyện Tam Đảo trở thành thị xã như theo Nghị quyết số 04-NQ/TU. 

3. Mục tiêu phát triển kinh t ế - xã hội giai đoaṇ 2021 – 2025 theo hƣớng 

phát triển bền vững, nâng cao chất lƣợng tăng trƣởng 

3.1. Quan điểm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tỉnh Vĩnh Phúc giai 

đoạn 2021-2025 theo hƣớng phát triển bền vững, nâng cao chất lƣợng tăng 

trƣởng 

1) Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt đối với phát triển kinh tế - xã 

hội của Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2021 – 2025 và những giai đoạn tiếp theo; kết 

hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hoà giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và 

bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong địa bàn tỉnh, góp phần gìn giữ 

an ninh trật tự cả nước và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia. 

2) Trong giai đoaṇ tới , Vĩnh Phúc cần bắt kịp , tiến cùng , vươṭ lên các điạ 

phương về phát triển kinh tế và thu nhâp̣ của người dân .Duy trì, thúc đẩy tốc đô ̣

tăng tưởng kinh tế hàng năm của tỉnh cao hơn mức bình quân chung của cả nước 

và trên mức trung bình của nhóm các địa phương phát triển , đảm bảo sư ̣ổn điṇh 

vững chắc của nền kinh tế, kiểm soát giá cả, nâng cao sức chống chiụ với các tác 

đôṇg bên ngoài đến tăng trưởng và sư ̣ổn điṇh kinh tế của tỉnh. 

3) Phát triển bền vững là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính 

quyền, các sở, ngành trong tỉnh; của các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, 

các cộng đồng dân cư và mỗi người dân. Huy động mọi nguồn lực xã hội; tăng 

cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành với tỉnh, đồng thời tăng cường phối hợp 

giữa các sở, ngành trong tỉnh với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp 

và các bên liên quan trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện thành công các 

mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030. 

4) Con người là trung tâm của phát triển bền vững. Phát huy tối đa nhân tố 

con người với vai trò là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của phát triển 

bền vững. Đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của mọi 
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tầng lớp nhân dân; xây dựng tỉnh giàu mạnh, dân chủ, công bằng, xã hội văn 

minh;  

5) Tăng cường xây dựng và củng cố nền kinh tế của tỉnh ngày càng chủ động 

trong hội nhập quốc tế để theo sát các mục tiêu phát triển bền vững. 

6) Tạo điều kiện để mọi người và mọi cộng đồng trong xã hội có cơ hội bình 

đẳng để phát triển, được tiếp cận những nguồn lực chung và được tham gia, 

đóng góp và hưởng lợi, tạo ra những nền tảng vật chất, tri thức và văn hóa tốt 

đẹp cho những thế hệ mai sau. Không để ai bị bỏ lại phía sau, tiếp cận những đối 

tượng khó tiếp cận nhất trước, bao gồm trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, người 

nghèo, người khuyết tật, đồng bào vùng sâu, vùng xa và những đối tượng dễ bị 

tổn thương khác. 

7) Khoa học và công nghệ là nền tảng, là động lực cho phát triển bền vững 

các lĩnh vực kinh tế - xã hội trong tỉnh. Công nghệ hiện đại, sạch và thân thiện 

với môi trường cần được ưu tiên sử dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất. 

8) Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên toàn 

tỉnh; thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững; nâng cấp kết cấu hạ tầng 

và các ngành công nghiệp hỗ trợ hướng tới sự bền vững, tăng hiệu quả sử dụng 

nguồn lực và áp dụng công nghệ, quy trình sản xuất sạch và thân thiện với môi 

trường; tăng đáng kể tỷ lệ việc làm và tổng sản phẩm quốc nội của ngành công 

nghiệp.  

3.2. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Viñh Phúc giai đoaṇ 2021 – 

2025 theo hƣớng phát triển bền vƣ̃ng, nâng cao chất lƣơṇg tăng trƣởng 

3.2.1. Cơ sở xây dưṇg muc̣ tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 

2025 

Mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025 đươc̣ xây dưṇg 

dưạ trên những cơ sở sau: 

1) Kinh tế thế giới ổn định, không có nhiều biến động địa chính trị quá lớn 

ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu duy trì ở 

mức giảm nhẹ so với giai đoạn trước, trung bình khoảng 3,5%/năm giai đoạn 

2021-2025.  

2) Kinh tế trong nước ổn định và ít chịu tác động tiêu cực từ kinh tế thế giới. 

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong nước có những bước chuyển biến 

tích cực, hiệu quả được nâng cao hơn. Tận dụng và phát huy hiệu quả các hiệp 

định thương mại FTA và thúc đẩy kinh tế trong nước phát triển. 
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3) Kinh tế - xã hội của tỉnh lấy mục tiêu phát triển bền vững làm tiền đề cho 

mô hình tăng trưởng. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp. 

Xác định được các lợi thế so sánh của tỉnh để phát huy tiềm năng của tỉnh thông 

qua tái cơ cấu lại các vùng sản xuất kinh doanh trong tỉnh. Tập trung duy trì phát 

triển cho khu vực công nghiệp – xây dựng, thúc đẩy phát triển khu vực dịch vụ, 

tăng cường sản xuất khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản dựa trên nền tảng của 

KH&CN. Nguồn nhân lực được huy động phù hợp, vấn đề việc làm được giải 

quyết về cơ bản.  

4) Vai trò, sự quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo tỉnh, cùng toàn thể nhân dân 

được phát huy với sự hỗ trợ từ chính quyền Trung ương.  

3.2.2. Mục tiêu tổng quát 

Tiếp tục nâng cao năng lực , phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và 

chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá – 

hiện đại hoá, trọng tâm là phát triển công nghiệp - dịch vụ, huy động và sử dụng 

hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để phát triển bền vững. Chú trọng phát triển kinh 

tế gắn với phát triển văn hóa, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Không 

ngừng tăng cường và đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã 

hội. Nâng cao thu nhâp̣ và chất lươṇg sống của nhân dân gắn với đảm bảo công 

bằng, tiến bô ̣xa ̃hôị. Phấn đấu đến năm 2025, xây dưṇg đô thi ̣ Vĩnh Phúc cơ bản 

đạt các tiêu chí của đô thị loại I , làm tiền đề xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành 

Thành phố trực thuộc Trung ương ; Xây dưṇg các huyện Bình Xuyên , Vĩnh 

Tường, Tam Đảo đaṭ các tiêu chí của đô thi ̣ loaị IV , làm tiền đề để thành lập các 

thị xã ; Hướng tới xây dưṇg Viñh Phúc trở thành thành phố trưc̣ thuôc̣ Trung 

Ương. 

3.2.3. Các mục tiêu cụ thể 

Đến năm 2025, đưa tỉnh Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm 

công nghiệp, dịch vụ, du lịch của khu vực và của cả nước; đẩy mạnh phát triển lợi 

thế sản xuất, kinh doanh của từng vùng trong tỉnh; đảm bảo tăng trưởng kinh tế 

bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho 

tất cả mọi người; 

Nâng cao mức sống nhân dân; xoá đói, giảm nghèo nhanh và bền vững; cải 

thiện dinh dưỡng, đảm bảo cuộc sống khoẻ mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi 

người dân ở mọi lứa tuổi; nâng cao và tiến tới chuẩn mực chất lượng cao của hệ 

thống giáo dục; nhanh chóng thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới, tăng quyền và 
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tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ e gái; giảm thiểu bất bình đẳng trong xã hội; phấn đấu 

đưa Viñh Phúc trở thành thành phố đáng sống ở Viêṭ Nam. 

Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu; đảm bảo 

môi trường sống và làm việc an toàn; phân bổ hợp lý dân cư và lao động theo 

vùng; hướng tới muc̣ tiêu đưa Viñh Phúc trở thành thành phố trư ̣ c thuôc̣ Trung 

ương; 

Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, ngăn chặn suy 

thoái và phục hồi tài nguyên đất; 

Thúc đẩy xã hội dân chủ, công bằng, bình đẳng, văn minh vì sự phát triển 

bền vững; xây dựng các cấp chính quyền trong tỉnh hoạt động hiệu quả, có trách 

nhiệm giải trình. 

Các chỉ tiêu cu ̣thể như sau: 

a. Các mục tiêu về phát triển kinh tế 

+ Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm giai đoạn 2021 - 2025 

phấn đấu đạt khoảng 9,5-10%. 

+ Cơ cấu kinh tế theo giá thực tế đến trong giá trị tăng thêm năm 2025 công 

nghiệp và xây dựng: 62%, dịch vụ: 32,5-33,1% và nông, lâm, ngư nghiệp: 

4,9-5,5%. 

+ GRDP bình quân đầu người (giá thực tế) đến năm 2025 đạt khoảng 6.577-

6.724USD.   

+  Thực hiện vốn đầu tư xã hội và phát triển giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 

278.000 – 286.000 tỷ đồng.   

+ Tổng thu cân đối NSNN đaṭ 212 - 225 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ thu ngân sách 

nhà nước trên GRDP bình quân đạt 25 – 30%. 

+ Về tín duṇg, ngân hàng: huy đôṇg vốn tăng từ 15 – 18%/năm, dư nơ ̣tăng 

từ 15-18%/năm, nơ ̣xấu duy trì ở mức dưới 2% tổng dư nơ.̣ 

+ Từng bước hạ ngầm các hệ thống thông tin, viễn thông, điện chiếu sáng 

trong KCN. Xây dựng được khoảng 1.000-1.500 căn hộ cho công nhân 

thuê, thuê mua, đáp ứng chỗ ở cho 3.000 đến 4.000 công nhân;  

b. Các mục tiêu về phát triển xã hôị 

+ Mẫu giáo 5 tuổi duy trì tỷ lệ ra lớp 100% và giữa vững phổ cập mẫu giáo 

5 tuổi; Mẫu giáo 3-4 tuổi duy trì tỷ lệ ra lớp 85% vào trường công lập, 

14% vào các trường ngoài công lập;  
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+ Phân luồng học sinh sau THCS: Đến năm 2025 phấn đấu 42% học sinh 

tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào 

tạo trình độ sơ cấp, trung cấp;  

+ Tỷ lệ trường chuẩn Quốc gia đến năm 2025 đạt 70% trở lên ở tất cả các 

bậc học. 

+ 100% người nghèo trong độ tuổi lao động có yêu cầu đều được hỗ trợ đào 

tạo nghề và giới thiệu việc làm phù hợp;.  

+ Về khoa hoc̣, công nghê:̣  Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ đạt 0.8-1% GRDP, hoặc 2% tổng chi NSNN;  

+ Tốc độ đổi mới công nghệ: 22,4%.  

+ Số giường bệnh trên vạn dân (không bao gồm GB của TYT) đạt mức 40 

GB/ vạn dân 

+ Số bác sỹ trên vạn dân (tại cơ sở công lập và các cơ sở ngoài công lập trên 

địa bàn tỉnh) đạt mức 15 BS/vạn dân 

+ Tỷ lệ xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100% 

+ Đến năm 2025, quy mô dân số đạt khoảng 1.267,88 triệu người. 

+ Mức giảm tỷ suất sinh duy trì 0,1%/năm. 

+ Tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên địa bàn đến năm 2025 đạt 94%; tỷ lệ lao 

động tham gia BHXH đến năm 2025 đạt 45% lực lượng lao động (trong 

đó, tham gia BHXH tự nguyện chiếm từ 2,5% lực lượng lao động trở lên). 

+ Kiểm soát tỷ lệ thất nghiệp không quá 1,5% 

+ Tỷ lệ lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đến năm 2025 

còn 25%. 

+ Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%
35

, trong đó lao động 

qua đào tạo được cấp chứng chỉ đạt 40%, lao động có các kỹ năng công 

nghệ thông tin là 80%
36

. 

+ Tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 0,5% - 1,0% theo chuẩn mới giai 

đoạn 2020 - 2025. 

+ Tuổi thọ trung bình đến năm 2025 đạt 76 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối 

thiểu 67,5 năm. 

+ Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn đến năm 2025 đạt 94%. 

c. Các mục tiêu về môi trường 

+ Đưa việc cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính vào nề nếp, đảm bảo 100% 

                                                           

35Căn cứ theo QDD198 TTg2014 QH KTXH vùng KT troṇg điểm Bắc Bô ,̣ đến năm 2030 tỷ lệ lao động 

đa ̃qua đào taọ đaṭ 90% 

36Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng XVII. 
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biến động được cập nhật kịp thời. 

+ 100% các cơ sở sản xuất áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các 

thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải đạt quy chuẩn môi trường. 

+ Thu gom 100% chất thải rắn công nghiệp, dịch vụ; xử lý 100% chất thải 

nguy hại và 100% chất thải y tế.  

+ Thu gom và xử lý đạt quy chuẩn môi trường 100% chất thải rắn sinh hoạt 

khu vực đô thị và 100% chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn. 

+ 100% các cở sở có sử dụng hóa chất độc hại được đăng ký quản lý và 

kiểm soát chặt chẽ. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học 

hoặc ít gây ô nhiễm môi trường. 

+ Hình thành và phát triển ngành công nghiệp tái chế chất thải, phấn đấu 

80% chất thải thu gom được tái chế hoặc thu hồi năng lượng. 

+ Hoàn thành 100% việc cải tạo và nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước mưa 

và nước thải ở các đô thị, khu công nghiệp.  

+ Cải tạo 100% các kênh mương, ao hồ, đoạn sông chảy qua các đô thị, 

khu dân cư đã bị suy thoái, đưa chất lượng nước các sông nội tỉnh, hồ, 

đầm lớn đạt quy chuẩn Quốc gia về chất lượng nước dùng cho mục đích 

sử dụng chính. 

+ 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn lao 

động và có cây trong khuôn viên thuộc khu vực sản xuất. 

+ 100% các KCN đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung 

đạt tiêu chuẩn môi trường. 

d. Các mục tiêu về xây dựng chính quyền cơ sở và cải cách hành chính 

+ Tiếp tục giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập toàn tỉnh, phấn 

đấu có thêm khoảng 20% đơn vị tự chủ về tài chính.  

+ Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nước, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ dân số hài lòng về 

dịch vụ công đạt 86%. 

+ Tiếp tuc̣ nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh. 

3.3. Các kic̣h bản phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 

Các kịch bản được xây dựng dựa trên mô hình dự báo phát triển kinh tế xã 

hôị áp duṇg cho dư ̣báo phát triển kinh tế xa ̃hô ̣quốc gia, do trung tâm Thông tin 

và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia thực hiện . Dữ liêụ nền đươc̣ sử  dụng trong 

mô hình là dữ liêụ kic̣h bản phát triển kinh tế xa ̃hôị cả nước , kết hơp̣ với thông 

số đầu vào là kết quả thưc̣ hiêṇ các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 

2016 – 2020. Sư ̣khác nhau về kết quả các ki ̣ ch bản phu ̣thuôc̣ vào sư ̣thay đổi 
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các biến số kinh tế vĩ mô quốc tế , trong nước và nôị tỉnh , kết hơp̣ với tính toán 

lơị ích kinh tế xa ̃hôị của các dư ̣án chủ lưc̣. Sư ̣khác nhau này đươc̣ làm rõ trong 

mô tả kic̣h bản. Nôị dung và mô hình dư ̣báo đươc̣ làm rõ trong phu ̣luc̣ 1 của đề 

án.  

3.3.1. Kịch bản 1:  

Trung bình giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng kinh tế giai đoạn này đạt 8,5-

9%, GRDP bình quân đầu người đến cuối giai đoạn đạt 6.283 – 6.429 USD vào 

năm 2025. 

Đây là kic̣h bản đaṭ đươc̣ khi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xa ̃hôị của tỉnh 

không có sư ̣thay đổi khác biêṭ lớn so với giai đoaṇ 2015 – 2020. 

3.3.2. Kịch bản 2:  

Trung  bình giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng kinh tế giai đoạn này đạt 9,5 

- 10%/năm và GRDP bình quân đầu người đạt là 6.577 – 6.724 USD vào năm 

2025.  

Đây là kic̣h bản đaṭ đươc̣ khi tỉnh nỗ lưc̣ thưc̣ hiêṇ các muc̣ tiêu phát triển 

kinh tế xa ̃hôị, đăṭ trong bối cảnh kinh tế thế giới có những khởi sắc nhất điṇh so 

với giai đoaṇ trước đó. Cụ thể,  

1) Bối cảnh kinh tế thế giới không có khác biệt với kịch bản 1. Tuy 

nhiên, hoạt động thương mại thế giới được kỳ vọng sẽ khởi sắc hơn so với giai 

đoạn trước nhờ các kết quả tích cực các hoạt động ngoại giao song phương, căng 

thẳng thương mại giảm xuống.  

2) Kinh tế trong nước ổn định và ít chịu tác động tiêu cực từ kinh tế thế 

giới. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong nước có những bước chuyển 

biến tích cực, hiệu quả được nâng cao hơn. Tận dụng và phát huy hiệu quả các 

hiệp định thương mại FTA và thúc đẩy kinh tế trong nước phát triển. 

3) Kinh tế - xã hội của tỉnh lấy mục tiêu phát triển nhanh bền vững làm 

tiền đề cho mô hình tăng trưởng. Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ 

mô hình tăng trưởng phụ thuộc vào vốn sang mô hình tăng trưởng theo hiệu quả 

sử dụng lao động và sử dụng vốn. Thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp hóa toàn tỉnh. 

Xác định các ngành công nghiệp ưu tiên hướng đến tận dụng khoa học công 

nghệ và đổi mới sáng tạo trong tăng trưởng. Đẩy nhanh tăng trưởng dịch vụ dựa 

trên tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Nguồn nhân lực được huy động tối đa, chất 

lượng nguồn nhân lực được cải thiện. Tăng trưởng việc làm tích cực.    
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4) Vai trò, sự quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo tỉnh, cùng toàn thể nhân 

dân được phát huy tốt với sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền Trung ương.  

3.3.3. Kịch bản 3:  

Trung bình giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng kinh tế giai đoạn này đạt 

10,5-11% /năm và GRDP bình quân đầu người đạt là 6.897 – 7.070 USD vào 

năm 2025.  

Đây là kic̣h bản đaṭ đươc̣ khi tỉnh nỗ lưc̣ và quyết tâm cao đô ̣trong toàn 

giai đoaṇ, đăṭ trong bối cảnh kinh tế thế giới có sư ̣tăng trươṭ vươṭ bâc̣ nhờ tác 

đôṇg tích cưc̣ của cuôc̣ cách maṇg công nghê ̣4.0. Cụ thể 

1) Bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng tích cưc̣ so với kic̣h bản 2. Hoạt động 

thương maị thế giới bùng nổ hơn so với các giai đoaṇ trước đó , các xung đột 

thương maị và điạ chính tri ̣ dần lắng xuống. 

2) Kinh tế trong nước ổn định và tăng trưởng vươṭ bâc̣ . Chuyển đổi mô hình 

tăng trưởng kinh tế trong nước có những bước chuyển biến tích cực, hiệu quả 

được nâng cao hơn. Tận dụng và phát huy hiệu quả các hiệp định thương mại 

FTA và thúc đẩy kinh tế trong nước phát triển. 

3) Kinh tế - xã hội của tỉnh lấy mục tiêu phát triển bền vững làm tiền đề cho mô 

hình tăng trưởng. Mô hình tăng trưởng chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng nâng 

cao hiêụ quả sử duṇg vốn . Thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp hóa toàn tỉnh. Xác 

định các ngành công nghiệp ưu tiên hướng đến tận dụng khoa học công nghệ và 

đổi mới sáng tạo trong tăng trưởng. Đẩy nhanh tăng trưởng dịch vụ dựa trên 

tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Nguồn nhân lực được huy động tối đa, chất lượng 

nguồn nhân lực được cải thiện. Tăng trưởng việc làm tích cực.    

4) Vai trò, sự quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo tỉnh, cùng toàn thể nhân dân được 

phát huy tốt với sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền Trung ương.  

5) Tỉnh là một trong những địa phương đi đầu trong cuộc cách mạng công 

nghiêp̣ lần thứ 4, áp dụng thành công những thành tựu của cuộc cách mạng công 

nghê ̣này vào sư ̣nghiêp̣ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

6) Hoạt động dịch vụ được đẩy mạnh trong những năm cuối của kỳ kế hoạch 

với sự tham gia chủ yếu của trung tâm thương mại logistics ICD được chính 

thức đưa vào vận hành khai thác từ năm 2024. Việc đưa trung tâm logistics ICD 

vào hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động tại các 

khu công nghiệp của Vĩnh Phúc. Việc vận hành khai thác trung tâm này sẽ làm 

giảm chi phí lưu thông, phân phối hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn, giảm 

chi phí, thời gian xử lý các thủ tục hải quan, thời gian lưu kho bãi. Bên cạnh đó, 

trung tâm này cũng thúc đẩy hoạt động sản xuất hàng hóa và trao đổi hàng hóa 
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thương mại, trao đổi hàng hóa liên tỉnh. Theo đó, đóng góp vào GRDP của tỉnh 

sẽ có sự tăng đột biến từ hoạt động dịch vụ từ cả 2 phía trực tiếp và gián tiếp, 

đặc biệt là các ngành vận tải, kho bãi, bán buôn bán lẻ - hiện đang là những 

ngành chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực dịch vụ. Ước tính giá trị doanh thu dịch 

vụ đóng góp trực tiếp vào GRDP của tỉnh từ dự án này là 405 tỷ đồng và ngoài 

ra giá trị gián tiếp dự kiến được tạo ra từ nhiều nguồn, trong đó có sự gia tăng 

mạnh về giá trị đất đai (ước tính 315 nghìn tỷ đồng), tiết kiệm chi phí đi lại cho 

doanh nghiệp có thể lên tới 50%, giảm chi phí phụ trội về lưu kho bãi của hàng 

hóa xuất – nhập khẩu lên tới 15 tỷ VND/năm. Việc giảm thiểu chi phí cho doanh 

nghiệp sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh 

doanh, thu hút nhiều hơn nhà đầu tư và đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế của tỉnh 

trong giai đoạn 2024-2025. 

Bảng 6: Các kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 

  

  
Các chỉ tiêu 

  

2016-

2020 

2021-2025 

KB 1 KB 2 KB 3 

I  Kinh tế     
 

  

1 
Tốc độ tăng trƣởng (giá so 

sánh 2010) (%) 
8 8,5-9 9,5-10 10,5-11 

  - Nông - lâm - ngư nghiệp   1,84 
1,46-

2,08 
2,34-2,4 

2,76-

3,46 

  - Công nghiệp - xây dựng  12,15 
11,55-

12,36 
13,3-13,3 

14-

14,36 

  - Các ngành dịch vụ  7,39 8-8,11 8,11-8,8 
9,06-

9,39 

  
- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp 

sản phẩm 
3,50 

3,48-

3,54 
3,61-5,07 

5,56-

6,79 

2 
Cơ cấu kinh tế theo VA 

(theo giá hiện hành) 
100 100 100 100 

  
- Nông - lâm - ngư nghiệp 

(%) 
6,85 6-6,5 4,9-5,5 4,7-4,8 

  - Công nghiệp - xây dựng (%) 62,89 
61,5-

61,7 
62 60-61 

  - Các ngành dịch vụ (%) 30,27 32-32,3 32,05-33,1 
34,2-

35,3 

3 
Tổng sản phẩm trong tỉnh 

bình quân đầu người đến cuối 
4.800 

6.283-

6.429 
6.577-6.724 

6.897-

7.070 
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Các chỉ tiêu 

  

2016-

2020 

2021-2025 

KB 1 KB 2 KB 3 

giai đoạn (USD) (tính theo 

giá hiện hành) 

5 
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 

(nghìn tỷ đồng) 
171,58 

279,9-

285,8 

289,9-

294,7 

298,9-

308,2 

  

Tốc độ tăng vốn đầu tư bình 

quân/năm (giá hiện hành) 

(%) 

11,32 
11,1-

12,24 
13,03-13,8 

14,64-

15,43 

6 
Tổng Thu ngân sách (nghìn 

tỷ đồng)  
157,4 187-193,6 

212,2 – 

225,6 

248,3 – 

256,7 

  

Tốc độ tăng thu ngân sách 

bình quân năm (giá thiện 

hành) (%) 
6,3% 5,5-6,1 6,5 - 6,9 7,3 – 7,7 

II  Xã hội    
 

  

 
Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 

theo chuẩn mới (%)  
0,7 1 1 

 
Tỷ lệ lao động được đào tạo 

và cấp chứng chỉ (%) 
26,2 40 45 45 

III  Môi trƣờng    
 

  

 Độ che phủ rừng (%) 24.9 25 25 25 

 

Tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng 

nước sạch theo QCVN 

02/BYT (%) cuối giai đoạn 

61,5 70 70 70 

 

 Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt 

đô thị được thu gom. xử lý 

đạt tiêu chuẩn. quy chuẩn 

theo quy định (%) 

90 92 95 95 

Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu 

4. Nhƣ̃ng điṇh hƣớng ƣu tiê n trong phát triển bền vƣ̃ng , nâng cao chất 

lƣơṇg tăng trƣởng 

4.1. Thúc đẩy phát triển kinh tế theo hƣớng bền vƣ̃ng 

Ưu tiên phát triển kinh tế theo hướng bền vững , với các liñh vưc̣ ưu tiên như 

sau: 

1) Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế tri 

thức, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực. Lấy khoa học, 
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công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực chủ yếu phát 

triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học - 

công nghệ (KHCN), thúc đẩy nghiên cứu và phát triển (R&D), nhập khẩu công 

nghệ mới; thực hiện phương thức quản lý, quản trị hiện đại.  

2) Phát huy tiềm năng, lợi thế và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; khuyến 

khích tinh thần doanh nhân, khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế, nâng cao giá trị 

gia tăng, chất lượng tăng trưởng, khả năng cạnh tranh và tham gia có hiệu quả 

vào chuỗi giá trị.  

3) Tiếp tục hoàn thiện văn bản pháp luật, tạo lập môi trường cạnh tranh bình 

đẳng cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh. Khuyến khích phát triển 

thị trường hàng hoá - dịch vụ và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá - dịch vụ, 

xây dựng các thương hiệu mạnh cho hàng hóa của tỉnh; đảm bảo cung ứng hàng 

hoá cả về số lượng và chất lượng, chủ động nhóm hàng hóa trong diện "bình 

ổn"; chú trọng phát triển cả thị trường khu vực đô thị và vùng nông thôn ngoại 

thành, đồng thời giữ vững và mở rộng thị trường quốc tế. 

4) Từng bước phát triển thị trường tài chính - tiền tệ theo hướng bền vững, 

chất lượng, gắn với hội nhập, đồng bộ với cơ cấu gồm thị trường vốn trung, dài 

hạn và thị trường tín dụng ngắn hạn (ngân hàng, các quỹ tín dụng, quỹ bảo hiểm, 

quỹ đầu tư…) phù hợp với điều kiện riêng có của tỉnh. Kiện toàn hệ thống các 

ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, quỹ tín dụng; nghiên cứu áp dụng 

linh hoạt cơ chế hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và 

nhỏ. 

4.2. Duy trì và nâng cao hiệu quả tăng trƣởng kinh tế 

4.2.1. Những định hướng ưu tiên trong phát triển nông, lâm nghiệp và thủy 

sản 

Tỷ trọng ngành nông , lâm, nghiêp̣ thủy sản của Viñh Phúc măc̣ dù giảm 

qua thời gian nhưng vâñ đóng vai trò quan troṇg trong sư ̣phát triển kinh tế xa ̃

hôị của tỉnh. Điṇh hướng ưu tiên trong phát triển nông , lâm nghiêp̣ giai đoaṇ tới 

của Vĩnh Phúc được thể hiện ở mô hình sau : 
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Hình 10: Điṇh hướng phát triển nông, lâm nghiêp̣ và thủy sản tỉnh Viñh Phúc 

Để đaṭ đươc̣ những muc̣ tiêu trên , tỉnh Vĩnh Phúc tập trung vào những 

điṇh hướng ưu tiên sau : 

1) Xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, ổn định và cải thiện điều 

kiện sống của dân cư nông thôn; 

2) Tăng vốn đầu tư và huy động vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp và 

PTNT, thu hút các nguồn lực xa ̃hôị, khuyến khích đầu tư tư nhân  

3) Tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ tích tụ, tập trung ruộng đất 

4) Đổi mới và phát triển các hình th ức tổ chức sản xuất , kinh doanh trong 

nông nghiêp̣ đặc biệt là Tổ hợp tác, HTX nông nghiệp 

5) Quy hoac̣h , lưạ choṇ cây trồng vâṭ nuôi phù hơp̣ với đăc̣ điểm từng 

vùng. Ưu tiên tăng sản xuất rau an toàn, cây ăn quả, hoa cây cảnh, nhằm nâng 

cao hiệu quả canh tác. Mở rộng các vùng chuyên canh, các vành đai xanh, các 

tuyến nông nghiệp sinh thái. 

6) Nâng cao chất lươṇg đầu vào cho hoaṭ đôṇg sản xuất nông nghiêp̣. 

7) Thực hiện tái cơ cấu ngành nông, lâm nghiêp̣ và thủy sản  theo hướng 

áp dụng các quy trình sản xuất hiêṇ đaị, công nghê ̣cao, tiêu chuẩn an toàn. 

8) Liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả và sức 

cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Nâng cao năng lưc̣ thương maị và chế biến 

của các hoạt động nông nghiệp. 

9) Đảm bảo tăng trưởng nông nghiêp̣ bền vững , xây dưṇg quy trình phát 

triển sản xuất thân thiêṇ với môi trường.  

Hiện tại

Mức độ áp dụng công 
nghệ còn thấp, sản xuất 

nông nghiệp còn phân tán, 
giá trị gia tăng của các 
sản phẩm nông nghiệp 

còn thấp.

Tới 
năm 
2025

Hướng tới chuyên nghiệp 
hóa hoạt động sản xuất và 
phân phối sản phẩm, tập 
trung vào các sản phẩm 
có giá trị cao, áp dụng 

công nghệ hiện đại.
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10) Khuyến khích áp duṇg các thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0, đăc̣ biêṭ trong các quy trình kiểm tra chất lươṇg và truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm nông nghiêp̣. 

4.2.2. Những định hướng ưu tiên trong phát triển công nghiệp – xây dựng 

Để thưc̣ hi ện muc̣ tiêu và điṇh hướng phát triển ngành công nghi ệp cũng 

như định hướng phát triển kinh tế -xã hội chung của t ỉnh việc thu hút các dư ̣án 

đầu tư phát triển n gành trong giai đoạn tới cần có sự chọn lựa . Điṇh hướng ưu 

tiên chung trong phát triển công nghiêp̣ – xây dưṇg đươc̣ thể hiêṇ ở sơ đồ sau 

 

Hình 11: Điṇh hướng ưu tiên phát triển công nghiêp̣ – xây dưṇg 

a. Đối với các dư ̣án đầu tư mới: 

1) Ưu tiên thu hút các dự án sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công nghệ, 

hàm lượng chất xám cao , giá trị gia tăng cao, thuộc các ngành công nghiệp công 

nghệ cao, công nghiệp điện tử, cơ khí chính xác , cơ khí chế tạo máy móc thiết 

bị, phương tiện vận tải , thiết bi ̣ y tế , công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng cao 

cấp (dược phẩm , mỹ phẩm , thưc̣ phẩm chức năng ...); các dự án sản xuất sản 

phẩm công nghiệp hỗ trơ ̣sử duṇg công nghệ sạch, phục vụ nhu cầu thị trường cả 

trong nước và xuất khẩu. 

2) Thu hút đầu tư có điều kiện đối với các dư ̣án đầu tư thuộc các ngành: chế 

biến thưc̣ phẩm , đồ uống, dệt may, da giày, hóa chất, cao su, nhưạ, sản xuất vật 

liệu xây dưṇg , chế biến lâm sản , sản xuất các sản phẩm từ giấy , gỗ, nguyên vật 

liệu khoáng phi kim loaị . Các dự án thu ộc các ngành trên đươc̣ chấp thu ận đầu 

tư với điều ki ện dư ̣án có nguồn nguyên liệu đảm bảo , sử duṇg công nghệ sạch, 

Hiện tại

Công tác xúc tiến đầu tư còn hạn 
chế, phụ thuộc vào doanh nghiệp 
FDI còn cao, nhà đầu tư chưa đa 
dạng, tỷ lệ nội địa hóa thấp, tình 

trạng ô nhiễm tại các khu cụm công 
nghiệp.

Tới 
năm 
2025

Ưu tiên triển khai thực hiện các dự 
án đầu tư chiều sâu, hiện đại hóa sản 
xuất, áp dụng các thành tựu của cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0. Giảm sự 
phụ thuộc vào doanh nghiệp FDI. Đa 

dạng hóa nhà đầu tư. Giảm thiểu ô 
nhiễm tại các khu cụm công nghiệp



138 
 

không gây ô nhiễm, tạo ra sản phẩm an toàn với người tiêu dùng , thân thiện với 

môi trường và có giá trị gia tăng cao hơn các sản phẩm cùng loại đã có tại Vĩnh 

Phúc. 

3) Không thu hút các dự án đầu tư tiêu tốn nhiều năng lượng , khai thác 

không gắn với chế biến , sử duṇg nhiều lao đ ộng phổ thông , công nghệ lạc hậu, 

gây ô nhiễm môi trường , các dự án sản xuất các sản phẩm mà nguồ n cung trong 

nước đã vượt cầu và những lĩnh vực sản xuất có ảnh hưởng đến an ninh quốc 

phòng. 

4) Không thu hút đầu tư đối với các dự án thuộc các liñh vưc̣: luyện kim; sản 

xuất hóa chất cơ bản; sản xuất giấy, bột giấy từ nguyên liệu thô; thuộc da, sơ chế 

da, sơ chế và nhuộm da lông thú ; sản xuất VLXD từ đất sét nung , vôi; sản xuất, 

lắp ráp , lắp đặt các thiết bi ̣ laṇh , điều hòa không khí gia duṇg sử duṇg ga laṇh 

R22; sản xuất xốp cách nhiệt sử duṇg ga R141b. 

b. Đối với các dự án đầu tư đã đi vào hoạt động 

1) Ưu tiên triển khai thực hiện các dư ̣án đầu tư mở r ộng quy mô, nâng công 

suất, kết hơp̣ đầu tư chiều sâu , hiện đaị hóa sản xuất của các doanh nghiệp CN 

lớn trong các ngành: sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy, cơ khí chế tạo, thiết bị điện, 

cơ khí chính xác, sản xuất các loại vật liệu xây dựng mới; Sản xuất khuôn mẫu 

cho các sản phẩm kim loại và phi kim loại... 

2) Khuyến khích các hoaṭ đ ộng đầu tư đổi mới công ngh ệ, nghiên cứu và 

phát triển sản phẩm mới , sản xuất sạch hơn , tiết kiệm năng lươṇg , áp dụng các 

hệ thống quản lý chất lươṇg theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế , nâng cao trình 

độ lao động, xây dựng và phát triển thương hi ệu, nhãn hiệu ... trong toàn ngành 

công nghiệp, đặc biệt là khối các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

3) Không tiếp tục gia hạn ho ặc chấm dứt hoaṭ đ ộng tùy theo mức đ ộ đối với 

các dự án gây ô nhiêm̃ nhưng không có khả năng thưc̣ hiện đầu tư xử lý chất thải 

đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường. 

c. Điṇh hướng phân bố sản xuất công nghiệp theo lãnh thổ  

1) Sản xuất công nghiệp trên điạ bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025 tiếp tuc̣ phát 

triển theo hướng t ập trung trong các khu , cụm công nghiệp đa ̃đươc̣ quy hoac̣h , 

xây dựng nằm chủ yếu trên điạ bàn các huy ện, thành phố : Phúc Yên, Bình 

Xuyên, Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc. Hình thành các trục công nghiệp 

dọc theo các các tuyến giao thông trọng điểm bao gồm:  

- Trục công nghiệp dọc theo hành lang các tuyến Quốc lộ số 2, 

- Trục công nghiệp Bắc – Nam dọc theo hành lang đường 310, 
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- Trục công nghiệp theo hướng Bắc – Nam dọc theo Quốc lộ 2C, 

- Trục công nghiệp gắn với đường cao tốc xuyên Á (Hà Nội – Lào Cai), 

2) Các lĩnh vực s ản xuất phụ tùng ô tô, xe máy, cơ khí chế tạo, thiết bị điện, cơ 

khí chính xác, sản xuất các loại vật liệu xây dựng mới đươc̣ tập trung bố trí trên 

điạ bàn huyện Bình Xuyên.  

3) Kêu gọi thu hút đầu tư, định hướng chuyển dịch phát triển công nghiệp tại 

khu vực các huyện Sông Lô, Lập Thạch nhằm phát huy tối đa lợi thế đất rộng, 

nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, hệ thống giao thông đường bộ, đường 

thủy thuận tiện. Tập trung ưu tiên phát triển vào các lĩnh vực công nghiệp khai 

thác, chế biến khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng; phát triển dệt may, da 

giày, sản xuất bao bì xuất khẩu; công nghiệp chế biến nông sản; … 

d. Khuyến khích áp duṇg thành quả của cuô ̣ c cách maṇg công nghiêp̣ 4.0 vào 

các hoạt động sản xuất công nghiệp – xây dưṇg, như các ứng duṇg kiểm tra chất 

lươṇg, truy xuất nguồn gốc , bảo trỉ tiên đoán , sắp xếp và bốc dỡ hàng hóa , Big 

Data và AI. 

4.2.3. Những định hướng ưu tiên trong phát triển dịch vụ 

Với những lơị thế như đươc̣ phân tích ở trên , ngành dịch vụ của Vĩnh 

Phúc có tiềm năng lớn nhưng phát triển chưa tương xứng . Trong giai đoaṇ toán , 

cần hướng tới phát triển dic̣h vu ̣trở thành ngành kinh tế mũi nhoṇ của tỉnh, đóng 

góp hơn 30% vào tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh. Nhằm thúc đẩy sư ̣phát triển của 

ngành dịch vụ Vĩnh Phúc, cần tâp̣ trung vào những điṇh hướng ưu tiên sau đây : 

1) Tập trung phát triển mạnh các phân ngành, lĩnh vực có thế mạnh, nhất là 

các dịch vụ du lịch. Hiện đại hóa và mở rộng các dịch vụ có giá trị gia tăng cao 

như: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.  

2) Tiếp tục phát triển hệ thống trung tâm thương mại, mạng lưới siêu thị, 

trung tâm bán buôn, chợ theo hướng văn minh, hiện đại và theo quy hoạch. Phân 

bố hợp lý mạng lưới cơ sở dịch vụ, nhất là mạng lưới siêu thị, cửa hàng tự chọn, 

mạng lưới chợ, mạng lưới ngân hàng và hệ thống khách sạn trên địa bàn tỉnh. 

3) Khuyến khích áp duṇg thành quả của viêc̣ áp dụng cách mạng công 

nghiêp̣ 4.0 trong dic̣h vu ̣, như các dic̣h vu ̣tài chính – ngân hàng , tư ̣đôṇg hóa 

trong dic̣h vu ̣kho baĩ, Big data với quảng bá, xúc tiến du lịch. 

4) Về du lic̣h  : Đẩy mạnh hoạt động du lịch Vĩnh Phúc với tầ m nhìn tổng 

thể: Vĩnh Phúc tập trung (1) mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng và các dic̣h vu ̣

văn hóa tâm linh cho khách du l ịch trong nước đồng thời (2) khai thác các phân 

khúc khách quốc tế tìm kiếm trải nghiệm độc đáo, gần gũi với thiên nhiên, mang 
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đậm văn hóa tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam. Tầm nhìn phát triển du lic̣h đươc̣ 

cụ thể hóa bằng mô hình sau: 

 

Hình 12: Những điṇh hướng ưu tiên trong phát triển du lic̣h 

Những điṇh hướng ưu tiên cu ̣thể cho ngành du lic̣h bao gồm : 

- Tăng số lươṇg khách du lic̣h và tỷ lê ̣khách quốc tế. 

- Kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch 

- Nâng mức chi tiêu bình quân mỗi ngày của khách du lic̣h. 

- Đa daṇg hóa các loaị hình du lic̣h để phát triển du lic̣h quanh năm taị tỉnh Viñh 

Phúc. 

4.3. Thúc đẩy phát triển xã hội theo hƣớng bền vững 

4.3.1. Những định hướng ưu tiên để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đẩy 

mạnh thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội 

Trong những năm qua, các cấp uỷ, chính quyền trong tỉnh đã nỗ lực thực 

hiện nhiều biện pháp để giảm nghèo, đẩy mạnh tiến bộ và công bằng xã hội. Tuy 

nhiên, kết quả đạt được chưa thực sự rõ nét, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nhóm đối tượng người lao động phổ thông ở 

khu vực đô thị. Trong giai đoạn tiếp theo, những định hướng ưu tiên của tỉnh để 

thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đẩy mạnh thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội 

được xác định như sau:  

1) Ưu tiên nguồn lực để giảm nghèo và nâng cao điều kiện sống cho đồng 

bào ở những vùng khó khăn nhất như các huyện có đồng bào vùng trung du, 

vùng núi, các vùng nông thôn trong tỉnh. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nghèo, 

Hiện tại

Khách du lịch Vĩnh Phúc chủ 
yếu là khách du lịch nội địa 

trong phân khúc bình dân với 
thời gian lưu trú ngắn và chi 

tiêu thấp.

Tới 
năm 
2025

Mở rộng đối tượng khách du 
lịch, chuyên nghiệp hóa hoạt 
động dịch vụ, nâng cấp tổng 

thể cơ sở vật chất các địa điểm 
chính, xây dựng phát triển các 

điểm du lịch tiềm năng
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hộ nghèo có nhà ở, có tư liệu và phương tiện để sản xuất; phát triển kinh tế 

thông qua chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh 

tế cao; phát triển sản xuất hàng hóa; tiếp tục trợ giúp việc học chữ và học nghề. 

2) Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tạo cơ hội bình đẳng tiếp cận các 

nguồn lực phát triển và hưởng thụ các dịch vụ cơ bản, các phúc lợi xã hội; có 

chính sách phù hợp nhằm hạn chế phân hóa giàu nghèo, giảm bớt sự gia tăng 

chênh lệch về mức sống của các vùng, các nhóm xã hội. 

3) Phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng, hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện 

các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương. 

Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục những rủi ro do tác động của 

kinh tế, xã hội, môi trường. Phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm xã hội, khuyến 

khích và tạo điều kiện để người lao động tiếp cận và tham gia các loại hình bảo 

hiểm, đặc biệt là bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Nghiên cứu mở rộng 

các hình thức trợ giúp và cứu trợ xã hội, tăng độ bao phủ, nhất là đối với các đối 

tượng khó khăn, các đối tượng dễ bị tổn thương. 

4) Xây dựng khả năng chống chọi cho người nghèo và những người dễ bị 

tổn thương, giảm thiểu sự tổn thương của họ trước những sự kiện cực đoan liên 

quan đến khí hậu và những cú sốc về kinh tế, xã hội và môi trường và những 

thảm họa. 

5) Xóa đói và đảm bảo tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo và 

những người dễ bị tổn thương trong đó có trẻ sơ sinh, giúp trẻ được tiếp cận với 

nguồn thức ăn đầy đủ, dinh dưỡng và an toàn.  

6) Cung cấp quyền sử dụng các không gian công cộng xanh, an toàn, rộng 

mở và có thể sử dụng được, đặc biệt là cho phụ nữ và trẻ em, những người lớn 

tuổi và những người khuyết tật. 

4.3.2. Những điṇh hướng ưu tiên đ ể thưc̣ hiêṇ muc̣ tiêu phát triển dân s ố và 

viêc̣ làm bền vững 

1) Ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý, chủ động điều chỉnh tốc độ gia tăng 

dân số, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu dân 

số trong tỉnh. 

2) Nâng cao chất lượng dân số; cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, sức 

khỏe bà mẹ và trẻ em; phát triển thể lực, tầm vóc người dân để nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực; từng bước nâng cao chất lượng giống nòi, tăng tuổi thọ 

và số năm sống khỏe mạnh của người dân trong tỉnh. 

3) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động gắn với phát triển ngành 

nghề, tạo việc làm bền vững. Hỗ trợ học nghề và tạo việc làm cho các đối tượng 

chính sách, người nghèo, nhất là ở vùng nông thôn và vùng bị đô thị hóa. 
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Khuyến khích và thúc đẩy kinh tế tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, giúp tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho người dân địa phương. 

4) Phát triển bền vững các đô thị, xây dựng nông thôn mới, phân bố hợp lý 

dân cư và lao động theo vùng.  Xây dựng và củng cố vững chắc nông thôn theo 

các tiêu chí nông thôn mới, phù hợp với đặc điểm từng vùng; giữ gìn và phát 

huy những nét văn hóa đặc sắc của nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. Coi trọng mối 

liên kết đô thị - nông thôn. Khuyến khích phát triển các khu vực đô thị quy mô 

trung bình và nhỏ ở các huyện; giảm bớt sự khác biệt giữa các vùng, khu vực 

nông thôn với thành thị, giữa các cộng đồng dân cư và tạo sự hòa nhập xã hội 

bền vững. 

5) Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo để nâng cao dân trí và trình độ 

nghề nghiệp thích hợp với yêu cầu của sự phát triển đất nước, vùng và địa 

phương. 

6) Đổi mới cơ bản giáo dục trong toàn tỉnh theo hướng chuẩn hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập quốc tế. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất 

lượng giáo dục, đào tạo; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, 

đào tạo ở tất cả các cấp, bậc học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 

cho thế hệ trẻ, tăng cường tính thực tiễn, kỹ năng thực hành, năng lực tự học, coi 

trọng kiến thức xã hội và nhân văn, bổ sung những thành tựu khoa học và công 

nghệ hiện đại phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh và tiếp cận trình độ 

giáo dục phổ thông ở các thành phố lớn trong cả nước, tiến tới tiếp cận trình độ 

trong khu vực và thế giới. 

7) Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng của 

công nghệ và trình độ phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề, đào tạo nhân lực 

cho phát triển kinh tế tri thức. Thực hiện tốt các chiến lược phát triển giáo dục 

và phát triển dạy nghề; chiến lược và quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 

mới với sự cụ thể hóa phù hợp với ngành và địa phương trong tỉnh. Xây dựng xã 

hội học tập, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội để phát 

triển giáo dục và đào tạo. 

8) Đảm bảo cho tất cả phụ nữ và nam giới được tiếp cận bình đẳng giáo dục 

kỹ thuật, dạy nghề có chất lượng với giá cả phải chăng, bao gồm cả giáo dục đại 

học, đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn. 

9) Tăng đáng kể số lượng thanh thiếu niên và người trưởng thành có tay 

nghề cao, bao gồm cả tay nghề kỹ thuật và dạy nghề để tham gia lực lượng lao 

động, kinh doanh và có việc làm phù hợp. 

10) Hướng đến mục tiêu đảm bảo rằng tất cả thanh thiếu niên và một lượng 

lớn những người trưởng thành, cả phụ nữ và nam giới, đều biết chữ và số. 
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11) Tăng đáng kể đội ngũ nhà giáo và cán bộ có chất lượng cho các Trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, thông qua hợp tác trong nước, quốc 

tế. 

4.3.3. Những điṇh hướng ưu tiên phát triển giáo duc̣ & đào taọ bền vững 

1) Nâng cao trình độ dân trí hướng tới mục tiêu toàn bộ người dân đều biết chữ. 

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 

phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3 và phổ cập giáo dục THCS. Đảm 

bảo đủ giáo viên văn hóa cho các cấp học, trong đó toàn bộ giáo viên phải đạt 

chuẩn trình độ đào tạo trở lên. Tích cực hỗ trợ ngân sách nhà nước cho những 

trường chưa đạt trường chuẩn quốc gia. Hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo chất 

lượng giảng dạy. 

2) Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục 

và đào tạo. Tăng cường xã hội hóa trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, hướng tới 

toàn dân vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

3) Phát triển bền vững công tác đào tạo hướng nghiệp dạy nghề. Hoàn thiện 

công tác phân luồng học sinh tiếp tục học THPT hay học nghề. Phối hợp với nhu 

cầu lao động trong tỉnh, định hướng tư vấn hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh, 

đảm bảo công ăn việc làm phù hợp cho học sinh sau khi ra trường. Mặt khác, nâng 

cao số lượng sinh viên đại học phục vụ cho các vị trí công việc cần chuyên môn 

cao. Phân bổ nguồn nhân lực hợp lý với nhu cầu địa phương tránh tình trạng thừa 

thầy thiếu thợ. 

4.3.4. Phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện lao động và vệ 

sinh môi trường sống 

1) Phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, chăm sóc 

sức khỏe; bảo đảm an toàn thực phẩm; cải thiện điều kiện và vệ sinh môi trường 

lao động. Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe theo hướng toàn diện, chú trọng dự 

phòng tích cực và chủ động, khống chế kịp thời và kiểm soát tốt các dịch bệnh, 

sàng lọc phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh tật. Củng cố và tăng cường hệ 

thống y tế theo hướng đa dạng hóa các loại hình phục vụ và xã hội hóa lực lượng 

tham gia, trong đó các cơ sở y tế công phải đóng vai trò chủ đạo.  

2) Thiết lập hệ thống cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, tập 

trung vào việc cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản và các dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe ban đầu. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi 

chức năng ở tất cả các tuyến; giảm tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên. 

Cải thiện, nâng cấp cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của các trạm y tế xã, 

phường. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực y tế và nhân viên công tác xã hội 

cả về số lượng và chất lượng; đào tạo các nhân viên y tế cộng đồng, các kỹ thuật 
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viên y tế để bảo đảm cho họ có khả năng tiến hành tốt các công việc chữa bệnh, 

chăm sức khỏe và triển khai các hoạt động y tế dự phòng. 

3) Từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý và kiểm soát vệ sinh, an toàn thực 

phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng. 

4) Cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, giảm 

thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao 

động và tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là an toàn lao 

động trong các khu/cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

4.3.5. Nâng cao chất lươṇg dic̣h vu ̣công , kết hơp̣ áp duṇg các phương pháp 

hiêṇ đaị, tiên tiến 

1) Đẩy nhanh tiến độ quá trình xây dựng chính quyền điện tử và cải cách 

triệt để thủ tục hành chính tại tỉnh Vĩnh Phúc cần được đẩy nhanh tiến độ. Các 

ứng dụng CNTT nền tảng xây dựng Chính quyền điện tử tại các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh cần được sử dụng hiệu quả, đồng bộ, rộng rãi và nhanh 

chóng, đồng thời đảm bảo kết nối liên thông theo tiến độ của Chính phủ và các 

bộ, ban, ngành; chú trọng đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4 phục vụ tổ chức, công dân; tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu 

các hệ thống thông tin với trung ương để bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả, tiết 

kiệm. trong đầu tư, triển khai. 

2) Sớm xây dựng và triển khai đề án Thành phố thông minh đối với Thành 

phố Vĩnh Phúc trong bối cảnh tỉnh đang thực hiện mục tiêu Vĩnh Phúc trở thành 

Thành phố trực thuộc Trung Ương. 

4.4. Khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trƣờng và 

kiểm soát ô nhiễm 

4.4.1. Định hướng ưu tiên sử dụng bền vững tài nguyên đất 

7) Tâp̣ trung tổ chức l ập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế 

hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2021-2025) của theo quy định. 

8) Quản lý chặt chẽ diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng 

phòng hộ của tỉnh; chú trọng quy hoạch, tạo quỹ đất bố trí cho người có thu 

nhập thấp, các đối tượng xã hội hóa và bố trí tái định cư.  

9) Tâp̣ trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập hồ sơ địa chính; xây dựng cơ sở dữ 

liệu địa chính; hiện chỉnh bản đồ hành chính; thẩm định phương án bồi thường; 

thẩm định giá đất, thuê đất; xây dựng mới, điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất 5 

năm hàng năm; thẩm định hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thu hút 

đầu tư; bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để đấu giá nâng giá trị 
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quyền sử dụng đất, bảo đảm sự công khai, minh bạch, hạn chế tình trạng khiếu 

kiện liên quan đến đất đai; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh 

vực đất đai, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai". 

4.4.2. Định hướng khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên 

nhiên (khoáng sản, nước…).  

1) Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách Xây dựng và tổ chức thực hiện 

chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với các cơ sở sản xuất áp dụng công nghệ 

sản xuất sạch, ít chất thải; các mẫu hình tiêu thụ tiết kiệm, sử dụng năng lượng 

tái tạo, năng lượng sạch. 

2) Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nguồn vốn (nguồn, 

ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA, nguồn vốn khác) cho việc thực hiện các 

chương trình, dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên 

4.4.3. Thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường 

1) Tiếp tục ưu tiên tập trung đầu tư để từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu 

về bảo vệ môi trường ở nông thôn; xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống cống, 

rãnh thoát nước thải; nạo vét, xử lý và phục hồi môi trường ở các thủy vực tiếp 

nhận nước thải đang bị ô nhiễm môi trường; phấn đấu duy trì hiện trạng diện 

tích ao, hồ, mặt nước ở khu vực nông thôn để tăng khả năng tự làm sạch và tạo 

cảnh quan môi trường. 

2) Ưu tiên xây dưṇg các điểm thu gom , tâp̣ két, trung chuyển rác thải và đưa 

vào hoạt động cơ sở xử lý rác thải sinh hoạt 

3) Xây dưṇg nghiã trang nhân dân theo quy hoac̣h 
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PHẦN III CÁC NHIÊṂ VU ̣VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC GIAI 

ĐOẠN 2021-2025 THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, NÂNG 

CAO CHẤT LƢỢNG TĂNG TRƢỞNG 

1. Các nhiêṃ vu ̣và giải pháp theo lĩnh vực 

1.1. Nhiêṃ vu ̣và giải pháp phát triển kinh tế 

1.1.1. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng 

1) Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt tăng trưởng GRDP từ 9,5-

10%/năm; Đẩy mạnh chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều 

sâu, giảm tỷ trọng vốn đầu tư trên GRDP còn khoảng 30-32%; Tiếp tục cải thiện 

năng suất lao động, duy trì được mức tăng trưởng năng suất lao động trung bình 

8%/năm; Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Duy trì hệ số ICOR trong khoảng 3-4. 

2) Cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; phát huy vai trò quyết định 

của nội lực, đồng thời thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài; 

Tăng cường hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển, linh hoạt trong 

việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công để tránh tình trạng chồng chéo, lãng phí. 

Tăng cường kiểm soát tính hiệu quả của các dự án đầu tư. 

3) Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế tri 

thức, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực. Lấy khoa học, 

công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực chủ yếu phát 

triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học - 

công nghệ (KHCN), thúc đẩy nghiên cứu và phát triển (R&D), nhập khẩu công 

nghệ mới; thực hiện phương thức quản lý, quản trị hiện đại.  

4) Phát huy tiềm năng, lợi thế và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; khuyến 

khích tinh thần doanh nhân, khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế, nâng cao giá trị 

gia tăng, chất lượng tăng trưởng, khả năng cạnh tranh và tham gia có hiệu quả 

vào chuỗi giá trị.  

5) Tiếp tục hoàn thiện văn bản pháp luật, tạo lập môi trường cạnh tranh bình 

đẳng cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh. Khuyến khích phát triển 

thị trường hàng hoá - dịch vụ và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá - dịch vụ, 

xây dựng các thương hiệu mạnh cho hàng hóa của tỉnh; đảm bảo cung ứng hàng 

hoá cả về số lượng và chất lượng, chủ động nhóm hàng hóa trong diện "bình 

ổn"; chú trọng phát triển cả thị trường khu vực đô thị và vùng nông thôn ngoại 

thành, đồng thời giữ vững và mở rộng thị trường quốc tế. 



147 
 

6) Từng bước phát triển thị trường tài chính - tiền tệ theo hướng bền vững, 

chất lượng, gắn với hội nhập, đồng bộ với cơ cấu gồm thị trường vốn trung, dài 

hạn và thị trường tín dụng ngắn hạn (ngân hàng, các quỹ tín dụng, quỹ bảo hiểm, 

quỹ đầu tư…) phù hợp với điều kiện riêng có của tỉnh. Kiện toàn hệ thống các 

ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, quỹ tín dụng; nghiên cứu áp dụng 

linh hoạt cơ chế hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và 

nhỏ. 

7) Phát triển nhanh thị trường khoa học công nghệ; hoàn thiện hạ tầng cơ 

bản như các trung tâm ứng dụng, các phòng thí nghiệm, cơ sở đào tạo đại học và 

viện nghiên cứu, chợ công nghệ; tiến hành điều tra và quy hoạch đội ngũ cán bộ 

KHCN trên địa bàn; triển khai Quy chế thu hút và sử dụng nhân tài KHCN; đẩy 

nhanh việc xây dựng các khu công nghệ cao; cải tiến quy chế đấu thầu thực hiện 

nhiệm vụ KHCN, cơ chế tài chính cho KHCN của tỉnh. 

1.1.2. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực 

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng đóng 

góp của các ngành công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. 

Theo đócơ cấu kinh tế theo giá thực tế đến trong giá trị tăng thêm năm 2025 

công nghiệp và xây dựng: 62%, dịch vụ: 32,5-33,1% và nông, lâm, ngư nghiệp: 

4,9-5,5%. 

1) Đối với ngành nông nghiệp:  

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng áp dụng các quy trình 

sản xuất an toàn và bền vững. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng 

hóa tập trung, ứng dụng công nghệ hiện đại và kỹ thuật sản xuất tiên tiến, tạo ra 

sản phẩm sạch, có chất lượng cao. Ưu tiên tăng sản xuất rau an toàn, cây ăn quả, 

hoa cây cảnh, nhằm nâng cao hiệu quả canh tác. Mở rộng các vùng chuyên canh, 

các vành đai xanh, các tuyến nông nghiệp sinh thái. Kêu gọi đầu tư xây dựng 

khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trung tâm giống thủy sản công nghệ 

cao, trạm thực nghiệm sản xuất giống cây trồng công nghệ cao.  Phát triển thủy 

sản theo hướng tập trung thâm canh, tăng nhanh năng suất, phát triển bền vững. 

Rà soát diện tích nuôi trồng thủy sản, khuyến khích nuôi công nghiệp trên cả 

diện rộng và quy mô nhỏ, áp dụng thâm canh, công nghệ cao, thực hành nuôi tốt 

(GAP) theo quy chuẩn.  

Quan tâm cải thiêṇ chất lươṇg đầu vào của quy trình sản xuất để tăng 

năng suất, như chất lươṇg giống cây trồng và thức ăn chăn nu ôi. Có sự phối hợp 

tốt giữa cán bô ̣khuyến nông , công ty tư nhân , các nhà nghiên cứu , kết hơp̣ với 

yếu tố thi ̣ trường để đưa ra cây trồng muc̣ tiêu phù hơp̣. 
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Khuyến khích tổ chức sản xuất khép kín, liên kết giữa các khâu trong 

chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. 

Gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản trên cơ sở phát triển mạnh các hình 

thức hợp tác, liên kết giữa hộ gia đình với các tổ chức tín dụng, tổ chức khoa 

học, công nghệ và doanh nghiệp. Xây dựng, tổng kết, nhân rộng các mô hình sản 

xuất nông, lâm, thủy sản có hiệu quả. 

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp để tạo ra thực phẩm 

sạch, thực phẩm an toàn; các mô hình sản xuất theo hướng liên kết chặt chẽ kinh 

tế hộ với doanh nghiệp, với thị trường. Hình thành các tổ hợp nông – công 

nghiệp – dịch vụ ở ngoại thành. Tạo môi trường thuận lợi để hình thành và phát 

triển mạnh các loại hình doanh nghiệp nông thôn, nhất là trong lĩnh vực chế biến 

nông, lâm, thuỷ sản, sử dụng nguyên liệu và thu hút nhiều lao động tại chỗ, các 

doanh nghiệp dịch vụ vật tư, tiêu thụ nông, lâm, thuỷ sản. 

Phát triển công nghệ và năng lực kỹ thuật số  : Các công nghệ mới như tự 

đôṇg hóa, truy xuất nguồn gốc , kiểm điṇh chất lươṇg tư ̣đôṇg và c an thiêp̣ gen 

đang phát triển rất nhanh ở các quốc gia có thi ̣ trường nông nghiêp̣ phát triển và 

có xu hướng lan rộng toàn thế giới . Ví dụ, các hoạt động chăn nuôi , canh tác se ̃

dưạ trên dữ liêụ , khai thác dữ liêụ để đo lường  hoạt động, kiểm điṇh tiêu chuẩn 

giúp đưa ra các quyết định chăn nuôi , trồng troṭ hơp̣ lý hơn. Ngành nông nghiệp 

cần nhân thức đươc̣ rõ thưc̣ tế này để chuẩn bi ̣ phương hướng phát triển trong 

giai đoaṇ tới. 

Nghiên cứu xây dưṇg khu chăn nuôi , sản xuất , nghiên cứu , tiếp thi ̣ phức 

hơp̣ cho sản phẩm chăn nuôi mũi nhoṇ của điạ phương như thiṭ lơṇ , chuyển đổi 

dần từ nuôi gia công sang mô hình khép kín , kết hơp̣ với sư ̣hỗ trơ ̣tích cưc̣ củ a 

điạ phương (Tham khảo bài hoc̣ thành công của Malaysia).  

2) Đối với ngành công nghiệp, xây dựng 

 Thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững, nâng cấp kết cấu hạ tầng 

và các ngành công nghiệp hướng tới sự bền vững, tăng cường hiệu quả sử dụng 

nguồn lực và áp dụng công nghệ, quy trình sản xuất sạch và thân thiện với môi 

trường. Coi phát triển ngành công nghiệp làm tiền tề để tạo động lực thúc đẩy 

các ngành kinh tế khác phát triển, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh 

tế nhanh và bền vững. 

Rà soát phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực, mũi nhọn của tỉnh 

như ngành lắp ráp và kiểm thử  thiết bi ̣ điện tử (EMS), chế biến thưc̣ phẩm quy 

mô lớn dựa trên nền tảng phát triển mạnh mẽ hi ện taị của các doanh nghi ệp vừa 
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và nhỏ trong tiểu ngành sản xuất chế biến thực phẩm . Tiếp tuc̣ duy trì phát triển 

các tiểu ngành hiện taị như: Sản xuất và lắp ráp phụ tùng ô tô, xe máy; Sản xuất 

khuôn mẫu cho các sản phẩm kim loại và phi kim loại;- Xây dựng m ột môi 

trường kinh doanh thu ận lơị , đảm bảo nguồn nhân tài và cung cấp dic̣h vu ̣ti ện 

ích (điện, nước) ổn định tạo điều kiện cho các ngành phát triển.  

 Khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ, đẩy mạnh tham gia mạng 

lưới sản xuất công nghiệp hỗ trợ toàn cầu; sản xuất các loại động cơ nhỏ, các sản 

phẩm điện cơ, cơ khí chính xác, các chi tiết máy hiện đại, các sản phẩm tiêu 

dùng cao cấp, máy móc, thiết bị văn phòng; ngành hóa dược và hóa mỹ phẩm 

thành một ngành công nghiệp mũi nhọn, đi ngay vào công nghệ hiện đại.  

Thu hút, kêu gọi đầu tư bảo đảm đủ nguồn vốn để hoàn thiện và lấp đầy 

các khu, CCN hiện có. Tăng cường quản lý các KCN, CCN để vận hành các 

KCN, CCN theo đúng quy hoạch, không gây ra các tác động có hại đến môi 

trường.  

Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp theo chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, tạo ra một 

mạng lưới các vệ tinh sản xuất và xuất khẩu cho các công ty lớn. Tiếp tục phát 

triển mạnh mẽ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo ra một mạng lưới các vệ tinh 

sản xuất và xuất khẩu. 

Phát triển xây dựng các doanh nghi ệp vừa và nhỏ (SME)/ doanh nhân 

khởi nghi ệp để xây dưṇg m ột chuỗi cung cấp theo từng ngành cu ̣thể (ví dụ , 

cung cấp linh ki ện, đóng gói, phân phối, kho vận, và các dịch vụ khác phục vụ 

lắp ráp và kiểm thử linh kiện điện tử) cùng các dịch vụ phụ trợ như hoạt động hỗ 

trơ ̣và xử lý thanh toán giấy tờ giao dic̣h , kế toán. Tìm hiểu nhu cầu cụ thể trong 

từng ngành muc̣ tiêu (trong trường hơp̣ này , ngành lắp ráp và kiểm thử linh ki ện 

điện tử) và chủ đ ộng điṇh hình các cơ h ội dành cho doanh nghi ệp vừa và nhỏ 

(SME) đươc̣ cung cấp các dic̣h vu ̣này theo nhiều cách như : hỗ trơ ̣thông tin 

thông qua xây dựng năng lực và kết nối mạng lưới , hỗ trơ ̣tín duṇg cho d oanh 

nghiệp SME thành lập xí nghiệp hoặc hình thành các quỹ khởi nghiệp bằng cách 

tập hơp̣ nguồn tư bản từ các nhà đầu tư. 

Chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, việc di chuyển dễ 

dàng đến Nội Bài và các trung tâm kinh tế khác trong vùng là yếu tố then chốt 

để thu hút đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai đầu tư, 

bao gồm : các dự án trên tuyến đường vành đai 2 ; các dự án trên đường vành 

đai 4 đoạn Hương Canh – Bình Dương – Vĩnh Sơn ; các dự án trên đường song 
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song với đường sắt Hà Nội – Lào Cai (tuyến phía Bắc, phía Nam), đoạn từ Hợp 

Thịnh – Đạo Tú đến bến xe Vĩnh Yên… 

Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh , gồm nhà ở cho công nhân , cơ 

sở chăm sóc y tế và giáo duc̣ , trung tâm dân cư và trung tâm thương mại . Nhà 

đầu tư phải cảm thấy đươc̣ thuyết phuc̣ khi quyết điṇh chuyển toàn b ộ môi 

trường làm việc/sinh sống của ho ̣tới Vĩnh Phúc , bao gồm chuyển cả gia đình và 

đảm bảo cơ sở ha ̣tầng và  trang thiết bi ̣ cho hàng ngàn công nhân. Các cấp chính 

quyền trong tỉnh cần bố trí, quy hoac̣h di ện tích đất cho nhà đầu tư /quản lý hạ 

tầng xây dưṇg khu dân cư và thương maị quanh các KCN . Đây se ̃là một ưu tiên 

để đảm bảo cá c KCN se ̃phát triển thành m ột cộng đồng sống động, thay vì chỉ 

đơn thuần là một khu vưc̣ công nghi ệp thuần túy– vốn cũng là điều phù hơp̣ với 

thông lệ quốc tế trong việc phát triển các khu công nghiệp. 

3) Đối với các lĩnh vực dịch vụ: 

Phát triển mạnh các lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng và lợi thế, các ngành 

dịch vụ có hàm lượng khoa học và công nghệ cao mang lại giá trị gia tăng cao, 

bao gồm: dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông, dịch vụ giáo dục, dịch vụ 

lo-gi-stic, dịch vụ tài chính, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, dịch vụ du lịch, dịch vụ 

vận tải, dịch vụ phân phối, dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe. 

Về du lic̣h , để đạt được những mục tiêu để ra , tỉnh cần Quán triệt triển 

khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ 

Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ban hành nhiều 

chính sách khuyến khích, thúc đẩy tăng trưởng của ngành Du lịch Vĩnh Phúc 

như qui hoạch các khu du lịch, các đề án qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh đều xem xét đến sự phát triển của ngành Du lịch, phấn đấu đưa Du lịch 

trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tâp̣ trung hướng tới đối tươṇg khách du lic̣h 

phổ thông trong nước trở lên và khách du lic̣h sinh thái quốc tế đồng thời tiếp 

tục phát huy đối tượng khách du lịch bình dân trong nước sẵn có . Những nhiêṃ 

vụ cụ thể được thể hiện trong mô hình sau : 

     

Nâng cao nhận 

thức 

Cải thiện sản 

phẩm 

Củng cố cơ sở 

hạ tầng 

Chuyên nghiệp 

hóa dịch vụ 

Đảm bảo quản 

lý hiệu quả 
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Tổ chức chiến 

dịch truyền 

thông; 

Tiếp thị số; 

Hợp tác với các 

nhà sản xuất 

chương trình giải 

trí và các đơn vị 

trong ngành du 

lịch liên quan. 

Cải thiện 3 điểm 

đến chính để kéo 

dài thời gian lưu 

trú; 

Tổ chức các sự 

kiến chính gắn với 

lễ hội địa 

phương. 

 

Cải thiện giao 

thông đường bộ; 

Nâng cấp các cơ 

sở lưu trú. 

Chuẩn hóa 

chương trình đào 

tạo du lịch khách 

sạn; 

Thành lập trường 

dạy nghề du lịch, 

khách sạn tại địa 

phương. 

Thành lập một 

Đơn vị quản lý 

hoạt động du lịch 

trực thuộc Sở văn 

hóa, thể thao và 

du lịch. 

Các giải pháp thực hiện bao gồm các nhóm chính sau : 

Giải pháp về nâng cao nhân thức khách du lịch về các sản phẩm du lịch của 

tỉnh: 1) Trang web du lịch chính thức của tỉnh và các điểm đến nổi bật phải dễ 

tiếp cận và sử dụng hai ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh). 2) Tận dụng tối đa 

công nghệ số, mạng xã hội trong hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm du 

lịch của tỉnh. Với khách du lịch quốc tế, Tỉnh có thể tập trung vào các kênh như 

tạp chí, mạng xã hội cho khách du lịch Bắc Mỹ, Nga; Tập trung vào công ty lữ 

hành lớn cho khách du lịch đến từ các nước Đông Á (Trung Quốc, Hàn Quốc và 

Nhật Bản), Đầu tư sản xuất một đoạn phim quảng bá, hợp tác với các hãng hàng 

không để chiếu trong các chuyến bay đến những sân bay lớn tại Hà Nội, Hồ Chí 

Minh, Đà Nẵng, Nha Trang.Với khách du lịch nội địa, sắp xếp giờ vàng trên 

sóng truyền hình để chiếu đoạn phim quảng bá du lịch Vĩnh Phúc, liên kết với 

các công ty lữ hành dẫn khách du lịch nội địa. 

Giải pháp về nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch của tỉnh : 1)Đảm bảo 

điều kiện tiêu chuẩn dịch vụ du lịch cơ bản cho tất cả các điểm du lịch: Đảm bảo 

an toàn: giao thông, môi trường, an toàn thực phẩm; Tăng cường khả năng tiếp 

cận, đặc biệt cho du khách quốc tế: đặt biển chỉ dẫn bằng tiếng anh, nhân viên 

bán vé tham quan biết tiếng anh; Cơ sở vật chất tiện nghi: nhà vệ sinh sạch sẽ, 

cửa hàng lưu niệm tại mỗi điểm du lịch. 2) Cải thiện 3 điểm đến chính để kéo 

dài thời gian lưu trú: Khu du lịch nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải: nâng cấp dịch 

vụ spa và giải trí; bổ sung các hoạt động thể thao dưới nước như lướt thuyền 

kayak trên hồ Đại Lải; Khu du lịch Tam Đảo: nâng cấp dịch vụ giải trí, bổ sung 

các dịch vụ du lịch trải nghiệm; Khu du lịch Tây Thiên: phát triển du lịch nghỉ 

dưỡng, thiền kết hợp tâm linh. 3) Tổ chức các sự kiện chính gắn liền với lễ hội 

địa phương; 4) Khai thác tốt lợi thế về vị trí gần Thủ đô Hà Nội, khuyến khích 

phát triển các sản phẩm du lịch mới: (i) các dịch vụ vui chơi, giải trí quy mô lớn, 

hiện đại…; (ii) hiện đại hóa các trung tâm du lịch sinh thái, phát triển các sản 
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phẩm du lịch đặc trưng du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch tâm 

linh... 

Các giải pháp về củng cố , phát triển cơ sở hạ tầng : Song song với phát 

triển hạ tầng công, nông nghiệp, tỉnh cần t ạo mọi điều kiện thu hút nguồn lực 

cho đầu tư phát triển hạ tầng du lịch. Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết 01-NQ/TU 

của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ, du lịch của tỉnh đến năm 2020, Nghị quyết số 

02 của BTV Tỉnh ủy về khuyến khích đầu tư các dự án dịch vụ chất lượng cao 

tại các vùng khó chuyển đổi cơ cấu kinh tế. 

Các giải pháp về tổ chức kinh doanh: hình thành một số tuyến du lịch 

trọng tâm: (i) Tuyến Tam Dương – Tam Đảo; (ii) Tuyến Vĩnh Tường – Yên 

Lạc; (iii) Tuyến Sông Lô – Lập Thạch; (iv) Tuyến Phúc Yên – Bình Xuyên. Phát 

huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của tỉnh về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, 

tài nguyên nhân văn, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện có. Tăng cường đẩy 

mạnh xã hội hóa nhằm huy động mọi nguồn lực để phát triển du lịch. 

Ngoài ra, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; tận dụng và phát huy có hiệu 

quả cơ sở vật chất du lịch hiện có; phát triển du lịch theo hướng bền vững, tạo 

động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc 

phòng - an ninh và góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 

Đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch của tỉnh có tính cạnh tranh cao, bền 

vững, phát huy lợi thế của tỉnh về du lịch văn hóa- tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng 

và sinh thái; tích cực xúc tiến, quảng bá du lịch với nhiều hình thức đa dạng, 

phong phú. 

Tập trung đào tạo nguồn nhân lực ngành Du lịch và dịch vụ , chuẩn hóa 

đôị ngũ hướng dâñ viên du lic̣h. Có thể cân nhắc kết hợp với các trường đại học , 

cao đẳng, dạy nghề trên điạ bàn, xây dưṇg chương trình đào taọ phù hơp̣ với nhu 

cầu của điạ phương ; nâng cao chất lượng các dịch vụ, sản phẩm du lịch và hạ 

tầng du lịch theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. 

Chú trọng triển khai, tuyên truyền các qui định của pháp luật về kinh 

doanh dịch vụ lưu trú, lữ hành trên địa bàn tỉnh đến các đơn vị kinh doanh trên 

địa bàn. Hàng năm đều tổ chức các lớp tập huấn để phổ biến các qui định mới 

của pháp luật, bổ sung và nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ và nhân viên của 

các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực Du lịch như nghiệp vụ chuyên môn của cơ 

sở lưu trú, nghiệp vụ hướng dẫn viên Du lịch, nghiệp vụ về phòng chống cháy 

nổ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... đảm bảo cho khách Du lịch khi sử 
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dụng các sản phẩm du lịch của tỉnh được vui vẻ, an toàn, thân thiện.. từ đó ngày 

càng nâng cao thời gian lưu trú của khách, tăng công suất sử dụng phòng. 

Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, hướng dẫn hoạt động tại các cơ 

sở kinh doanh trong lĩnh vực Du lịch, kịp thời nắm bắt và xử lý các vi phạm 

trong lĩnh vực Du lịch. Đảm bảo cạnh tranh công bằng giữa các đơn vị kinh 

doanh trong lĩnh vực Du lịch. 

1.1.3. Nâng cao năng suất lao động, các nhân tố tổng hợp, thu nhập và đời 

sống nhân dân. 

1) Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt tăng trưởng GRDP từ 8-

9%/năm; Tiếp tục cải thiện năng suất lao động, duy trì được mức tăng trưởng 

năng suất lao động trung bình 8%/năm 

2) Tăng cường ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo vào sản xuất, nâng cao 

tỷ lệ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp. Tỷ lệ đóng góp của năng suất 

các nhân tố tổng hợp (TFP) giai đoạn 2021-2025 đạt 45%. 

3) Tăng thu nhập của người dân. Dự kiến GRDP bình quân đầu người đạt 

5.500 -6.300 USD/người/năm đến năm 2025. Thu nhập bình quân đầu người đạt 

65-70 triệu/người/năm. Thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn 

đạt mục tiêu phát triển bền vững là 43 triệu/người/năm.    

4) Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật giỏi trong các lĩnh 

vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ - du lịch, nông nghiệp... phù hợp với xu thế 

phát triển khoa học - công nghệ chung cả nước và quốc tế, trước mắt là đáp ứng 

cho nhu cầu lao động của các ngành công nghiệp hiện đại trong vùng, Để thực 

hiện yêu cầu này, tỉnh cần tận dụng tiềm năng của các doanh nghiệp trong nước 

và doanh nghiệp FDI trên địa bàn, kêu gọi họ hỗ trợ trong việc đào tạo nguồn 

nhân lực cho tỉnh. 

5) Đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ cao trong một số lĩnh vực 

như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học... để sẵn sàng đáp ứng cho sự 

nghiệp xây dựng kinh tế của tỉnh trong dài hạn. 

6) Trong vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách nhà nước cần dành một 

tỷ lệ thích đáng tuỳ theo từng ngành cho đổi mới công nghệ, đảm bảo tốc độ 

tăng chi cho đổi mới công nghệ cao hơn tốc độ tăng đầu tư cơ bản chung. Bên 

cạnh đó cần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho khoa học và công nghệ. 

Dành một phần vốn đầu tư cho việc tăng cường các cơ quan làm dịch vụ công 

nghệ (đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm...). Xây dựng và phát triển mạng 

lưới thông tin khoa học và công nghệ, chuẩn bị điều kiện để nối mạng với cả 

nước. Miễn thuế đối với phần vốn dành cho công tác nghiên cứu đổi mới công 
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nghệ tại các doanh nghiệp. Miễn giảm thuế có thời hạn cho các dự án sản xuất 

thử.  

7) Đẩy mạnh việc áp dụng và phát triển công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ 

tin học trong mọi lĩnh vực. Từng bước đưa công nghệ thông tin vào các lĩnh vực 

quản lý, kể cả quản lý kinh tế và quản lý xã hội. Trước mắt, cần dành phần đầu 

tư nhất định cho việc trang bị hệ thống máy vi tính và đào tạo nhân viên máy 

tính cho các bộ phận quản lý dữ liệu thông tin kinh tế - xã hội, các bộ phận đầu 

não quản lý của tỉnh. 

8) Nghiên cứu cơ chế để hình thành Doanh nghiệp dịch vụ khoa học và công 

nghệ. Doanh nghiệp dịch vụ khoa học và công nghệ thực hiện việc tư vấn cho 

các doanh nghiệp trong công nghiệp nói riêng và trong các hoạt động kinh tế nói 

chung về các vấn đề liên quan đến lựa chọn công nghệ, chuyển giao công 

nghệ… Đồng thời, doanh nghiệp dịch vụ khoa học công nghệ chính là một trong 

những kênh để các doanh nghiệp trong tỉnh có thể nhanh chóng tiếp cận thị 

trường khoa học và công nghệ. 

9) Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới 

vào sản xuất để nâng cao giá trị sản xuất và bảo vệ môi trường. 

10) Từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nông dân trên cơ sở 

đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng các thành quả khoa học. Hoàn thiện 

cơ sở hạ tầng kết cấu cho khu vực nông thôn. Tổ chức đánh giá lại kết quả các 

tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã đạt chuẩn để thực hiện nâng cấp các chỉ 

tiêu này.  

1.1.4. Về đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư 

1) Nhu cầu vốn đầu tư dự kiến cho giai đoạn 2021-2025 là 260-280 nghìn tỷ đồng.  

2) Mở rộng thu hút vốn đầu tư từ nhiều nguồn, tránh tình trạng phụ thuộc nhiều 

vào vốn ngân sách tỉnh và sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương.  

3) Thúc đẩy thu hút vốn đầu tư từ các nguồn xã hội hóa như hợp tác PPP và nguồn 

doanh nghiệp, nhân dân.  

4) Tăng cường quản lý vốn, xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hiệu quả, nâng cao 

hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.  

5) Phân bổ và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư công (bao gồm cả vốn ngân sách 

tỉnh, vốn ODA, vốn vay ưu đãi, các nguồn hỗ trợ từ Trung ương và nguồn khác). 

6) Ưu tiên tập trung để thực hiện các dự án trọng điểm theo danh mục đã được xác 

định và thực hiện theo đúng quy định. 
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7) Tích cực thực hiện tái cơ cấu đầu tư công; huy động tối đa nguồn vốn 

ngân sách cho đầu tư phát triển theo luật đầu tư công; sử dụng có hiệu quả các 

quỹ có nguồn gốc ngân sách phục vụ các dự án trên địa bàn. Tổ chức rà soát, điều 

chỉnh đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn để đảm bảo các dự án 

được đầu tư là các dự án thực sự cần thiết, đem lại hiệu quả kinh tế. Linh hoạt trong 

việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư công, nhất là nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng 

đô thị để tránh chồng chéo, lãng phí.  

8) Coi trọng việc XHH đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác các công trình 

hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội có khả năng thu hồi vốn. Ban 

hành cơ chế, chính sách hỗ trợ để khuyến khích, thu hút, khai thác nguồn vốn xã hội 

hóa để đầu tư vào các công trình thiết yếu, quan trọng theo hình thức đối tác công tư 

(PPP) và từ các nguồn vốn doanh nghiệp, nhân dân, tập trung vào lĩnh vực xây 

dựng kết cấu hạ tầng đô thị, trong đó ưu tiên tăng trưởng xanh, các công viên, 

khu vui chơi giải trí, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo nhà ở chung cư 

cũ, nước sạch nông thôn... Chú trọng đầu tư công nghệ cao cho lĩnh vực y tế, sản 

xuất công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp kỹ thuật cao; công nghệ mới và năng 

lượng sạch, công nghệ xanh và những công nghệ tiên tiến trong quản lý.  

9) Nhà nước địa phương hoàn thiện khuôn khổ thể chế, pháp lý, nhanh chóng tạo 

môi trường đầu tư ổn định, thông thoáng và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế để 

các doanh nghiệp có cơ hội nhiều hơn trong kinh doanh và sản xuất. Ngoài ra, cần có 2 

tác động hỗ trợ các doanh nghiệp là: hỗ trợ đào tạo các doanh nhân và thợ lành nghề, 

hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường (giá cả, thông lệ buôn bán quốc tế) và điều kiện 

tiếp thị, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tăng tỷ lệ tái đầu tư. Tạo sân chơi bình đẳng 

đối với đầu tư trong nước và ngoài nước cũng như giữa các khu vực tư nhân và 

DNNN, xóa bỏ sự khác biệt về chính sách đất đai, tín dụng, xuất - nhập khẩu. 

10) Phát triển thị trường đất đai; bảo đảm thu về cho ngân sách kết hợp với 

yêu cầu thị trường hoá, công khai, minh bạch các giao dịch đất đai, loại bỏ cơ 

chế xin - cho cũng như sự phân biệt đối xử với doanh nghiệp trong tiếp cận đất 

đai. Kiên quyết thu hồi đất đã giao nhưng không triển khai thực hiện đúng thời 

gian quy định. Quản lý chặt chẽ việc phê duyệt dự án, tránh đầu tư tràn lan, 

không hiệu quả, tránh hiện tượng "quy hoạch treo", "dự án treo" gây lãng phí tài 

nguyên... Tối ưu hóa sử dụng nguồn lực đất đai, thúc đẩy các dự án đầu tư theo 

hình thức PPP trong các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, giao thông; xem xét đổi mới 

cơ chế xác định giá thu hồi đất để sát với giá thị trường đối với các dự án giao 

đất không qua đấu giá. 
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11) Phát huy và sử dụng tiềm năng nguồn nhân lực sẵn có của tỉnh, khai thác 

và sử dụng hiệu quả quỹ đất, vốn đầu tư và các nguồn lực trong dân cư. Rà soát, 

đánh giá lại và sửa đổi các cơ chế, quy chế hỗ trợ sản xuất kinh doanh phù hợp 

với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo thiết thực và hiệu quả hơn để 

khuyến khích huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tư nhân và nhà 

nước, trong nước và quốc tế cho phát triển KT-XH của tỉnh. Tăng cường phối 

hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp 

để hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư. 

12) Tích cực gọi vốn ODA cho lĩnh vực xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, 

cho các chương trình phát triển y tế cộng đồng và nâng cao mức sống của người 

dân ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh, bảo vệ môi trường sinh thái. Đây là các lĩnh 

vực mà cộng đồng quốc tế và các tổ chức NGO dễ chấp nhận tài trợ ODA.  

13) Rà soát lại các hạng mục thu hút đầu tư với những ngành nghề, sản phẩm 

đang có sức cạnh tranh trên thị trường, phù hợp với nhu cầu của tỉnh với các 

mức khuyến khích đầu tư hấp dẫn. Trong đó, đặc biệt dành ưu tiên cho các dự 

án thuộc lĩnh vực, ngành nghề mà tỉnh có lợi thế so sánh như: cơ khí chế tạo các 

loại phụ tùng ô tô và xe máy; các dự án về phát triển các du lịch, khu vui chơi 

giải trí; các dự án chế biến rau, quả xuất khẩu và các sản phẩm chăn nuôi. Thu 

hút và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, FDI. Tập 

trung kêu gọi các dự án có quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ 

hiện đại, thân thiện với môi trường. Ưu tiên trong các lĩnh vực y tế, công nghệ 

thông tin, công nghệ cao, công nghệ sinh học; phát triển kết cấu hạ tầng, đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu và phát triển; dịch vụ hiện đại… 

14) Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực của các chủ đầu tư các dự án sử 

dụng vốn ngân sách theo yêu cầu nhiệm vụ; kịp thời thay thế các đơn vị tư vấn 

không đủ năng lực. Các chủ đầu tư phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, triển 

khai nghiêm túc kế hoạch tiến độ của dự án được giao quản lý, chú trọng đến 

chất lượng và hiệu quả; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo giám sát đầu tư theo 

quy định. 

15) Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán việc sử dụng 

vốn đầu tư có nguồn gốc ngân sách. Xây dựng và thực hiện cơ chế để tăng 

cường giám sát cộng đồng với các hoạt động đầu tư từ ngân sách và có nguồn 

gốc ngân sách, triển khai ngay công tác giám sát cộng đồng ở tất cả các huyện, 

xã, phường, định kỳ tổng kết, rút kinh nghiệm. 
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1.1.5. Xây dưṇg kết cấu ha ̣tầng kinh tế – xã hội, đô thi ̣và nông thôn 

1) Hoàn thiện kết cấu hạ tầng , hướng tới xây dưṇg thành phố Viñh Phúc đaṭ 

chuẩn đô thi ̣ loaị I . Những nhiêṃ vu ̣cu ̣thể cần thưc̣ hiêṇ bao g ồm: i) Có kế 

hoạch cụ thể về phát triển ở xã hội , nhà ở tái định cư , nhà ở cho thuê . Mở rôṇg 

quy mô và loaị hình sản phẩm đổi với nhà ở cho công nhân . Tăng sức hấp dâñ , 

thu hút để tăng dân số, nâng cao tỷ lê ̣đô thi ̣ hóa và mức đô ̣lấp đầy nhà ở đô thi .̣ 

ii) Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng mới và nâng cấp, cải tạo các tuyến 

đường giao thông thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung đô thị Vĩnh Phúc theo 

quy hoạch đã được phê duyệt, bao gồm : các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh 

qua đô thị, các đường nội thị chính. 

2) Tập trung tiến hành phân tích , đánh giá cơ bản toàn b ộ các loại tài 

nguyên, xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển cho riêng ngành giao 

thông vận tải, xác định các công trình hạ tầng phụ trợ then chốt cũng như thứ tự 

ưu tiên các nhu cầu về hạ tầng , đồng thời lập chiến lươc̣ phát triển cơ sở ha ̣tầng 

toàn diện dưạ trên nhu cầu đ ặc thù của ngành , cụ thể: khoảng cách xã h ội, các 

ngành công, nông nghiệp và dic̣h vu ̣(du lic̣h và thương maị). 

3) Tập trung đầu tư triển khai các dự phát triển nhà ở và khu đô thị mới, 

trong số đó trọng tâm là các dự án nhà ở công nhân, nhà ở xã hội xung quanh 

các khu công nghiệp  dự án nhà ở công nhân của Công ty TNHH in điện tử 

Minh Đức, dự án Khu nhà ở công nhân tại xã Bá Hiến và dự án khu nahf ở công 

nhân của Công ty TNHH Fuchuan tại huyện Bình Xuyên... Đến năm 2025: Đầu 

tư triển khai các dự án về nhà ở công nhân và công trình dịch vụ công cộng khu 

vực KCN Bình Xuyên II, khu nhà ở thương mại, xã hội khu vực Phúc Yên và 

Vĩnh Yên (trong đó có nhà ở công nhân) (giai đoạn 2). 

4) Để đưa tỉnh Vĩnh Phúc duy trì đà tăng trưởng hiện tại trong thời gian tới 

cũng như để đô thị Vĩnh Phúc sớm đạt được đô thị loại I trực thuộc tỉnh, cần có 

kế hoạch xây dựng hệ thống giao thông theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

để phát huy tối đã tiềm năng và lợi thế sẵn có của các khu vực theo Quy hoạch. 

Cụ thể: i) Mở rộng Vành đai 2, nâng cấp và cải tạo một số đoạn Vành đai 3, 

triển khai giai đoạn 2 Vành đai 4 đoạn Hương Canh – Bình Dương và tiến hành 

xây dựng Vành đai 5 đường Tây Thiên – Sông Lô (đoạn QL.2C – Sông Lô) ; ii) 

Làm mới và đầu tư giai đoạn 2 một số tuyến đường nội thị chính; hạ tầng khung 

đô thị đại học ; iii) Đầu tư giai đoạn 2 các tuyến hạ tầng phục vụ phát triển du 

lịch danh thắng Tây Thiên, khu du lịch Bến Tắm. Xây mới hạ tầng giao thông 

phục vụ Du lịch sinh thái văn hóa dân tộc ; iv) Đường kết nối trung tâm các 

huyện với các tuyến quốc lộ và trung tâm đô thị Vĩnh Phúc ; v) Xây dựng nút 

giao lập thể trên trục Quốc lộ 2 ; vi) Xây dựng mới cảng nội địa ICD tại huyện 
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Bình Xuyên. Xây dựng các bến xe trên trục vành đai ; vii) Triển khai xây dựng 

các đoạn còn lại của tuyến đường song song đường sắt Hà Nội – Lào Cai theo 

quy hoạch được duyệt, tuyến phía Bắc, đoạn từ QL 2C đến đường Hợp Thịnh – 

Đạo Tú ; viii) Xây dựng tuyến đường trục giao thông và cảnh quan Bắc – Nam 

đô thị Vĩnh Phúc, cầu Vĩnh Phú.  

5) Gia tăng tỷ lê ̣cấp điêṇ, chiếu sáng công côṇg: Tỉnh cần gia tăng cường độ 

và mức độ chiếu sáng tại các đường phố chính cũng như những khu nhà ở, ngõ 

xóm; Xây dựng tuyến đường dây và trạm biến áp mới tại các KCN chuẩn bị đi 

vào hoạt động; Nâng cấp hệ thống đường dây và trạm biến áp cũ tại các KCN 

đang hoạt động cũng như các điểm du lịch có mật độ khách cao như Tây Thiên, 

Tam Đảo để đảm bảo nguồn điện luôn liên tục trong mọi điều kiện;  

6) Về cấp nước , cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Như 

Thụy, huyện Sông Lô ; Cải tạo và mở rộng mạng lưới cấp nước khu vực Phúc 

Yên, Bình Xuyên – khu vực lõi của Đô thị Vĩnh Phúc: i) Xây dựng hệ thống cấp 

nước sạch liên xã tại các huyện Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Lập Thạch và Tam 

Dương – đảm bảo nguồn trước cho các một số lượng không nhỏ KCN và CCN 

tại khu vực này; Tiếp tục xây dựng NMN Đức Bác từ 150.000m3 lên 

500.000m3/ngđ, nhà máy nước sông Hồng công suất 29.000m3/ngđ, nhà máy 

nước sông Lô công suất 16.000/ngđ. 

7) Về nhà tang lễ : Xây dựng nhà tang lễ khu vực Phúc Yên và nghĩa trang 

nhân dân ở huyện Tam Đảo. 

8) Về cây xanh đô  thị: Cải tạo, chỉnh trang hệ thống cây xanh trên địa bàn 

thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch Bình Xuyên, Tam Đảo; 

Cải tạo chỉnh trang đô thị Vĩnh Yên (chiếu sáng, đèn trang trí); Cải tạo, chỉnh 

trang hệ thống cây xanh trên địa bàn thị xã Phúc Yên. 

1.1.6. Về thu, chi ngân sách 

1) Thưc̣ hiêṇ nghiêm luâṭ NSNN , tăng cường kỷ luâṭ tài chính – NSNN ở 

các cấp, các ngành. Quản lý chặt chẽ các khoản chi từ NSNN , đảm bảo triêṭ để , 

tiết kiêṃ, chống lañg phí , tăng nguồn thu s ự nghiệp, không ban hành các chính 

sách, chế đô ,̣ chương trình, đề án khi không cân đối được nguồn vốn ; kiểm soát 

chăṭ che ̃viêc̣ ứng trước dư ̣toán , chi chuyển nguồn , chi từ nguồn dư ̣phòng 

NSNN; giảm các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước để tâp̣ trung nguồn lưc̣ 

cho phát triển. 

2) Thưc̣ hiêṇ tốt luâṭ Quản lý nơ ̣công, kiểm soát và quản lý nơ ̣công của tỉnh 

trong giới haṇ cho phép , đẩy maṇh cơ cấu laị nơ ̣công , kiểm soát chăṭ che ̃các 

nghĩa vụ nơ ̣tiềm ần. Nâng cao hiêụ quả sử duṇg nơ ̣công , gắn trách nhiêṃ phân 

bổ, sử duṇg vốn vay với trách nhiêṃ giải trình, cân đối nghiã vu ̣trả nơ.̣ 
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3) Ban hành các văn bản hướng dâñ thưc̣ hiêṇ luâṇ quản lý , sử duṇg tài sản 

công. Nghiên cứu xây dưṇg kế hoac̣h quản lý , sủ dụng, khai thác tài sản công ở 

cấp điạ phương ; thưc̣ hiêṇ các giao dic̣h điêṇ tử về tài sản công trên hê ̣thống 

chung của quốc gia ; câp̣ nhâṭ đầy đủ , kịp thời cơ sở dữ liệu quốc g ia về tài sản 

công. Rà soát, hoàn thiện và thực hiện các chính sách tài chính về đất đai , khai 

thác tài nguyên thiên nhiên. 

4) Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư phát triển công qua các giải pháp cụ thể 

sau: i) Nhắc nhở các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán các dự 

án phải thu hồi ứng trước ; các dự án phải thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản ; 

các dự án chuyển tiếp , hoàn thành trong giai đoạn ; ii) Các sở , ban, ngành, 

UBNC cấp huyêṇ và các ban QLDA , chủ đầu tư theo dõi chặt chẽ tình hình giải 

ngân kế hoac̣h vốn đầu tư công của từng dư ̣án , kịp thời đề xuất điều chỉnh cho 

phù hợp; iii) Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công 

công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà 

nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để tồn vốn thanh toán vào cuối năm 

và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản; iv) UBND các huyện, thành phố; Ban 

GPMB và Phát triển quỹ đất; các Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư dự án: 

đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn 

công tác bồi thường GPMB, kịp thời bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công 

theo tiến độ. Để sớm có mặt bằng triển khai thi công, đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện dự án; Các chủ đầu tư căn cứ vào nhu cầu vốn thực hiện BT GPMB dự án, 

làm việc với Quỹ phát triển đất để được ứng vốn thực hiện công tác BT GPMB; 

v) Đôn đốc các nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực để thi công công trình 

theo tiến độ. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ 

xây dựng, chất lượng công trình và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; 

vi) Đối với các dự án lớn, trọng điểm: Các chủ đầu tư dự án phải thường xuyên 

rà soát, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện; Các sở, ban, ngành có trách nhiệm thực hiện nhanh (rút ngắn thời gian tối 

đa) các thủ tục xây dựng cơ bản do ngành mình quản lý; Chủ động đề xuất 

cưỡng chế thu hồi đất phục vụ GPMB khi đủ điều kiện. Dự án nào chậm tiến độ, 

chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và vii ) Kho bạc Nhà 

nước tỉnh thực hiện thanh toán ngay cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân 

và phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, nghiên cứu 

rút ngắn thời gian kiểm soát chi. Thực hiện nghiêm việc ứng vốn đầu tư theo 

quy định; giao Kho Bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc quy định cụ thể về việc ứng 

vốn trên địa bàn tỉnh, trong đó quy định cụ thể về mức vốn ứng, thời gian và số 
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lần phải hoàn ứng hết, chỉ cho phép tạm ứng đối với phần dự toán khối lượng đã 

có mặt bằng, có thể triển khai thi công. 

5) Đẩy mạnh cải cách hành chính, nuôi dưỡng và tạo nguồn thu thuế bền 

vững. Các cơ quan thuế cần hiện đại hóa công tác quản lý thuế, qua đó giảm 

đáng kể thời gian, chi phí tuân thủ pháp luật thuế cho người nộp thuế và cơ quan 

thuế. Trên cơ sở phối hợp với các ngân hàng, đơn giản hóa quy trình đăng ký, 

xử lý kịp thời các sự cố phát sinh, hỗ trợ trực tiếp cho từng doanh nghiệp. Đồng 

thời phối hợp với các cấp, các ngành thường xuyên rà soát, bổ sung các cơ chế, 

chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng. Bên cạnh đó, tỉnh cần từng 

bước cơ cấu lại thu, chi ngân sách Nhà nước theo hướng tăng dần tỷ trọng thu 

nội địa, tỷ trọng chi đầu tư và giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên. Ngoài ra, 

tỉnh cũng cần chú trọng đến việc nuôi dưỡng nguồn thu từ khu vực kinh tế ngoài 

quốc doanh thông qua việc cần tập trung triển khai nhiều giải pháp mang tính 

đồng bộ và quyết liệt; chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm tháo 

gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách cho hoạt động SXKD của DN, đặc biệt là DN 

thuộc khu vực kinh tế NQD. Bên cạnh đó, cần tích cực kết hợp những giải pháp 

tập trung quản lý chặt chẽ, khai thác các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh 

thương mại, dịch vụ, du lịch... Đôn đốc thu đủ, kịp thời các khoản thuế nợ đọng 

vào NSNN. Tập trung thanh, kiểm tra đối với DN khu vực kinh tế NQD hoạt 

động trong các lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ; tăng cường công tác quản 

lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; chú trọng các 

giao dịch liên kết, chống chuyển giá và các loại hình kinh doanh mới như 

thương mại điện tử... Từ đó góp phần quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu thuế 

từ khu vực kinh tế NQD. Chú trọng nhiệm vụ thanh, kiểm tra đặc biệt tập trung 

vào số DN có rủi ro cao về thuế, DN thua lỗ kéo dài, các DN có số nợ thuế lớn, 

các DN được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế, DN kinh doanh thương mại - dịch 

vụ có doanh thu lớn nhưng số nộp ngân sách thấp. Qua đó, kịp thời phát hiện và 

xử lý đúng quy định các hành vi vi phạm pháp luật thuế. Mặt khác, cần đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế luôn được quan tâm thực 

hiện với nhiều hình thức phù hợp, như: Tư vấn trực tiếp tại cơ quan thuế, trả lời 

qua điện thoại hoặc bằng văn bản các quy định của Nhà nước về thuế; tổ chức 

các lớp bồi dưỡng kiến thức tài chính cho DN; các hội nghị đối thoại giữa cơ 

quan thuế với DN để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN trong thực thi pháp luật 

về thuế. 

4.1.7. Tín dụng, ngân hàng 

1) Tăng dần tính đôc̣ lâp̣ , chủ động và trách nhiệm giải trình của Ngân hàng 

Nhà nước về mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ , kiểm soát laṃ phát ở mức 

phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ , hỗ trơ ̣ổn điṇh 

kinh tế vi ̃mô, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững. 
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2) Giảm dần tỷ lệ tín dụng ngoại tệ /tổng tín duṇg , phấn đấu tỷ lê ̣tiền gửi 

ngoại tệ/tổng phương tiêṇ thanh toán đaṭ mức dưới 7,5% vào năm 2025 và 5% 

vào năm 2030. 

3) Đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt , tối ưu hóa maṇg 

lưới ATM và POS . Đến cuối năm 2025, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện 

thanh toán ở mức dưới 8%. 

4) Tăng số lươṇg doanh nghiêp̣ và người dân tiếp câṇ với các dic̣h vu ̣tài 

chính,ngân hàng cho các tổ chức tín dụng cung ứng . Tâp̣ trung phát triển các 

loại hình dịch vụ phù hợp phục vụ các nhóm dân cư chưa hoặc ít được tiếp cận 

với dic̣h vu ̣ngân hàng truyền thống ở vùng nông thôn , vùng sâu vùng xa , vùng 

có điều kiêṇ kinh tế xa ̃hôị khó khăn.  

4.1.8. Về đối ngoaị và xúc tiến, thu hút đầu tư 

1) Xây dưṇg chiến lươc̣ xúc tiến đầu tư của điạ phương trong giai đoaṇ tới , 

hướng tới thu hút đa daṇg các nhà đầu tư trong và ngoài nước , giảm sự p hụ 

thuôc̣ vào các doanh nghiêp̣ FDI chủ chốt, hướng tới với triển bền vững. 

2) Phối hợp thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để sửa bất cập 

trong các pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, xây dựng, bất động sản, môi 

trường, đất đai, thuế, thương mại...theo hướng rõ ràng, đầy đủ, dễ hiểu, đảm bảo 

tính khả thi của cả hệ thống, từ trung ương đến địa phương. Tập trung rà soát 

loại bỏ những thủ tục, quy định đang làm phức tạp, khó khăn, cản trở đối với 

yêu cầu và đòi hỏi của việc tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn 

vốn đầu tư. Khắc phục tình trạng ban hành những cơ chế chính sách mới không 

đảm bảo tính khả thi, không thực hiện được hoặc thực hiện không hiệu quả gây 

ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của nhà đầu tư. Đẩy mạnh công tác cải cách 

hành chính để tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực theo hướng đơn 

giản hoá, giảm thủ tục hành chính; giảm chi phí thực thi thủ tục hành chính bằng 

việc thực hiện tốt cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Thực hiện công khai 

hoá, minh bạch hoá các thủ tục hành chính để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thông 

tin. 

3) Xây dựng những chính sách thu hút, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng nhân 

tài trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề, phát triển nguồn nhân lực phù hợp để 

đáp ứng yêu cầu. Tăng cường các hoạt động đào tạo nghề để đào tạo ra lực 

lượng lao động có tay nghề đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp. 

4) Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp/nhà đầu tư trong triển khai hoạt động 

sản xuất kinh doanh thuận lợi, có hiệu quả; tăng cường công tác phối hợp với 

các Sở, Ngành liên quan tổ chức đối thoại doanh nghiệp định kỳ hoặc Hội nghị 

chuyên đề giải quyết kịp thời các vướng mắc, những kiến nghị hợp lý của các 
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doanh nghiệp, nhà đầu tư. Coi việc xúc tiến đầu tư tại chỗ là kênh quan trọng và 

thông qua các nhà đầu tư đã thành công tại tỉnh để trình bày về kinh nghiệm đầu 

tư tại tỉnh và giới thiệu về môi trường đầu tư của tỉnh cho các Nhà đầu tư khác. 

5) Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, định kỳ rà soát, theo dõi 

để có hướng xử lý thích hợp đối với những dự án có khó khăn; đôn đốc các dự 

án chậm tiến độ, chậm triển khai hoặc chưa tuân thủ các cam kết; đồng thời, xử 

lý các trường hợp vi phạm pháp luật. Đặc biệt lưu ý các dự án thuộc các nhóm: 

có quy mô lớn; chiếm diện tích đất lớn; dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường; 

dự án tiêu tốn năng lượng; các dự án nhạy cảm khác...  

6) Thực hiện tốt công tác quản lý, cấp phép dự án theo hướng khuyến khích 

áp dụng và chuyển giao công nghệ, ưu tiến các dự án đầu tư có công nghệ cao, 

sản xuất hàng hoá xuất khẩu. Hạn chế tối đa thu hút đầu tư các lĩnh vực khai 

thác khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên, sử dụng nhiều đất đai. Đồng thời, xây 

dựng và ban hành cơ chế đấu thầu quyền thăm dò và khai thác các loại khoáng 

sản, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất để giao đất, cho 

thuê đất để đảm bảo sử dụng khoáng sản, đất đai, tài nguyên một cách tiết kiệm, 

hiệu quả và bền vững. 

7) Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với FDI, DDI 

sau cấp phép, đối với các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhưng 

triển khai chậm tiến độ sẽ rà soát đôn đốc triển khai, trường hợp gặp khó khăn 

vướng mắc sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan tập trung giải quyết, giúp 

nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai. Đối với trường hợp đã đôn đốc, ra hạn 

nhiều lần nhưng không triển khai hoặc không có năng lực triển khai sẽ xem xét 

trình UBND tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư. 

8) Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành, các cấp 

liên quan thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy 

nhanh tiến độ giao đất cho nhà đầu tư triển khai dự án. 

9) Nâng cao chất lượng hiệu quả xúc tiến đầu tư; Đổi mới hoạt động xúc tiến 

đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm vào các đối tác tiềm năng. Chú 

trọng các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ theo định hướng tiết kiệm, hiệu quả, 

hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh.  

10) Xây dựng đồng bộ các cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, 

thương mại, du lịch; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài một cách có chọn lọc, 

hỗ trợ phát triển chính thức và đầu tư trong nước; ưu tiên hàng đầu là thu hút 

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và công nghệ của các tập đoàn xuyên quốc gia, 

thực hiện chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ nguồn, công nghiệp 
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“xanh”, thân thiện với môi trường, điện tử công nghệ cao, công nghiệp phụ 

trợ,... 

4.1.9. Phát triển kinh tế tư nhân và tập thể 

1) Phấn đấu cấp đăng ký thành lập khoảng 15 nghìn doanh nghiệp đến năm 

2025. 

2) Tiếp tục củng cố quan hệ sản xuất, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 

trên địa bàn, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, đa dạng hóa các loại hình 

doanh nghiệp.  

3) Khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế; coi doanh nghiệp là đối 

tượng phục vụ, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi nhất cho các loại 

hình doanh nghiệp đầu tư, phát triển theo quy định của pháp luật; khuyến khích 

phát triển khu vực kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa và khu vực 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; khuyến khích khởi nghiệp, vườn ươm doanh 

nghiệp; nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác xã hoạt động có hiệu quả;...  

4) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để tạo môi trường thuận lợi thu 

hút các nguồn lực theo hướng đơn giản hoá, giảm thủ tục hành chính; giảm chi 

phí thực thi thủ tục hành chính bằng việc thực hiện tốt cơ chế một cửa và một 

cửa liên thông. Rút ngắn quy trình, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ 

sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp 

doanh nghiệp, tập trung vào lĩnh vực: quy hoạch, thành lập doanh nghiệp, thuế, 

hải quan, bảo hiểm xã hội, đất đai, xây dựng, điện, tín dụng,... Rút ngắn thời 

gian cấp phép xây dựng, đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản. Phát triển 

mạnh đại lý thuế và dịch vụ kế toán. Thực hiện công khai hoá, minh bạch hoá 

các thủ tục hành chính để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thông tin. Tiếp tục cải 

cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận tín 

dụng, tiếp cận đất đai và giảm chi phí gia nhập thị trường cho doanh nghiệp.  

5) Tăng cường xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp lớn (các nhà đầu 

tư lớn) tham gia đầu tư phát triển theo các định hướng đầu tư phát triển kinh tế - 

xã hội đã xác định, đặc biệt là sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp, 

các dự án phát triển du lịch, cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản khác… 

6) Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp/nhà đầu tư trong triển khai hoạt động 

sản xuất kinh doanh thuận lợi, có hiệu quả; tăng cường công tác phối hợp với 

các Sở, Ngành liên quan tổ chức đối thoại doanh nghiệp định kỳ hoặc Hội nghị 

chuyên đề giải quyết kịp thời các vướng mắc, những kiến nghị hợp lý của các 

doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

7) Thực hiện tốt công tác quản lý, cấp phép dự án theo hướng khuyến khích 

áp dụng và chuyển giao công nghệ, ưu tiến các dự án đầu tư có công nghệ cao, 
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sản xuất hàng hoá xuất khẩu. Hạn chế tối đa thu hút đầu tư các lĩnh vực khai 

thác khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên, sử dụng nhiều đất đai. Đồng thời, xây 

dựng và ban hành cơ chế đấu thầu quyền thăm dò và khai thác các loại khoáng 

sản, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất để giao đất, cho 

thuê đất để đảm bảo sử dụng khoáng sản, đất đai, tài nguyên một cách tiết kiệm, 

hiệu quả và bền vững. 

8) Xây dựng những chính sách thu hút, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng nhân 

tài trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề, phát triển nguồn nhân lực phù hợp để 

đáp ứng yêu cầu. Tăng cường các hoạt động đào tạo nghề để đào tạo ra lực 

lượng lao động có tay nghề đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp. 

9) Tổ chức tốt công tác thông tin doanh nghiệp, thông tin kinh tế xã hội 

nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận thông tin một cách dễ dàng 

đảm bảo nắm bắt, tiếp cận thị trường một cách nhanh nhất, nâng cao hiệu quả 

hoạt động của các doanh nghiệp.Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phổ 

biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao nhận thức trong hệ thống 

chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, địa phương và toàn xã hội về Cộng đồng 

ASEAN, Hiệp định CPTPP, EVFTA và các hiệp định thương mại tự do khác, 

nhất là những cơ hội, thách thức, quyền lợi và nghĩa vụ trong các hiệp định, 

thông tin thị trường về xuất nhập khẩu, các điều kiện để hàng hoá xuất khẩu 

được hưởng ưu đãi thuế quan, các cơ chế giải quyết tranh chấp,... 

10) Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thực thi có hiệu quả các 

cam kết hội nhập; chủ động, tích cực nắm bắt các cơ hội do hội nhập kinh tế 

quốc tế đem lại, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực. Hỗ trợ doanh nghiệp 

của tỉnh thâm nhập thị trường quốc tế, tích cực tham gia sâu, rộng vào chuỗi giá 

trị toàn cầu, thực hiện có hiệu quả cơ chế hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ 

quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại các nước nhằm khai thác và đẩy 

mạnh cung cấp thông tin thị trường, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch. Kết 

hợp công tác xúc tiến quảng bá điểm đến của cơ quan quản lý nhà nước về du 

lịch và xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch của các doanh nghiệp trên thị trường 

du lịch thế giới 

11) Khuyến khích các doanh nghiệp tích tụ vốn, xây dựng các doanh nghiệp 

mạnh, các tập đoàn kinh tế đa hình thức sở hữu; hỗ trợ phát triển mạnh mẽ các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng nguồn vốn tư nhân, tạo ra một mạng lưới các vệ 

tinh sản xuất và xuất khẩu cho các công ty lớn. 
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1.2. Nhiêṃ vu ̣và giải pháp phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội 

1.2.1. Về ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ. 

1) Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và các ngành sản 

xuất dựa trên đổi mới công nghệ, ứng dụng và phát triển công nghệ cao có giá trị 

gia tăng cao.  

2) Hình thành mối liên hệ chặt chẽ giữa các trường Đại học, Viện, Trung 

tâm, các tổ chức nghiên cứu với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thúc đẩy phát 

triển các tổ chức trung gian thị trường KH&CN, hình thành Sàn giao dịch công 

nghệ, thiết bị góp phần thúc đẩy hoạt động mua bán, chuyển giao công nghệ.  

3) Đẩy mạnh việc áp dụng và phát triển công nghệ cao, đặc biệt là công 

nghệ tin học trong mọi lĩnh vực. Từng bước đưa công nghệ thông tin vào các 

lĩnh vực quản lý, kể cả quản lý kinh tế và quản lý xã hội. Trước mắt, cần dành 

phần đầu tư nhất định cho việc trang bị hệ thống máy vi tính và đào tạo nhân 

viên máy tính cho các bộ phận quản lý dữ liệu thông tin kinh tế - xã hội, các bộ 

phận đầu não quản lý của tỉnh. 

4) Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp trong giai đoạn tới, các 

hoạt động khoa học công nghệ cũng cần được triển khai với phương thức tổ 

chức phù hợp tập trung vào giải quyết các vấn đề của công nghiệp và của các 

ngành kinh tế khác. Hiện nay, các ban quản lý khu công nghiệp theo sự phân 

cấp, hoặc thực hiện theo cơ chế ủy quyền đã và đang thực hiện việc quản lý nhà 

nước về hoạt động khoa học công nghệ trong các khu công nghiệp. Tuy nhiên, 

thực tế hoạt động của các khu công nghiệp phát sinh nhiều vấn đề về khoa học 

công nghệ liên quan đến việc chuyển giao công nghệ cũng như các vấn đề liên 

quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Việc quản lý hoạt 

động khoa học công nghệ đối với các khu công nghiệp phải được hoàn thiện 

theo hướng đảm bảo thực hiện các quy định của Nhà nước song phải tạo ra được 

môi trường để các doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận với thị trường khoa học 

công nghệ để giải quyết các vấn đề gặp phải. 

5) Nghiên cứu cơ chế để hình thành Doanh nghiệp dịch vụ khoa học và công 

nghệ.  Doanh nghiệp dịch vụ khoa học và công nghệ thực hiện việc tư vấn cho 

các doanh nghiệp trong công nghiệp nói riêng và trong các hoạt động kinh tế nói 

chung về các vấn đề liên quan đến lựa chọn công nghệ, chuyển giao công 

nghệ… Đồng thời, doanh nghiệp dịch vụ khoa học công nghệ chính là một trong 

những kênh để các doanh nghiệp trong tỉnh có thể nhanh chóng tiếp cận thị 

trường khoa học và công nghệ. Doanh nghiệp dịch vụ khoa học và công nghệ 

cung cấp thông tin khoa học và công nghệ nói chung và liên quan đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong tỉnh. Có chính sách khuyến 
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khích các doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao giá trị 

sản xuất và bảo vệ môi trường. 

6) Xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ, huy động sự đóng góp trí 

tuệ và vật chất cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ. Xã hội hóa hoạt 

động khoa học và công nghệ là một giải pháp mang tính khách quan, xác định 

vai trò, phân công nhiệm vụ hợp lý giữa nhà nước và cộng đồng trong quá trình 

phát triển khoa học và công nghệ. Xã hội hóa việc xây dựng hệ thống các tổ 

chức khoa học và công nghệ; thực hiện việc liên kết các doanh nghiệp có tiềm 

lực khoa học, công nghệ đang hoạt động trên cùng địa bàn, tạo ra sự phối hợp, 

hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động khoa học, công nghệ. Giải pháp xã hội hóa tạo 

điều kiện để phát triển nguồn nhân lực, cung cấp nguồn vốn để thực hiện các 

nhiệm vụ khoa học công nghệ. 

1.2.2. Về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo 

1) Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy đảng, chính quyền địa 

phương trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo; Các cấp ủy, chính quyền phải xây 

dựng được đề án, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo ở địa phương và lãnh 

chỉ đạo thực hiện tốt các đề án, kế hoạch đã đề ra; Rà soát, quy hoạch lại hệ 

thống các cơ sở giáo dục và đào tạo phù hợp với vị trí địa lý và qui mô hợp lý;  

Tăng cường các nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho giáo dục đào tạo. Hoàn thiện 

và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất nhằm đảm bảo chất lượng của hoạt động 

giáo dục đào tạo, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia các 

mức độ theo tiêu chí mới.  

2)  Đẩy mạnh phong trào toàn dân vì sự nghiệp giáo dục đào tạo. Xây dựng 

chính sách thu hút, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài trong tất cả các lĩnh 

vực ngành nghề, phát triển nguồn nhân lực phù hợp để đáp ứng yêu cầu. Quan 

tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý 

giáo dục. Bố trí cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo đủ tầm, đáp ứng yêu cầu đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nâng cao trình độ chuyên môn cho 

đội ngũ giáo viên các cấp học đảm bảo đạt chuẩn trình độ đào tạo. Bố trí đủ định 

mức người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

công lập.  

3)  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức lại hệ 

thống giáo dục nghề nghiệp một cách khoa học, không chồng chéo chức năng 

nhiệm vụ, tinh gọn về đầu mối, nâng cao hiêụ qu ả hoạt động. Đẩy mạnh công 

tác tư vấn, hướng nghiệp trong nhà trường, đồng thời tăng cường mối quan hệ 

giữa dạy nghề với thị trường lao động, giữa các cơ sở dạy nghề và các doanh 

nghiệp để đào tạo ra lực lượng lao động có tay nghề đáp ứng yêu cầu của các 
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doanh nghiệp. Cập nhật chương trình giảng dạy tại các cơ sở đào tạo phù hợp 

với nhu cầu của thị trường lao động, đảm bảo học sinh sinh viên tìm được việc 

làm phù hợp với chuyên ngành, năng lực và chuyên môn. 

4) Hoàn thiện công tác phân luồng học sinh THCS vào học tiếp THPT hoặc 

học nghề. Đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng nghiệp trong nhà trường đảm bảo 

cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ tới học sinh.  

5) Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho GDĐT. Các cấp lãnh đạo và cơ 

quan nhà nước tích cực quan tâm đầu tư cho hệ thống GDĐT thông qua cấp 

ngân sách. Đồng thời tích cực huy động các nguồn lực thông qua xã hội hóa. 

Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. 

Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. 

1.2.3. Về y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân 

1) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc sức 

khoẻ nhân dân. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện bảo hiểm y tế 

toàn dân và thực hiện tốt các quy định về phòng và chữa bệnh. Tiếp tục triển 

khai tốt công tác y tế dự phòng, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kịp thời 

ngăn chặn, không để dịch bệnh lớn xảy ra; Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động 

của trạm y tế xã để thực hiện vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc 

sức khoẻ. Triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý trạm y 

tế xã, tiêm chủng, quản lý bệnh tật, hồ sơ sức khoẻ người dân gắn với quản lý 

thẻ, thanh toán bảo hiểm y tế, đến năm 2025 phấn đấu đạt 100% dân số được 

quản lý sức khỏe. 

2) Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, hội nhập theo 

phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh. Hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn 

dân, mọi người dân trên địa bàn tỉnh phải được quản lý, chăm sóc sức khỏe cá 

nhân; đảm bảo bình đẳng về quyền và nghĩa vụ tham gia BHYT và thụ hưởng 

các dịch vụ y tế. 

3) Phát triển h ệ thống y tế tỉnh Vĩnh Phúc hi ện đaị và bền vững ; kết hơp̣ y 

học hiện đaị với y hoc̣ cổ truyền ; thúc đẩy tiến đ ộ phát triển các kỹ th uật cao, 

chuyên sâu ; hướng đến mục tiêu trọng tâm là nâng cao sức khỏe c ộng đồng 

nhằm đảm bảo công bằng , hiệu quả và phát triển trong BVCSSKND đồng thời 

phải gắn chặt với đảm bảo an ninh - quốc phòng;  

4) Phát triển hệ thống y tế phải phù hợp với mức đ ộ phát triển KT – XH của 

điạ phương , phát huy đươc̣ các tiềm năng , thế maṇh trên điạ bàn và huy đ ộng 

đươc̣ các nguồn lưc̣ của xã hội để đáp ứng yêu cầu BVCS&NCSKND trong thời 

kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH và xây dựng Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghi ệp là 

một trung tâm kinh tế troṇg điểm của cả nước.  
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5) Bảo đảm tính đồng b ộ và liên tuc̣ trong hoaṭ đ ộng chuyên môn của từng 

tuyến cũng như giữa các tuyến . Phát triển cân đối hơp̣ lý giữa maṇ g lưới các 

bệnh viện đa khoa và bệnh viện chuyên khoa, giữa liñh vưc̣ điều tri ̣ và liñh vưc̣ 

dư ̣phòng, giữa y tế phổ cập và y tế chuyên sâu.  

6) Đẩy mạnh xã h ội hóa y tế trong đó y tế Nhà nước giữ vai trò chủ đaọ 

đồng thời khuyến khích, tạo điều ki ện và tăng cường vai trò quản lý của nhà 

nước trong phát triển mạng lưới y tế ngoài công l ập. Đa dạng hoá các hình thức 

hợp tác công - tư, bảo đảm minh bạch, công khai, cạnh tranh bình đẳng, không 

phân biệt công - tư trong cung cấp dịch vụ y tế. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản 

lý và tổ chức hoạt động của các đơn vị thực hiện tự chủ về tài chính. Tiếp tục 

giao quyền tự chủ cho các đơn vị về nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy, 

nhân sự gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch, hiệu quả. Phấn 

đấu đến năm 2025 có ít nhất 02 đơn vị tự chủ toàn bộ chi thường xuyên và chi 

đầu tư. Xây dựng Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí thực hiện lộ trình tiến tới BHYT 

toàn dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tăng cường kết hợp quân dân y 

và phối hơp̣ ch ặt che ̃với các cơ sở y tế ngành trong BVCS &NCSKND taị điạ 

phương.  

7) Phát triển ngành Dươc̣ của tỉnh theo hướng hi ện đaị hóa , nâng cao năng 

lưc̣ sản xuất thuốc , đẩy maṇh công tác quản lý chất lươṇg thuố c theo các tiêu 

chuẩn GPs do B ộ Y tế ban hành và nâng cao hi ệu quả công tác hướng dâñ sử 

dụng thuốc an toàn, hơp̣ lý, hiệu quả... góp phần phát triển kinh tế, đóng góp vào 

tăng trưởng GDP bình quân trong toàn tỉnh và đảm bảo an sinh x ã hội ở điạ 

phương, đáp ứng nhu cầu của sư ̣nghi ệp đổi mới , phù hơp̣ với xu thế h ội nhập 

của khu vực và quốc tế.  

8) Tăng cường củng cố và hoàn thi ện maṇg lưới y tế cơ sở , thực hiện bao 

phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, phát triển y tế cơ sở, quản lý sức khỏe đến mỗi 

cá nhân trên địa bàn tỉnh, nâng cao khả năng tiếp c ận của người dân đối với các 

dịch vụ CSSK ban đầu có chất lượng , phù hợp với kế hoạch hành động quốc gia 

thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.  

9) Phát triển maṇg lưới Y tế dự phòngcó đủ khả năng giám sát , phát hiện và 

khống chế các dic̣h b ệnh, nhằm giảm tỷ l ệ mắc và tử vong do b ệnh tật gây ra; 

hạn chế không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng  lưc̣ xét 

nghiệm, kiểm nghi ệm An toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường , nước 

sạch, nước thải ; đảm bảo công tác kiểm dic̣h y tế quốc tế ; đẩy maṇh công tác 

quản lý an toàn vệ sinh thưc̣ phẩm nhằm giảm số ca mắc và tử vong do ngộ độc 

thưc̣ phẩm trên điạ bàn . Khuyến khích phát triển y tế dư ̣phòng ngoài công l ập 

phù hơp̣ với điều ki ện kinh tế xã h ội tỉnh Vĩnh Phúc trong khuôn khổ pháp lu ật 
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quy điṇh. Phấn đấu tầm nhìn đến năm 2030, chấm dứt các b ệnh dic̣h AIDS, lao, 

sốt rét và các bệnh nhiệt đới bi ̣ lañg quên; phòng chống bệnh viêm gan, các dịch 

bệnh do nguồn nước và các bệnh truyền nhiêm̃ khác theo mục tiêu phát triển bền 

vững của Chính phủ. 

10) Phát triển maṇg lưới khám , chữa b ệnh và hệ thống cấp cứu , nâng cao 

chất lượng, hiệu quả các dịch vụ ytế;tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện các 

Trung tâm y tế tuyến huyện; Phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh, khoa vệ 

tinh trên địa bàn tỉnh; phát triển dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến, nhất là tuyến 

y tế cơ sở. Tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập, tranh thủ hỗ trợ chuyên 

môn kỹ thuật, đào tạo và tài chính của các Bệnh viện tuyến Trung ương, các tỉnh 

lân cận, trong nước và các tổ chức quốc tế. Phát triển y học cổ truyền, tăng 

cường kết hợp với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh và ph ục 

hồi chức năng. bảo đảm cho mọi người dân được tiếp c ận thuận lơị với các dic̣h 

vụ khám bệnh, chữa bệnh có chất lươṇg ngay taị tuyến cơ sở . Đảm bảo sư ̣phát 

triển cân đối, hơp̣ lý giữa các bệnh viện chuyên khoa và đa khoa; chú troṇg phát 

triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu trên điạ bàn ; kết hơp̣ y hoc̣ hiện đaị với y hoc̣ 

cổ truyền.  

11) Đẩy mạnh chương trình Dân số -KHHGĐ nhằm đảm bảo quy mô và cơ 

cấu dân số phù hơp̣ với sư ̣phát triển KT-XH chung của tỉnh. Cải thiện tình trạng 

sức khỏe bà mẹ, trẻ em; giảm tỷ lệ tử vong mẹ, sơ sinh, tăng cường chăm sóc 

sức khỏe người cao tuổi, duy trì mục tiêu bền vững về bảo đảm cuộc sống khỏe 

mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi theo chươn g trình 

nghị sự 2030 về sự phát triển bền vững; đảm bảo tất cả moị người , đặc biệt 

những người nghèo và những người dê ̃bi ̣ tổn thương , bao gồm cả người cao 

tuổi và trẻ sơ sinh , đươc̣ tiếp cận với thưc̣ phẩm an toàn , đủ dinh dưỡng và đầy 

đủ quanh năm (phù hợp với mục tiêu triển khai có hiệu quả Chiến lươc̣ quốc gia 

An toàn thưc̣ phẩm giai đoaṇ 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030; cải thi ện dinh 

dưỡng và thúc đẩy phát triển bền vững c ủa Chính phủ). Duy trì mức sinh thấp 

hợp lý; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; giảm dị tật và bệnh tật bẩm 

sinh; đáp ứng nhu cầu dịch vụ KHHGĐ của người dân; phấn đấu đến năm 2030, 

đảm bảo tiếp c ận toàn dân tới các dic̣h vu ̣chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình 

dục, bao gồm kế hoac̣h hóa gia đình , truyền thông và giáo duc̣ ; lồng ghép sức 

khỏe sinh sản vào các chiến lược , chương trình quốc gia có liên quan phù h ợp 

với mục tiêu bền vững về y tế. Chú troṇg nâng cao chất lươṇg g iống nòi nhằm 

từng bước nâng cao chất lươṇg dân số , phát triển nguồn nhân lưc̣ chất lươṇg cao 

đáp ứng nhu cầu CNH , HĐH của điạ phương trong quá trình phấn đấu trở thành 

trung tâm kinh tế troṇg điểm của cả nước. 
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12) Phát triển mạng lưới lưu thông , phân phối và cung ứng thuốc , đảm bảo 

cung ứng kip̣ thời , đủ thuốc , vắc xin, sinh phẩm y tế, máu, chế phẩm máu có 

chất lươṇg , giá cả hơp̣ lý , đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của người 

dân; quản lý, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả và ổn điṇh thi ̣ trường 

thuốc phòng bệnh và chữa bệnh.  

13) Phát triển cơ sở ha ̣tầng đáp ứng đủ nhu cầu sử duṇg ; bảo đảm TTB thiết 

yếu và từng bước đầu tư TTB hi ện đaị cho hệ thống YTDP, hệ thống khám chữa 

bệnh và hệ thống cấp cứu ; tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế để phát triển 

chuyên môn kỹ thuật phòng bệnh, khám chữa bệnh; phát triển h ệ thống cung 

ứng, sửa chữa TTB và vật tư y tế. Phát triển BHYT toàn dân để tăng Quỹ BHYT 

toàn tỉnh, góp phần giảm chỉ tiêu từ tiền túi cá nhân của người dân cho y tế. 

14) Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng 

nhằm từng bước khắc phuc̣ khó khăn về nhân lưc̣ cho các đơn vi ̣ y tế tuyến cơ sở 

và các chuyên khoa đặc thù. Ban hành các chính sách ưu đãi đ ặc biệt nhằm thu 

hút và giữ chân nhân lưc̣ y tế có trình đ ộ chuyên môn cao , chuyên sâu yên tâm 

công tác lâu dài taị điạ phương . Nâng cao năng lực quản lý thực hiện chính sách 

y tế, cải cách hành chính trong việc cung ứng các dịch vụ y tế. Tiếp tục thực 

hiện chính sách hỗ trợ đào tạo đào tạo, thu hút bác sĩ chuyên khoa cấp I, thạc sĩ 

y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp II, tiến sĩ y khoa theo nghị quyết số 

30/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đổi mới 

phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế; xây dựng bệnh viện xanh - sạch - 

đẹp, an toàn, văn minh, hướng tới thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh. Xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, 

xâm hại đến nhân phẩm và sức khoẻ thầy thuốc. 

15) Xây dưṇg các cơ chế tài chính đủ maṇh, hơp̣ lý, ổn định cho y tế, đảm bảo 

công bằng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; giúp cho 

người dân trên địa bàn tránh được bẫy đói nghèo khi mắc bệnh, góp phần đảm 

bảo an sinh xã h ội. Phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 03 đơn vị tự chủ toàn bộ 

chi thường thuyên và chi đầu tư. Đổi mới cơ chế hoạt đ ộngtrong các đơn vi ̣ y tế 

công lập gắn với vi ệc thưc̣ hi ện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân nhằm xây dưṇg 

nền tài chính y tế lành maṇh đảm bảo tính công bằng trong b ảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe nhân dân. 

16) Thiết lập và duy trì có hiệu quả maṇg lưới thông tin y tế trong phaṃ vi 

toàn tỉnh và đảm bảo kết nối với  thường xuyên , liên tuc̣ với các cơ quan trung 

ương, các điạ phương trong và ngoài tỉnh . Củng cố và hoàn thiện mạng lưới 

ngành y tế, quy hoạch lại hệ thống các cơ sở y tế đảm bảo phù hợp với tình hình 

thực tiễn. 
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1.2.4. Về văn hóa thể thao 

1) Phát triển văn hóa thể thao Vĩnh Phúc là yêu cầu xuyên suốt trong quá 

trình phát triển, tạo điều kiện để moị người và moị cộng đồng trong xa ̃hội có cơ 

hội bình đẳng để phát triển, đươc̣ tiếp cận những nguồn lưc̣ chung và đươ ̣c tham 

gia, đóng góp và hưởng lơị , tạo ra những nền tảng v ật chất, tri thức và văn hóa 

tốt đep̣ cho những thế hệ mai sau hướng đến phát triển bền vững. 

2) Phát triển văn hóa Vĩnh Phúc là sự nghi ệp cách maṇg lâu dài của toà n thể 

cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân dưới sư ̣chỉ đaọ của Tỉnh ủy , Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc . Tăng cường bồi dưỡng đạo đức lối 

sống của toàn xa ̃hội, đưa văn hóa, giá trị đạo đức vào tất cả các lĩnh vực của đời 

sống xa ̃hội. Giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống dân tộc, rèn luyện phẩm 

chất đaọ đức, học tập và làm theo tấm gương đaọ đức Hồ Chí Minh.  

3) Phát triển văn hoá thể thao Vĩnh Ph úc phải gắn với đ ặc điểm kinh tế – xã 

hội và giá tri ̣ văn hoá truyền thống của điạ phương , phù hợp với sự phát triển 

chung của vùng miền trong cả nước, sẵn sàng hội đủ điều kiện giao lưu hội nhập 

với các nước tron g khu vưc̣ , quốc tế trên cơ sở các Nghi ̣ quyết , chương trình 

Chiến lươc̣ phát triển văn hóa , TDTT của Thủ tướng Chính phủ và Nghi ̣ quyết 

Đaị hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới. 

1) Tập trung đầu tư xây dưṇg các thiết chế văn hóa , thể thao đồng bộ từ tỉnh 

đến huyện, xã. đến năm 2030 cơ bản hoàn chỉnh h ệ thống thiết chế văn hóa , thể 

thao phuc̣ vu ̣c ộng đồng. Tiếp tuc̣ thưc̣ hi ện tốt cu ộc vận động “Toàn dân đoàn 

kết xây dưṇg đời sống văn hóa” ; tăng cường đầu tư cơ sở v ật chất kỹ thu ật cho 

công tác thông tin , tuyên truyền . Đổi mới phương thức bình chọn , công nhận 

danh hiệu “gia đình văn hóa” , “khu phố văn hó a”, “đơn vi ̣ văn hóa” , “xa,̃ 

phường, thị trấn văn hóa” hướng vào thực chất. 

2) Tăng nguồn ngân sách đầu tư cho phát triển văn hóa thể thao theo từng 

giai đoaṇ 2021-2025, 2026-2030. Đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình văn 

hóa, thể thao gắn liền với phát triển kết cấu hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ đáp 

ứng các tiêu chí của đô thị loại I, cụ thể: Dự án khu đào tạo vận động viên (Dự 

án do Sở VH-TT-DL thực hiện đầu tư bằng vốn NSNN); Dự án Khu văn hóa thể 

thao thành phố Vĩnh Yên (Dự án do UBND thành phố Vĩnh Yên thực hiện đầu 

tư bằng vốn NSNN); Dự án hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục công trình 

thuộc Khu liên hợp thể thao tỉnh Vĩnh Phúc; Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Quốc 

gia đặc biệt như Tháp Bình Sơn, Danh thắng Tây Thiên, Di chỉ Đồng Đậu, 

Tượng đài Bác Hồ; … 
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3) Đẩy mạnh xã h ội hóa các hoaṭ đ ộng văn hóa , thể thao , huy động moị 

nguồn lưc̣ cho phát triển và vận động các tổ chức kinh tế - xã hội, cộng đồng dân 

cư, các nhà tài trợ kể cả tổ chức , cá nhân người nước ngoài đầu tư , hỗ trơ ̣phát 

triển hoaṭ động ngành. Đảm bảo cho người dân đươc̣ tham gia hoaṭ đ ộng, hưởng 

thụ và sáng tạo , phấn đấu thu hep̣ sư ̣chênh l ệch về hưởng thu ̣đời sống văn hóa 

tinh thần giữa thành thi ̣ và nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 

4) Tổ chức điều tra, sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến, bảo tồn, phát huy các giá 

trị văn hóa tinh thần độc đáo của Vĩnh Phúc. 

5) Đào taọ , bồi dưỡng nguồn nhân lưc̣ cán b ộ, đặc biệt cán bộ cấp xã . Đến 

năm 2025 có 100% cán b ộ của ngành ở xã , phường, thị trấn được đào tạo 

chuyên ngành có trình đ ộ trung cấp trở lên , 70% cán bộ cấp huyện đaṭ trình đ ộ 

đaị hoc̣ chuyên ngành trở lên , nhằm đáp ứng y êu cầu nhi ệm vu ̣trong tình hình 

mới. 

1.2.5. Về thông tin truyền thông 

1) Lĩnh vực bưu chính – viêñ thông : Xây dựng, phát triển mạng lưới bưu 

chính tỉnh Viñh Phúc đ ạt mức tiên tiến so v ới các tỉnh, thành trong vùng và cả 

nước (các chỉ tiêu phổ câp̣ dic̣h vu ̣bưu chính, dịch vụ tài chính, ứng dụng CNTT 

đến cấp xã). Đến năm 2025, ổn định về số điểm phục vụ bưu chính, toàn tỉnh có 

190 điểm phục vụ bưu chính, rút ngắn bán kính phục vụ bình quân còn 

1,5km/điểm, số dân phục vụ 6.300 người/điểm. Phát triển bưu chính ứng dụng 

công nghê ̣tiên tiến, hiêṇ đaị: công nghê ̣tư ̣đôṇg hóa, ứng dụng tin học hóa trong 

bưu chính. Xây dựng, phát triển mạng lưới Viêñ thông Viñh Phúc đ ạt mức tiên 

tiến so v ới các tỉnh, thành trong vùng và cả nước. Mạng viễn thông phát triển 

theo hướng ngầm hóa maṇh mẽ : ngầm hóa đaṭ tới 80% đến thuê bao , cải thiện 

chất lượng dịch vụ và đảm bảo m ỹ quan đô thị. Đến năm 2025, trên 80% người 

dân sử dụng Internet; trên 70% tỷ lệ hộ gia đình có kết nối băng rộng; trên 30% 

người dùng di động sử dụng dịch vụ thanh toán di động. Thị trường viễn thông 

mở cửa hoàn toàn bình đẳng . Các DN trên thị trường sẽ phân tách 2 dạng là DN 

cung cấp hạ tầng mạng và DN cung cấp và bán lại dịch vụ. 

2) Lĩnh vực công  nghê ̣thông tin : Đẩy nhanh số hóa các lĩnh vực quản lý, 

KT-XH, chuyển đổi số các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, phát triển chính 

quyền điện tử phục vụ tổ chức, công dân, nâng cao năng lực cạnh tranh. - Xây 

dựng hoàn chỉnh về cơ bản cơ sở vật chất và kỹ thuật, kết cấu hạ tầng CNTT-

TT, đầu tư trang thiết bị phần cứng, các ứng dụng phần mềm bảo đảm tính kết 

nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu. Phấn đấu: Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc cơ 

bản hoàn chỉnh ở 3 cấp và nằm trong top 15 cấp tỉnh, thành phố dẫn đầu. Trên 

75% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống chính quyền điện tử 
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được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống 

thông tin của tỉnh. 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên 

quan tới nhiều người dân, DN được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, 

Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh được xác 

thực điện tử; 60% các hệ thống thông tin có liên quan đến người dân, DN đã đưa 

vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ 

dữ liệu cấp tỉnh (LGSP); 90% hồ sơ công việc tại các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, 

80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử 

lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung 

mật)…Phát triển và thu hút nguồn nhân lực đáp ứng cơ bản yêu cầu ứng dụng và 

phát triển CNTT của tỉnh. - Quan tâm, bám sát đến các chỉ tiêu, nhiệm vụ về 

phát triển bền vững đã được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch hành động số 

10528/KH-UBND ngày 29/12/2017 thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự 

phát triển bền vững và Văn bản số 5332/UBND-KT1 ngày 15/7/2019 của 

UBND tỉnh về lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. 

3) Lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản - In - Phát hành: Phát triển báo 

chí đảm bảo phục vụ công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính 

quyền, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của nhà nước, của tỉnh. Tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động 

báo chí, đổi mới chất lượng chính trị và chất lượng chuyên môn của các sản 

phẩm báo chí, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của 

tỉnh, đồng thời xây dựng kinh tế báo chí và thị trường báo chí để các cơ quan 

báo chí khai thác có hiệu quả tiềm năng thông tin, nhằm từng bước tự chủ về 

kinh tế trong hoạt động báo chí. Chỉ đạo, xây dựng và thực hiện chương trình 

truyền thông có nội dung và hình thức tuyên truyền thích hợp cho từng nhóm 

đối tượng trong xã hội. Phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan TT&TT trong 

việc nâng cao nhận thức của người dân về các chủ trương, chính sách và chiến 

lược phát triển bền vững của đất nước, phổ biến nội dung thông tin về phát triển 

bền vững. Góp phần hoàn thành mục tiêu: bảo đảm người dân ở mọi nơi có 

thông tin và nhận thức phù hợp về phát triển bền vững và cách sống hài hòa với 

thiên nhiên. Xây dựng đội ngũ làm công tác Thông tin - Báo chí - Xuất bản - In - 

Phát hành có chuyên môn giỏi, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề 

nghiệp, đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển mới, nâng cao tính chuyên nghiệp của 

hoạt động xuất bản và chủ động hội nhập quốc tế. 

1.2.6. Về nâng cao năng suất lao động, thu nhập và đời sống nhân dân. 

1) Tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả nam và nữ, bao 

gồm cả thanh niên, người khuyết tật và thù lao ngang bằng đối với các loại công 
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việc như nhau; duy trì tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thiếu việc làm thấp; 

2) Thực hiện kịp thời và hiệu quả các biện pháp để rà soát, ngăn chặn, giảm 

thiểu và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn lao động ép buộc, lao động trẻ em; ngăn chặn 

nạn buôn người và nô lệ hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh hàng năm Vĩnh Phúc 

tổ chức giới thiệu và đưa hàng nghìn lao động ra nước ngoài làm việc trong khi  

ngày càng nhiều người dân ở các vùng nông thôn Việt Nam trở thành nạn nhân 

của hoạt động buôn người và lao động nô lệ hiện đại ở các nước phát triển;  

3) Bảo vệ quyền lao động; đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho lao 

động, đặc biệt là lao động nữ di cư từ nông thôn lên thành thị, lao động nữ làm 

việc tại các KCN và lao động làm trong khu vực phi chính thức. 

4) Tiếp tục duy trì các hình thức hỗ trợ tạo việc làm, các hình thức đào tạo, 

hướng nghiệp cho công dân trong độ tuổi lao động, hướng nghiệp cho học sinh 

sinh viên; tiếp tục duy trì các hội chợ, phiên giao dịch việc làm trên địa bàn toàn 

tỉnh với sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước và đặc biệt là các doanh 

nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động. Tuy nhiên, các chương trình hành động 

này cần được đổi mới và cải tiến cả về hình thức và chất lượng cũng để nâng cao 

hiệu quả. 

5) Các cấp ủy, chính quyền, các sở ngành và các cơ quan đoàn thể trong toàn 

tỉnh tăng cường chỉ đạo, điều hành và phối hợp trong công tác giám sát, ngăn 

chặn tiến tới xóa bỏ hoàn toàn lao động ép buộc, lao động trẻ em, nạn buôn 

người hay đưa lao động đi nước ngoài trái phép. 

6) Các sở ngành phối hợp tích cực với các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh tổ 

chức các hoạt động học tập, tuyên truyền về quyền lao động; đảm bảo môi 

trường làm việc an toàn cho lao động, đặc biệt là lao động nữ di cư từ nông thôn 

lên thành thị, lao động nữ làm việc tại các KCN và lao động làm trong khu vực 

phi chính thức. 

1.2.7. Về đảm bảo an sinh xã hội 

1) Các chính sách an sinh xã hội đạt được diện bao phủ đáng kể cho người 

nghèo và những người dễ bị tổn thương; nâng cao số người được hỗ trợ xã hội 

hàng tháng tại cộng đồng, trong đó đặc biệt quan trọng là các chính sách về bảo 

hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, phấn đấu 100% số người gặp khó khăn được hỗ 

trợ xã hội đột xuất;  

2) Hàng năm tiếp tục kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, 

số vụ, số người chết và số người bị thương; 

3) Đảm bảo tiếp cận toàn dân tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

tình dục, bao gồm kế hoạch hóa gia đình, truyền thông và giáo dục; lồng ghép 

sức khỏe sinh sản vào các chiến lược, chương trình quốc gia và/hoặc các kế 
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hoạch hành động có liên quan của tỉnh; 

4) Đạt được bình đẳng về giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ 

em gái. Giảm đáng kể mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái nơi 

công cộng, nơi riêng tư, bao gồm cả việc mua bán, bóc lột tình dục và các hình 

thức bóc lột khác; hạn chế tiến tới xóa bỏ các thủ tục như tảo hôn, kết hôn sớm 

và hôn nhân ép buộc, nhất là với phụ nữ và trẻ em gái; bảo đảm bình đẳng trong 

việc nội trợ và chăm sóc gia đình; công nhận việc nội trợ và các chăm sóc không 

được trả phí; tăng cường các dịch vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và các chính sách 

bảo trợ xã hội, các dịch vụ hỗ trợ gia đình, chăm sóc trẻ em 

5) Đảm bảo sự tham gia đầy đủ, hiệu quả và cơ hội bình đẳng tham gia lãnh 

đạo của phụ nữ ở tất cả các cấp hoạch định chính sách trong đời sống chính trị, 

kinh tế và xã hội; nâng cao việc sử dụng các công nghệ tạo thuận lợi, đặc biệt là 

công nghệ thông tin và truyền thông để thúc đẩy việc trao quyền cho phụ nữ. 

Tạo điều kiện cho phụ nữ được tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông 

6) Đến năm 2025, 100% người dân được tiếp cận sử dụng điện; đến năm 

2025 đảm bảo 80% tiếp cận toàn dân đối với các dịch vụ năng lượng trong khả 

năng chi trả, đáng tin cậy và hiện đại 

7) Tiếp tục phát huy các giải pháp tích cực đã mang lại những kết quả đáng 

kể trong công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong tỉnh trong thời kỳ 

2016-2020 vừa qua. 

8) Các sở ngành phối hợp tích cực với các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh tổ 

chức các hoạt động học tập, tuyên truyền về ý nghĩa của việc đảm bảo các chính 

sách an sinh xã hội, nhất là tác dụng của việc tham gia BHXH và BHYT; tuyên 

truyền, phổ biến về trật tự an toàn giao thông, công tác kế hoạch hóa gia đình và 

bình đẳng giới. 

9) Quan tâm và nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ phụ trách công tác an 

sinh xã hội, đặc biệt là cán bộ tại các vùng nông thôn. 

10) Cân đối ngân sách và các nguồn vốn phù hợp khác để hỗ trợ cho các 

chính sách an sinh xã hội cho người dân trong tỉnh 

1.2.8. Các chính sách dân tộc, tôn giáo 

1) Đối với công tác dân tộc: Nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực 

vùng dân tộc thiểu số: Thực hiện hiệu quả chủ trương quy hoạch, kế hoạch xây 

dựng mở rộng các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú ở các huyện có tỷ lệ 

lớn diện tích đồi núi và là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh 

như huyện Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô. Chú trọng việc nâng cao chất lượng 

đào tạo hệ dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số, để bảo đảm chất lượng 
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đào tạo đại học là sinh viên dân tộc thiểu số. Tiếp tục quan tâm phát triển đội 

ngũ giáo viên ở các cấp học là người dân tộc thiểu số; tăng cường đầu tư các 

trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường, điểm trường có nhiều học sinh 

phổ thông dân tộc bán trú, học sinh các dân tộc rất ít người theo học tại trường; 

Chú trọng công tác cán bộ người dân tộc thiểu số: Trong hệ thống chính trị các 

cấp, nhất là hệ thống cơ quan hành chính vùng dân tộc thiểu số phải đảm bảo tỷ 

lệ, cơ cấu hợp lý cán bộ người dân tộc thiểu số; ở các vị trí chủ chốt, nhất thiết 

phải có cán bộ là người dân tộc thiểu số; Giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số; 

tăng tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chuẩn, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người vùng dân 

tộc thiểu số; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất, nước phục vụ sản xuất; từng 

bước tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện 

tự nhiên của vùng, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu; Cơ sở hạ tầng: Đảm bảo các 

đường trục liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa và trên 70% đường trục thôn, 

xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật được quy định trong Chương 

trình xây dựng nông thôn mới; trên 95% hộ sử dụng điện thường xuyên; 100% 

hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; các xã có điểm phục vụ bưu 

chính, viễn thông; internet đến hầu hết các thôn, bản; Văn hóa, xã hội vùng dân 

tộc thiểu số: Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; 100% hộ gia đình 

được xem truyền hình; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thu các kênh phát 

thanh, truyền hình kỹ thuật số; phát triển con người toàn diện về trí tuệ, đạo đức, 

thể chất, tinh thần, ý thức công dân, tuân thủ pháp luật. 100% trạm y tế đạt 

chuẩn quốc gia và có bác sĩ làm việc; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế 

khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

2) Đối với công tác tôn giáo: Vĩnh Phúc là một trong số những địa phương 

có mật độ đồng bào theo công giáo thấp nhất cả nước, Vĩnh Phúc cũng là địa 

phương có nhiều địa danh, công trình gắn liền với Phật giáo. Mặc dù trong 

những giai đoạn vừa qua, Vĩnh Phúc là địa phương duy trì được sự ổn định xã 

hội, phát huy được những giá trị tốt đẹp của tôn giáo, đồng bào các tôn giáo 

sống tốt đời đẹp đạo. Tuy nhiên, tỉnh cần tiếp tục đưa nhiệm vụ xây dựng và duy 

trì giá trị tốt đẹp của các tôn giáo, duy trì khối đại đoàn kết toàn dân là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. 

1.3. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và nâng cao chất 

lƣợng môi trƣờng 

1.3.1. Về quản lý đất đai 

1) Tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng 

đất kỳ đầu (2021-2025) của theo quy định. Nâng cao chất lượng và hoàn thành 
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phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đúng tiến độ. 

2) Chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà 

nước về đất đai, trong đó chủ động rà soát các văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đảm bảo sự phù 

hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo đủ 

hành lang pháp lý để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai 

trên địa bàn tỉnh.  

3) Quản lý chặt chẽ diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng 

hộ của tỉnh; chú trọng quy hoạch, tạo quỹ đất bố trí cho người có thu nhập thấp, 

các đối tượng xã hội hóa và bố trí tái định cư. 

4) Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất; lập hồ sơ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu địa 

chính; hiện chỉnh bản đồ hành chính; thẩm định phương án bồi thường; thẩm 

định giá đất, thuê đất; xây dựng mới, điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất 5 năm 

hàng năm; thẩm định hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thu hút đầu tư; 

bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để đấu giá nâng giá trị quyền 

sử dụng đất, bảo đảm sự công khai, minh bạch, hạn chế tình trạng khiếu kiện 

liên quan đến đất đai; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất 

đai, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai. 

1.3.2. Lĩnh vực khoáng sản 

1) Tiếp tục triển khai cụ thể hóa các quy định của Trung ương về khai thác 

và bảo vệ khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Quản lý, khai thác và sử dụng tài 

nguyên, khoáng sản theo quy hoạch, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.  

2) Tổ chức thực hiện hiệu quả quy định của tỉnh về trách nhiệm bảo vệ 

khoáng sản chưa khai thác. Xây dựng kế hoạch để triển khai đấu giá thí điểm 

các mỏ khoáng sản; khoanh định và công bố khu vực có khoáng sản phân tán, 

nhỏ lẻ; tiếp tục khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản, khu vực không đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản. Mở rộng công tác điều tra cơ bản địa chất về tài 

nguyên khoáng sản, tai biến địa chất; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tổ chức 

xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản 

của Nhà nước.  

3) Tập trung thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật trong khai 

thác khoáng sản trên địa bàn nhằm chấn chỉnh xử lý các hành vi vi phạm trong 

quản lý sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

1.3.3. Bảo vệ môi trường 

1) Tiếp tục ưu tiên tập trung đầu tư để từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu 
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về bảo vệ môi trường ở nông thôn; xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống cống, 

rãnh thoát nước thải; nạo vét, xử lý và phục hồi môi trường ở các thủy vực tiếp 

nhận nước thải đang bị ô nhiễm môi trường; phấn đấu duy trì hiện trạng diện 

tích ao, hồ, mặt nước ở khu vực nông thôn để tăng khả năng tự làm sạch và tạo 

cảnh quan môi trường.  

2) Cơ bản hoàn thiện hạ tầng quy hoạch các vị trí các điểm tập kết chất thải 

rắn (vật liệu dư thừa) từ hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch đã 

được phê duyệt.  

3) Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Xây dựng và đưa vào hoạt động 03 

nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt theo quy hoạch, tổng công suất tối thiểu 500 

tấn/ngày. Tuy nhiên, cần xem xét kỹ càng địa điểm đặt nhà máy, tránh vị trí đầu 

nguồn nước, ưu tiên lựa chọn các nhà đầu tư sử dụng công nghệ hiện đại, xử lý 

chất thải rắn không chôn lấp, có thể tái sử dụng thành phần có trong chất thải 

rắn. 

4) Xây dựng điểm thu gom, tập kết, trung chuyển rác thải  

5) Xử lý phục hồi môi trường bãi rác tạm khu công nghiệp Khai Quang, 

thành phố Vĩnh Yên; xử lý phục hồi môi trường bãi rác tạm Phường Xuân Hòa, 

thành phố Phúc Yên. 

6) Đầu tư xây dựng hạ tầng thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, nông 

thôn; Đầu tư, xây dựng hạ tầng thu gom, xử lý nước thải cho các cụm công 

nghiệp, làng nghề   

7) Xây dựng 01 nghĩa trang nhân dân cấp tỉnh theo quy hoạch. 

8) Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 

trường. Có các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ cho các hành vi đổ chất thải, rác 

thải bừa bãi.  

9) Với quan điểm “Không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, gây ảnh hưởng 

đến người dân”, việc bảo đảm vệ sinh môi trường tại các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp và làng nghề cần được đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp, nhằm 

hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ sản xuất công nghiệp đến môi trường, từng 

bước hướng tới phát triển “công nghiệp sạch”, bao gồm: Tiến hành sớm vi ệc 

đánh giá hi ện traṇg môi trường đối với toàn b ộ các khu, cụm công nghiệp hiện 

có, các cơ sở sản xuất để có phươ ng án xử lý chung trên điạ bàn cũng như từng 

khu vưc̣ ; Kiểm kê các nguồn gây ô nhiêm̃ chính trong quá trình sản xuất công 

nghiệp ở tất cả các doanh nghi ệp thuộc moị thành phần kinh tế ; điṇh kỳ quan 

trắc, phân tích thành phần các chất thải đ ộc haị. Hỗ trơ ̣kỹ thuật, đầu tư vốn , bố 
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trí nhân lực cho công tác quan trắc , thanh tra và quản lý môi trường; Đối với các 

cơ sở nằm ngoài địa điểm quy hoạch phát triển khu , cụm công nghiệp, phải tiến 

hành khảo sát và đánh giá tổng thể các yếu tố phát triển của các doanh nghiệp về 

vị trí , điều kiện sản xuất kinh doanh , năng lực sản xuất - công nghệ, tác động 

môi trường để xây dựng phương án bố trí , di chuyển hơp̣ lý. Trước mắt tập trung 

di chuyển các cơ sở sản xuất ô nhiêm̃ hoặc có nguy cơ gây ô nhiêm̃ cao, gần khu 

dân cư vào các khu, cụm công nghiệp tập trung. Đồng thời xây dựng kế hoạch di 

chuyển và thông báo công khai đối với các cơ sở còn laị để các doanh nghi ệp 

chuẩn bi ̣ có phương án sản xuất , đầu tư phù hơp̣ ; Tổ chức các đơṭ thanh tra , 

kiểm tra điṇh kỳ và đ ột xuất các CSSX trong các khu , cụm công nghi ệp một 

cách thường xuyên với sư ̣tham gia của các bên có trách nhiệm quản lý nhà nước 

về môi trường . Các đợt kiểm tra , thanh tra phải đươc̣ công bố công khai đến 

BQL, đến từng doanh nghi ệp có liên quan sau khi đa ̃có kết lu ận và thưc̣ hi ện 

đầy đủ các chế tài xử pháp vi phaṃ theo quy điṇh hiện hành. 

1.4. Giải pháp nâng cao hiêụ quả hoaṭ đôṇg của chính quyền , đẩy maṇh cải 

cách hành chính, cải cách tƣ pháp, an ninh quốc phòng 

1.4.1. Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền (Tổ chức bô ̣máy, cán 

bô,̣ xây dưṇg chính quyền; thanh tra, tư pháp, phòng chống tham nhũng). 

1) Tăng cường tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà 

nước và của tỉnh về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải 

cách hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc. 

2) Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả 

trong từng cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Nghị quyết 39 -NQ/TW ngày 

17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức; Nghị quyết Trung ương số 18 -NQ/TW ngày 25/10/2017 

về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 

trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;  Nghị quyết Trung ương số 19 -

NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Đề 

án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

3) Tập trung triển khai các quy định mới của Chính phủ về quản lý, sử 
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dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý chặt 

chẽ biên chế công chức, viên chức với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị đảm bảo hợp lý về 

chuyên môn, chức danh nghề nghiệp. Nâng cao chất lượng quy hoạch, bổ nhiệm 

cán bộ theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện; đẩy mạnh việc tổ chức thí điểm thi tuyển 

một số chức danh lãnh đạo, quản lý. 

4) Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo cán bộ, công chức, viên 

chức theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa nâng cao năng lực thực thi công vụ đối 

với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của tỉnh, ưu tiên cho đào tạo, 

bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở, tập trung vào ngoại 

ngữ, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ và đào tạo đội ngũ chuyên gia ở 

trong và ngoài nước; đẩy mạnh các chương trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ở 

nước ngoài để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực 

hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND 

tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức 

được biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng và thu hút giai đoạn 2017- 2021. 

5) Tiếp tục xác định cải cách hành chính mà cải cách thủ tục hành chính là 

chìa khóa trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó 

có những chỉ đạo, tổ chức triển khai các nội dung mang tính đột phá; xác định 

kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính hàng năm là một trong 

những tiêu chí đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và tiêu chí để bình xét thi đua, 

khen thưởng của mỗi tập thể, cá nhân. 

6) Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về văn hóa công 

vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị nhằm chấn chỉnh kỷ 

luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. 

1.4.2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp (Cải cách thể chế; xải 

cách thủ tục hành chính; xải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây 

dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách 

tài chính công; hiện đại hóa hành chính). 

1) Các văn bản quy phạm pháp luật được thẩm định đạt 100% yêu cầu về 

chất lượng và tiến độ. Chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng 

trong đề xuất ban hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND 

tỉnh, đặc biệt là các chính sách đặc thù của tỉnh và các kỹ năng kiểm tra, rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật. Tiến hành kiểm tra các văn bản quy phạm pháp 

luật do UBND tỉnh ban hành; kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng, kiểm 
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tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Công bố công khai các 

văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh hết hiệu lực. 

2) Tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả Luật xử lý vi phạm hành chính và 

các văn bản hướng dẫn thi hành ở các ngành, các cấp; tập trung nghiên cứu, đề 

xuất kịp thời với Trung ương để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp 

luật gắn với kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tập trung theo dõi thi hành pháp 

luật đối với các lĩnh vực trọng tâm theo kế hoạch của Bộ Tư pháp. Kiểm tra, thanh 

tra, xử lý vi phạm và giải quyết theo thẩm quyền khiếu nại, tố cáo trong việc 

thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kịp thời cung cấp thông tin cho 

Bộ Tư pháp về xử lý vi phạm hành chính để xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia. 

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh 

3) Đổi mới phương thức, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về 

phổ biến, giáo dục pháp luật. Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các chương 

trình, đề án, kế hoạch của Trung ương về phổ biến pháp luật; tổ chức đánh giá 

hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh. Triển khai hiệu quả 

“Ngày pháp luật Việt Nam”. Tập trung phổ biến các luật mới được Quốc hội 

thông qua; nghiên cứu, đổi mới cách thức phổ biến pháp luật, tổ chức giới thiệu, 

phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật mà dư 

luận xã hội quan tâm. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong việc 

triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật. 

Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp vào công tác 

phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ và nhân dân nhằm thực hiện tốt chủ 

trương xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Đảng và Nhà nước; 

tiếp tục rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác 

phổ biến giáo dục pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác hòa giải cơ sở; 

hướng dẫn đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã, phường, thị trấn góp phần 

hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

4) Triển khai sử dụng hiệu quả phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch trong 

toàn tỉnh; đào tạo, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch theo 

quy định của luật; số hoá sổ hộ tịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động chứng thực trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực 

hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 

2017- 2024 của tỉnh, nhằm đạt được các chỉ tiêu về đăng ký khai sinh, đăng ký 

khai tử; tỷ lệ xác định nguyên nhân chết; phối hợp cung cấp việc sinh với hoạt 

động khai sinh, việc ly hôn để ghi chú hộ tịch; tính chính xác của hoạt động 
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thống kê hộ tịch… Thực hiện cấp Phiếu lý lic̣h tư pháp qua dic̣h vu ̣bưu chính , 

đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Đẩy mạnhviệcxây dưṇg và quản lý 

cơ sở dữ liêụ lý lic̣h tư pháp , bảo đảm kết nối , chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ 

liêụ lý lic̣h tư pháp với Cơ sở dữ liêụ Quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liêụ 

chuyên ngành kh ác liên quan . Đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi 

thường nhà nước; giao dịch bảo đảm; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra 

chuyên ngành về hộ tịch, chứng thực trên địa bàn tỉnh. 

5) Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển tổ chức và hoạt động luật sư tỉnh phục 

vụ hội nhập kinh tế quốc tế và cải cách tư pháp; Đề án tiếp tục đổi mới và nâng 

cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Thường xuyên tổ chức tập huấn, 

hướng dẫn nghiệp vụ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực bổ 

trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 

phạm đối với hoạt động bổ trợ tư pháp nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà về lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 

6) Chỉ đạo các sở, ngành xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện 

công tác pháp chế trong quản lý nhà nước ở địa phương trên các lĩnh vực: xây 

dựng, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hoá văn 

bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; bồi thường nhà nước; hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp. Trơ ̣giúp pháp lý miêñ phí nhằm góp phần quan troṇg nâng 

cao y thức pháp luâṭ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân... 

1.4.3. Đảm bảo quốc phòng – an ninh 

1) Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của 

Trung ương, của Tỉnh ủy nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính 

trị và của toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc 

phòng toàn dân.  

2) Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, tăng cường hiệu lực quản lý 

nhà nước về an ninh, trật tự. Tiếp tục đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an 

toàn xã hội trong mọi tình huống, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển 

kinh tế- xã hội của địa phương. Tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm các 

địa bàn, vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an 

ninh kinh tế, an ninh xã hội. 

3) Thực hiện quyết liệt các giải pháp tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an 

toàn xã hội, nhất là trật tự đô thị, bảo đảm an toàn, trật tự cho cuộc sống của 

người dân. Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, không để tội phạm hoạt 

động lộng hành, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu 

“xã hội đen”, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Phấn đấu điều tra 
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làm rõ từ 75% trở lên các vụ phạm tội về trật tự xã hội, từ 95% trở lên các vụ 

trọng án. Giải quyết từ 90% trở lên các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị 

khởi tố. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác điều tra, 

xử lý tội phạm, không bỏ lọt hành vi phạm tội, không để xẩy ra oan, sai. Thực 

hiện quyết liệt các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông. 

4) Các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực 

sẵn sàng chiến đấu. Sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia khắc 

phục hậu quả thiên tai sự cố xảy ra.  

5) Tổ chức diễn tập, luyện tập khu vực phòng thủ và diễn tập ứng phó sự cố 

hồ đập và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối về người 

và vũ khí trang bị.  

6) Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch và tổ chức tập huấn 

cán bộ quân sự các cấp; tiến hành giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối 

tượng theo đúng kế hoạch. 

7) Chỉ đạo thực hiện tốt các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 

hàng năm, đủ chỉ tiêu, đúng luật công bằng. Tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo 

doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm kịp thời đầy đủ vũ khí, thiết bị kỹ 

thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, A2, trực phòng không và các hoạt động 

thường xuyên khác. 

8) Lực lượng công an tập trung nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo 

tình hình kịp thời tham mưu, xử lý giải quyết không để phát sinh phức tạp, tạo 

môi trường an ninh, an toàn, phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ phát kinh tế- xã hội của 

địa phương.  

9) Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, kinh tế, văn 

hóa tư tưởng, xã hội; giải quyết các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài không để 

hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.  

10) Tập trung cao độ lực lượng, biện pháp cho công tác phòng ngừa, ngăn 

chặn tội phạm; đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, điều 

tra, trấn áp và xử lý tội phạm theo đúng quy định của pháp luật. Động viên, khen 

thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng 

ngừa, ngăn chặn tội phạm; đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm khi để tình hình 

tội phạm hoạt động phức tạp gây bức xúc trong nhân dân.  

11) Chỉ đạo tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đấu 

tranh trấn áp với tội phạm có tổ chức, với các ổ nhóm, tiền ổ nhóm; tội phạm hoạt 

động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tội phạm lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ; 

tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp 

tài sản, đánh bạc, tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, vệ sinh an toàn thực 
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phẩm và tài nguyên, khoáng sản.  

12) Triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn nguồn “cung” và 

làm giảm nguồn “cầu” ma túy vào địa bàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác thi hành án. 

13) Đẩy mạnh công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài; 

quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý ngành, nghề kinh 

doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý dân cư.  

14) Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao 

thông, kiềm chế tai nạn và không để xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là tại các khu 

đô thị và khu du lịch của tỉnh.  

15) Chú trọng thực hiện các giải pháp phòng cháy, chữa cháy, tập trung ở khu 

đông dân cư, khu nhà ống trong ngõ hẹp, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương 

mại, khu công nghiệp. 

16) Đẩy mạnh xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng nhân 

rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, có hình thức động viên, khuyến khích để 

nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ngay 

từ cơ sở. 

2. Các nhóm giải pháp tổng quát 

2.1. Nhóm giải pháp tăng cƣờng năng lực quản lý nhà nƣớc 

  Với vai trò định hướng, dẫn dắt, các cấp uỷ, chính quyền và cơ quan quản 

lý nhà nước trong tỉnh cần tăng cường mạnh mẽ năng lực quản lý nhà nước 

trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội trên địa bàn tỉnh. Một số 

giải pháp cụ thể trong giai đoạn 2021-2025 hướng đến mục tiêu phát triển bền 

vững bao gồm: 

1) Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa 

phương, các cơ quan, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể xã hội, cộng 

đồng dân cư, các đối tác phát triển trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền 

vững. Tăng cường vai trò của Quốc hội, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức thành viên trong việc giám sát thực hiện và phản biện xã hội trong quá 

trình triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. 

2) Tăng cường và huy động các nguồn tài chính trong và ngoài nước để triển 

khai thực hiện kế hoạch, chương trình hành động giúp tăng trưởng kinh tế và 

phát triển xã hội; xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể để huy 

động các nguồn tài chính, đặc biệt là nguồn tài chính từ khu vực tư nhân để thực 

hiện các mục tiêu phát triển bền vững. 
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3) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp giữa 

các cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp, các tổ chức chính trị, xã hội, các hiệp 

hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và sự phối 

hợp giữa cơ quan của tỉnh với các cơ quan trung ương trong triển khai thực hiện 

các mục tiêu phát triển bền vững để bảo đảm tính tích hợp và lồng ghép của các 

mục tiêu. 

4) Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương; đẩy mạnh công khai, minh bạch trong sử dụng ngân sách nhà nước, trong 

phân bổ nguồn lực 

5) Trong bước thực hiện cụ thể các giải pháp, tỉnh tiến tới cải thiện mạnh mẽ 

công tác ra quyết định thông qua cắt giảm tình trạng chưa đi sâu đi sát với công 

việc cụ thể ở một số bộ phận quản lý; yêu cầu sự có mặt của các lãnh đạo có 

thẩm quyền cao nhất trong các cuộc họp quan trọng để ra quyết định nhanh 

chóng, giải quyết các tình huống có vấn đề và đưa ra hành động khắc phục 

nhanh chóng để giải quyết các vấn đề về hiệu suất.  

6) Xây dựng các kế hoạch hành động chi tiết và phản ứng nhanh trước 

những thay đổi. Xác định và tập trung vào một số hoạt động quan trọng nhất của 

tỉnh để đảm bảo lên thứ tự ưu tiên.  

7) Từng bước hình thành và xác định KPIs (Bộ chỉ số hiệu quả công việc 

quan trọng) và thiết lập các công cụ và hoạt động thường quy về quản lý hiệu 

quả công việc tại các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức về phát triển bền vững 

Mặc dù Việt Nam đã tham gia các chương trình nghị sự quốc tế về phát triển 

bền vững từ nhiều năm, Việt Nam cũng là quốc gia cam kết quốc tế từ rất sớm 

với các mục tiêu thiên niên kỷ - tiền thân của các mục tiêu phát triển bền vững – 

nhưng nhận thức đúng và đầy đủ về phát triển bền vững vẫn là một vấn đề lớn 

đối với Việt Nam, đặc biệt là ở các cấp uỷ chính quyền ở một số địa phương hay 

trong nhân dân. Đối với Vĩnh Phúc, để nâng cao nhận thức về phát triển bền 

vững, các cấp uỷ và chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần thực hiện các nhiệm vụ 

sau đây: 

1) Lồng ghép chiến lược phát triển bền vững, các mục tiêu phát triển bền 

vững vào các nghị quyết, quyết định, chính sách phát triển kinh tế - xã hội cuả 

tỉnh. Thường xuyên, liên tục đề cập đến nhiệm vụ phát triển bền vững trong các 

kỳ họp, trong các chỉ đạo và văn bản chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, kế hoạch 

và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2) Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện các mục tiêu về phát triển bền 

vững trong các cơ quan quản lý nhà nước, hành chính sự nghiệp từ tỉnh đến cơ 
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sở và toàn xã hội. Quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững theo lộ trình 

đã đề ra, phù hợp với lộ trình phát triển bền vững của cả nước mà Chính phủ đã 

chỉ đạo (Tham khảo Phụ lục III.2.3 Lộ trình thực hiện các chỉ tiêu phát triển bền 

vững của tỉnh Vĩnh Phúc). 

3) Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức và phát động các phong trào thi 

đua thực hiện các mục tiêu về phát triển bền vững trong các cấp chính quyền, cơ 

quan quản lý nhà nước và toàn xã hội. 

4) Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân một cách thường xuyên liên 

tục về phát triển bền vững, đặc biệt là các nội dung và mục tiêu về phát triển xã 

hội như dân số, y tế, giáo dục, lao động việc làm, an sinh xã hội, con người. 

5) Hợp tác sâu và rộng với các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, 

hiệp hội, các tổ chức chính trị xã hội khác để phổ biến kiến thức về phát triển 

bền vững và khuyến khích mọi thành phần kinh tế, thần phần xã hội thực hiện 

các chương trình, mục tiêu về phát triển bền vững. 

2.3. Nhóm giải pháp về hợp tác quốc tế trong phát triển bền vững 

Hợp tác quốc tế có ý nghĩa quan trọng và mang lại nhiều lợi ích trong việc thực 

hiện các chiến lược phát triển, trong đó có chiến lược phát triển bền vững. 

Không chỉ thực hiện thống nhất các chỉ đạo, các kế hoạch, chương trình hợp tác 

quốc tế từ Trung Ương, tỉnh cần chủ động thực hiện một số giải pháp sau đây: 

1) Kết nối với các chính quyền cấp địa phương ở một số quốc gia, học tập, 

chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, phát triển xã hội bền vững; cử các bộ đi 

trao đổi, học tập và chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia này để có được những 

giải pháp tốt trong phát triển bền vững cho tỉnh; 

2) Kết nối, hợp tác với các tổ chức phi chính phủ quốc tế đang hiện diện ở 

Việt Nam trong tìm kiếm và triển khai giải pháp phát triển bền vững.  

3) Tích cực tham gia và tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế, các hoạt động 

chia sẻ, học tập kinh nghiệm và nâng cao năng lực thực hiện các mục tiêu phát 

triển kinh tế, phát triển xã hội bền vững, có sự tham gia rộng rãi của các tổ chức, 

các nhà khoa học quốc tế về phát triển bền vững; 

4) Hợp tác với các tổ chức tư vấn, nghiên cứu ở nước ngoài trong phát triển 

kinh tế, phát triển các mục tiêu xã hội. Chẳng hạn như trường kinh doanh quốc 

tế và khoa nghiên cứu khu vực công hàng đầu như Princeton tại Châu Á để hỗ 

trợ kỹ thuật trong quá trình thiết kế và thực hiện các giải pháp can thiệp cụ thể 

cho từng lĩnh vực, chẳng hạn như hợp tác trong xây dựng thành phố thông minh 

- Thành phố Vĩnh Phúc hay phát triển khu du lịch Tam Đảo.  

5) Tìm kiếm và hợp tác với các chương trình tài trợ của Ngân hàng Thế giới, 

Quỹ Bill & Melinda Gates, USAID, DFID, GIZ, AUSAID và các tổ chức khác 
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để hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực y tế công cộng, giáo dục, bảo vệ môi 

trường và bảo tồn văn hóa; 

6) Hợp tác với các chương trình đào tạo tiếng Anh (như English First hoặc 

Wall Street English) để đào tạo tiếng Anh cho lao động trong các lĩnh vực liên 

quan; 

7) Chủ động phối hợp và tham gia cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các 

vấn đề toàn cầu và khu vực cũng như các thách thức đối với thực hiện các mục 

tiêu phát triển bền vững. 

2.4. Nhóm các giải pháp về huy động nguồn lực 

2.4.1. Giải pháp huy động nguồn lực tài chính 

Để phát triển bền vững, kinh tế cần tăng trưởng cao và ổn định; nguồn lục tài 

chính đảm bảo là điều kiện đảm bảo cho yêu cầu này. Đối với Vĩnh Phúc, để ổn 

định nguồn tài chính cho tăng trưởng kinh tế, tỉnh cần thực hiện đồng bộ các giải 

pháp sau đây: 

1)  Tăng cường nguồn lực tài chính công thông qua việc nâng cao hiệu quả hệ 

thống thuế, chính sách thuế; tiết kiệm chi tiêu công; đổi mới quản lý tài chính 

công theo hướng công khai, minh bạch. 

2)  Huy động các nguồn lực xã hội cho thực hiện các mục tiêu phát triển bền 

vững. Trong xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các 

cấp, bên cạnh nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, chú ý huy động các nguồn lực 

xã hội khác, đặc biệt từ khu vực doanh nghiệp, khu vực tư nhân cho thực hiện 

các mục tiêu phát triển bền vững. 

3)  Xây dựng các yếu tố đảm bảo chất lượng cuộc sống tại thành phố Vĩnh Yên 

hoặc các khu vực đô thị mới gần các Khu công nghiệp, qua đó giúp thuyết phục 

được nhà đầu tư định cư tại Vĩnh Phúc thay vì cuối ngày họ phải trở về Hà Nội, 

bao gồm chuyển cả gia đình của đội ngũ cán bộ quản lý. Vĩnh Phúc có thể kết 

hợp sáng này với du lịch bởi sẽ có tác động hiệp lực giữa việc biến thành Vĩnh 

Phúc trở nên hấp dẫn hơn đối với du khách cũng như đội ngũ nhân tài chất 

lượng cao trong lĩnh vực quản lý và gia đình, người thân của họ. Sáng kiến này 

cũng bao gồm thu hút và phát triển các nhà hàng, trung tâm mua sắm và chăm 

sóc sức khỏe tư nhân cũng như nỗ lực lớn trong chuyển đổi đô thị để hình thành 

Thành phố Vĩnh Phúc hấp dẫn vào năm 2025
37

. 

                                                           
37

Có nhiều thành phố quy mô nhỏ hơn đã thành công trong việc cạnh tranh với các đô thị lớn về 

chất lượng cuộc sống cho đội ngũ quản lý và chuyên gia. Ví dụ theo thông lệ quốc tế tốt nhất là San 

Antonio bang Texas (Hoa Kỳ) và Strasbourg (Pháp). Cả hai thành phố đều xây dựng được những con 
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4)  Tiếp tục cải cách môi trường đầu tư, tích cực xúc tiến đầu tư, đổi mới sáng 

tạo trong xúc tiến đầu tư, tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với các nhà đầu tư. 

Cụ thể, tỉnh cần hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ Cơ quan Xúc 

tiến Đầu tư của tỉnh và trao quyền cũng như trách nhiệm tương xứng để cơ quan 

này thực sự phát huy được vai trò cũng như công tác xúc tiến đầu tư được hiệu 

quả, qua đó góp phần lấy lại vị thế là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về 

thu hút đầu tư, qua đó tạo ra nhiều việc làm hơn và góp phần nâng cao thu nhập 

người dân.  

5) Có vị trí địa lý thuận lợi, rất gần Thủ đô Hà Nội, các nhà đầu tư trong và 

ngoài nước rất dễ dàng ghé thăm tỉnh để đánh giá và tìm kiếm cơ hội đầu tư. 

Tỉnh cần thiết phải thành lập hoặc kiện toàn cơ quan xúc tiến đầu tư của tỉnh 

thành một trung tâm xúc tiến đầu tư và marketing số để thu hút các nhà đầu tư 

và du khách đến Tỉnh với đội ngũ cán bộ dám nghĩ dám làm, chủ động và giao 

tiếp tốt bằng tiếng Anh qua điện thoại. Trung tâm này sẽ có kết hợp cả năng lực 

xúc tiến đầu tư và năng lực marketing số.   

-    Năng lực xúc tiến đầu tư: Trung tâm xúc tiến đầu tư và marketing số sẽ đóng 

vai trò thăm dò, thu hút và hoàn thành thương vụ với các nhà đầu tư. Trung tâm 

này sẽ gồm các bộ phận phụ trách các ngành du lịch - dịch vụ, nông nghiệp và 

công nghiệp. Họ sẽ xây dựng một định vị giá trị hấp dẫn, bao gồm một tài liệu 

thu hút đầu tư giới thiệu các thế mạnh và cơ hội của từng ngành. Bước tiếp theo 

sẽ là thu hút nhà đầu tư tối ưu, cụ thể là tiếp cận các doanh nghiệp mục tiêu 

thông qua việc lập danh sách 100 nhà đầu tư mục tiêu hàng đầu, thực hiện tiếp 

cận, xúc tiến đầu tư và quản lý/báo cáo thường xuyên tiến độ thăm dò nhà đầu tư 

lên lãnh đạo Tỉnh.  

-    Năng lực marketing số: Thông qua marketing số và các thông cáo báo chí, 

tỉnh cần đặt mục tiêu xuất hiện trên hơn 100 tin bài của các kênh tin tức hàng 

đầu thế giới mỗi năm. Vĩnh Phúc có thể khai thác “câu chuyện thành công” của 

mình, đó là sự chuyển đổi cởi mở để phát triển từ một tỉnh thuần nông đến một 

tỉnh phát triển ra sao, và truyền thông đối ngoại để xây dựng thương hiệu của 

tinhr. Tỉnh cũng có thể tiếp cận nhà đầu tư bằng phương thức trực tiếp thông qua 

tổ chức các Hội thảo nhà đầu tư quy mô lớn hay các hoạt động xúc tiến chung 

chung trên diện rộng nhưng có lẽ hiệu quả hơn là cần lập một danh sách các nhà 

đầu tư mục tiêu cụ thể và chủ động tiếp cận các nhà đầu tư mục tiêu này với một 

                                                                                                                                                                                     
đường đi bộ đẹp bên bờ sông đã trở thành biểu tượng của thành phố, giúp thu hút cả du khách đến 

thăm quan du lịch cũng như các nhà quản lý doanh nghiệp đến sinh sống và làm việc.  
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bản tài liệu kêu gọi đầu tư được thiết kế “dạng may đo” – tức là thiết kế cụ thể 

và phù hợp cho từng nhà đầu tư tiềm năng, nêu bật những lý do họ nên đầu tư ở 

tỉnh mình. 

2.4.2. Giải pháp huy động nguồn lực con người 

1) Việc đáp ứng nhu cầu của các ngành kinh tế đang tăng trưởng có thể thực 

hiện thông qua tăng cường đào tạo cho người lao động và thu hút lao động nhập 

cư. Ngoài các giải pháp trong phần giáo dục và đào tạo, một số giải pháp ưu tiên 

sau để thu hút lao động có tay nghề: 

– Tổ chức các sự kiện cho người tìm kiếm việc làm như hội chợ việc làm, 

lễ tốt nghiệp ở trường đại học... để thu hút nhân tài. Đưa thông tin về các ứng 

viên nhân tài đã gặp gỡ tại các sự kiện này vào danh mục địa chỉ email, duy trì 

liên lạc thường xuyên với những đối tượng quan tâm. 

– Thực hiện chương trình khuyến khích các nhân tài của tỉnh Vĩnh Phúc 

hiện đang sinh sống ở nơi khác quay trở về làm việc ở quê nhà. Tỉnh có thể tiếp 

cận những đối tượng này bằng cách thông qua các chương trình truyền thông, 

kết nối thông tin.  

– Tiếp cận gián tiếp thông qua các chương trình quảng cáo và lập một 

trang web riêng về việc làm. Đăng quảng cáo trên báo quốc gia và vùng về 

những lợi ích khi làm việc ở tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giúp giới thiệu quảng bá tới nhân 

tài có tay nghề trên khắp cả nước. 

2) Ngoài giải pháp tiếp cận và cơ chế khuyến khích, cần đảm bảo đưa ra các 

quy định, định hướng khuyến khích nhập cư (Lao động nhập cư có tay nghề 

thường đi cùng với gia đình, do đó cần tạo điều kiện dễ dàng tiếp cận các dịch 

vụ xã hội cơ bản như người địa phương). 

2.5. Nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 

Mặc dù là tỉnh có tỷ lệ dân số vàng, dân số trong độ tuổi lao động lớn, tuy nhiên 

nguồn nhân lực tại tỉnh Vĩnh Phúc còn thiếu hụt nhiều kỹ năng. Do vậy, để đảm 

bảo nguồn nhân lực đủ trình độ cho nhu cầu phát triển kinh tế nhanh và ổn định, 

tỉnh cần có giải pháp bổ sung thêm các chương trình đào tạo: 

1) Kỹ năng trong ngành du lịch và dịch vụ 

a. Tiếng Anh; 

b. Dịch vụ nhà hàng – khách sạn và catering (tổ chức tiệc); 

c. Gắn kết số và marketing số; 
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2) Kỹ năng trong ngành nông nghiệp  

a. Các thông lệ sản xuất nông nghiệp đem lại năng suất cao; 

b. Chọn giống cây trồng; 

c. Lắp đặt, vận hành và bảo trì trang thiết bị nông nghiệp công nghệ cao. 

3) Kỹ năng trong ngành công nghiệp  

a. Sản xuất đồ nội thất; 

b. Sản xuất hàng may mặc; 

c. Sản xuất ô tô, xe máy, hàng điện tử; 

4) Kỹ năng khởi nghiệp và quản trị vận hành một tổ chức hoạt động kinh doanh 

5) Kỹ năng trong các lĩnh vực văn hóa – xã hội  

a. Kế hoạch hóa gia đình (dành cho những cán bộ ngành y tế, cán bộ làm 

công tác kế hoạch hoá gia đình, người trong độ tuổi sinh đẻ và trẻ em vị 

thành niên); 

b. Sinh sản, vắc-xin và dinh dưỡng trẻ em (dành cho cán bộ ngành y tế, các 

cặp vợ chồng và những đối tượng tiềm năng mang thai và nuôi con nhỏ); 

c. Kỹ năng giáo dục đào tạo lấy học sinh làm trung tâm (dành cho giáo viên 

trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là giáo dục phổ thông). 

Để thúc đẩy và hỗ trợ thực hiện các chương trình đào tạo này, với vai trò 

quản lý nhà nước tỉnh cần thực hiện các giải pháp cụ thể sau đây:  

1) Thu hút các cơ sở giáo dục tư thục có chất lượng cao: 

 Hỗ trợ về cơ chế, chính sách để khuyến khích thành lập cơ sở đào tạo 

tại tỉnh như hợp lý hóa quy trình phê duyệt và thủ tục hành chính. 

 Giám sát chặt chẽ và ban hành các quy định để đảm bảo các cơ sở giáo 

dục tư sẽ cung cấp dịch vụ đạt chất lượng cho học viên và đảm bảo quyền lợi 

của học viên.  

2)   Tổ chức các khóa đào tạo hoặc hình thành các trường học theo cơ chế hợp 

tác giữa Nhà nước – tư nhân (PPP): 

 Hợp tác Nhà nước – tư nhân trong đào tạo là sự phối hợp giữa các công 

ty tư nhân và trường đại học và dạy nghề công lập. Sự phối hợp này đáp ứng 

được nhu cầu tuyển dụng của các công ty bằng cách nâng cao chất lượng nguồn 

lao động. Các công ty có thể hỗ trợ điều chỉnh chương trình học hoặc cung cấp 
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giảng viên đào tạo. Ngược lại, các trường sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng, vốn và 

quản lý chương trình. Các trường tiếp nhận hỗ trợ đào tạo từ các công ty và về 

lâu dài sẽ xây dựng một chương trình đào tạo riêng và hiệu quả phù hợp với nơi 

làm việc.  

 Xác định các ngành và công ty có ý định đào tạo hợp tác Nhà nước – tư 

nhân. Đó là các ngành sẽ đòi hỏi mức độ đào tạo nhiều, vượt ngoài khuôn khổ 

chương trình học truyền thống. Chính quyền sẽ là cầu nối giữa các ngành với 

các trường phù hợp để tổ chức chương trình, chẳng hạn như kết hợp giữa các 

trường kỹ thuật với ngành sản xuất. Sau đó, có thể tổ chức chương trình với cam 

kết ngắn và dài hạn (2-10 năm) từ phía công ty. Về lâu dài, các trường học nên 

phát triển chương trình học độc lập đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp tư 

nhân. 

 Tổ chức các khóa học ngắn hạn: Cơ quan quản lý nguồn nhân lực sẽ 

phối hợp với các trường đại học và trung cấp nghề công lập, xác định trường 

phù hợp để tổ chức chương trình và nhân rộng các khóa học. Các khóa học này 

đòi hỏi ít đầu tư về thời gian và tài chính hơn các chương trình học của tư nhân 

và hợp tác công tư. 

3)   Khuyến khích đào tạo tại nơi làm việc (Khuyến khích doanh nghiệp trực tiếp 

đào tạo) 

Khuyến khích đào tạo tại nơi làm việc bằng cách hỗ trợ một phần trong thời gian 

đào tạo cho nhân viên mới. Việc này sẽ cho phép các công ty bù đắp chi phí do 

nhân viên mới không thể làm việc hoàn hảo ngay trong một vài tháng đầu tiên. 

Toàn bộ các ngành đều đòi hỏi đào tạo tại nơi làm việc dưới hình thức thực tập 

và làm việc toàn thời gian. Tuy nhiên, một số ngành có chi phí tuyển nhân viên 

mới rất cao vì các kỹ năng này có tính chuyên môn và cần đào tạo trong thời 

gian dài. Để khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường thực hiện đào tạo tại 

nơi làm việc, tỉnh cần thực hiện những biện pháp sau: 

- Có các cơ chế khuyến khích cho những ngành đang gặp khó khăn trong việc 

tuyển dụng nhân viên mới như hỗ trợ một phần lương trả nhân viên mới trong 

một vài tháng đầu. 

- Tỉnh có cơ chế khuyến khích hình thức đào tạo tại nơi làm việc khi đàm phán 

với các công ty mới thành lập hoặc đang mở rộng để đảm bảo tuyển lao động 

mới một cách thuận lợi.  

- Để tránh tình trạng công ty và người lao động tranh thủ lợi dụng chính sách 

này, tỉnh sẽ không hỗ trợ toàn bộ lương cho công ty, đồng thời có quy định yêu 
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cầu người lao động hoàn trả lại toàn bộ số tiền được hỗ trợ nếu không tiếp tục 

tham gia chương trình hoặc bỏ việc tại công ty.  

4)   Bổ sung nguồn kinh phí đào tạo nâng cao tay nghề của lao động ở các vị trí 

hiện tại để tăng năng suất lao động  

Đảm bảo cung cấp đầy đủ các khóa đào tạo ngắn hạn cho lao động đang giữ các 

vị trí công việc hiện tại sẽ cho phép người lao động cải thiện kỹ năng và nâng 

cao năng suất. Hầu hết các khóa học ngắn hạn cho các công việc mới cũng sẽ 

phù hợp với người lao động đang giữ các vị trí công việc hiện tại. Do vậy, sẽ 

phải lập kế hoạch bổ sung số lượng khóa học để đáp ứng nhu cầu của lao động 

đang không có ý định đổi việc. Bên cạnh đó, về lâu dài cũng nên tổ chức thêm 

các khóa ngắn hạn cho các vị trí trong lĩnh vực nông nghiệp. Chẳng hạn, lao 

động nông nghiệp sẽ được đào tạo nâng cao tay nghề để hiện đại hóa quy trình 

trồng trọt. 

5)   Nâng cao chất lượng quản lý hệ thống giáo dục  

Các trường công lập phối hợp chặt chẽ với ngành, cơ quan xúc tiến đầu tư và 

các cơ quan quản lý nguồn nhân lực để dự báo nhu cầu lao động và đào tạo; Tổ 

chức xin ý kiến đánh giá của ngành về nhu cầu đào tạo trong quá trình xây dựng 

chương trình và nội dung giảng dạy.  

Lập các đầu mối cơ quan quản lý nguồn nhân lực để ngành và cơ sở giáo dục có 

thể liên hệ với nhau nhằm trao đổi về nhu cầu đào tạo người lao động. Khuyến 

khích các đơn vị tư nhân đóng góp nhiều hơn bằng cách đưa nhân sự ngành vào 

Hội đồng của trường hoặc cung cấp giảng viên cho các khóa học. Ra quy định 

bắt buộc các trường đại học và dạy nghề lấy ý kiến phản hồi của ngành về tất cả 

các khóa học. 

6)   Giao cho một cơ quan quản lý nguồn nhân lực chuyên trách để quản lý lực 

lượng lao động một cách vừa tập trung vừa toàn diện  

Hiện nay, việc quản lý và thực thi các chính sách về lao động trong tỉnh (tương 

tự ở các địa phương khác) do nhiều cơ quan đảm nhiệm. Điều này có thể dẫn tới 

những khó khăn trong quá trình phối hợp thực hiện các chính sách về lao động 

cũng như nhiều cơ chế chính sách mang tính đột phá và đòi hỏi sự tập trung cao 

khó được xây dựng và triển khai, dẫn tới hiệu quả chưa cao về quản lý nguồn 

nhân lực nói chung và lực lượng lao động nói riêng. Do đó, cần thiết có một Cơ 

quan quản lý nguồn nhân lực chuyên trách, quản lý tập trung và toàn diện lực 

lượng lao động trong tỉnh; đây là cơ quan sáng tạo các phương pháp, tham mưu 

cho Lãnh đạo tỉnh các cơ chế, chính sách đột phá về phát triển nguồn nhân lực 
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và lực lượng lao động của tỉnh. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cũng như 

việc thành lập mới hay sắp xếp lại chức năng nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà 

nước về lao động hiện tại của tỉnh để thành lập Cơ quan quản lý nguồn nhân lực 

chuyên trách này sẽ được xem xét triển khai phù hợp với điều kiện và đặc thù 

của Vĩnh Phúc.  

Cơ quan quản lý nguồn nhân lực phải tham gia các sự kiện với người tìm việc 

làm, tiến hành quảng bá để thu hút nhân tài cũng như triển khai các cơ chế 

khuyến khích thu hút nhân tài chất lượng cao. Cơ quan này cũng sẽ thúc đẩy 

điều chỉnh quy định như về nhà ở nhằm đảm bảo quá trình nhập cư diễn ra thuận 

lợi. Bên cạnh đó, cơ quan này cần phải phối hợp với các sở ban ngành khác để 

đảm bảo người nhập cư không gặp phải các vấn đề về an sinh xã hội như giáo 

dục và y tế. 

2.6. Nhóm giải pháp về phát triển thị trƣờng, hỗ trợ doanh nghiệp 

Vĩnh phúc đã có một nền tảng khá vững chắc, một lịch sử đáng tự hào trong 

chuyển đổi nền kinh tế từ nông nghiệp kém phát triển sang kinh tế công nghiệp 

hiện đại. Để tiếp tục phát triển, đặc biệt là hướng tới mục tiêu phát triển xã hội 

bên cạnh tăng trưởng kinh tế, tỉnh cần thực hiện nhiều giải pháp mạnh mẽ hơn 

nữa. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng đến công tác marketing phát triển thị 

trường. Là địa phương có địa hình thuận lợi cho phát triển kinh tế, có vị trí địa lý 

nằm cạnh Thủ đô Hà Nội, tỉnh cần thực hiện các giải pháp để tận dụng tối đa các 

lợi thế này.  

1) Về phát triển thị trường, một số giải pháp sau đây cần được tiến hành đồng bộ 

và chuyên nghiệp: 

-  Hợp tác với các kênh truyền hình truyền thông quốc tế như CNN, BBC, 

NHK,… các nền tảng số như TripAdvisor hay Lonelyplanet nhằm quảng bá 

Vĩnh Phúc như một điểm đến đầu tư thuận lợi, một địa điểm du lịch đủ hấp dẫn 

ngay cạnh Thủ đô Hà Nội và dần nâng cao vị thế của Tỉnh trên các nền tảng này. 

-   Hợp tác với các chính quyền địa phương, các tập đoàn và công ty toàn cầu để 

tổ chức các buổi giới thiệu về môi trường đầu tư ở tỉnh, các điều kiện thuận lợi 

như vị trí địa lý, địa hình, nguồn cung lao động, … để thu hút các nhà đầu tư.  

2) Về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, 

-  Vĩnh Phúc tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh thông qua cải cách chính 

quyền minh bạch, linh hoạt và chủ động hơn. Vĩnh Phúc đã từng thuộc top 

những tỉnh thành có chỉ số năng lục cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) hàng đầu cả nước 
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(vị trí cao nhất từng đạt là thứ 3 cả nước vào năm 2008), tuy nhiên, vị thế này 

của Vĩnh Phúc liên tục giảm sút, hiện nay chỉ số PCI của Vĩnh Phúc chỉ đứng 

thứ 13. Do vậy, trong giai đoạn tới, tỉnh cần nỗ lực và cải thiện mạnh mẽ môi 

trường đầu tư để từng bước lấy lại vị thế của mình. Đặc biệt trong bối cảnh 

nhiều doanh nghiệp lớn, đóng góp chủ yếu trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh 

đang phải đối diện với một số thách thức lớn về mở rộng thị phần hay tăng 

trưởng doanh số (ví dụ các doanh nghiệp trong ngành ô tô, xe máy). Để thu hút 

các doanh nghiệp mới, sẽ xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và thuận 

lợi từ thành lập doanh nghiệp cho đến khi vận hành kinh doanh. Đặc biệt, sẽ cải 

thiện đáng kể môi trường kinh doanh trong các ngành trọng tâm theo như nhận 

định của Ngân hàng Thế giới và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tỉnh sẽ áp 

dụng theo các mô hình đã triển khai thành công để đảm bảo năng lực cạnh tranh 

của Tỉnh vượt trội hơn so với các địa phương tương đồng trong khu vực.  

-   Đối với doanh nghiệp nước ngoài, bên cạnh cải thiện môi trường kinh doanh, 

cải cách thủ tục hành chính, một trong những phải pháp tốt để hỗ trợ doanh 

nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đang gặp thách thức trong tăng trưởng 

trong các ngành như ô tô, xe máy, tỉnh cần có chính sách ưu đãi, khuyến khích 

về thuế, đơn giản hoá thủ tục và nhiều chính sách hỗ trợ khác cho các doanh 

nghiệp này trong việc hình thành và mở rộng các lĩnh vực, các dòng sản phẩm 

mới với các tính năng mới theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên 

liệu, … (như ô tô và xe máy điện), qua đó, vừa đảm bảo duy trì tăng trưởng ổn 

định tại thị trường Việt Nam, vừa góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu bảo vệ 

môi trường trong chiến lược phát triển bền vừng. 

-  Việc hình thành trung tâm xúc tiến đầu tư bao gồm chức năng hỗ trợ miễn phí 

các nhà đầu tư nước ngoài các thủ tục pháp lý, thủ tục hành chính trong quá 

trình đầu tư, vận hành doanh nghiệp tại Việt Nam cũng là một giải pháp hữu 

hiệu để thu hút đầu tư nước ngoài, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 

nhanh và ổn định của tỉnh. 

2.7. Nhóm giải pháp về phát triển khoa học công nghệ 

Các giải pháp phát triển khoa học và công nghệ cần được thực hiện tổng 

thể từ việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, phát 

triển thị trường công nghệ, chú trọng hợp tác quốc tế, cùng với các giải pháp về 

vốn đầu tư, về nguồn nhân lực tạo ra nhóm giải pháp cơ bản nhằm huy động và 

sử dụng có hiệu quả nguồn lực vào thực hiện quy hoạch kinh tế xã hội của tỉnh, 

từng bước xã hội hóa hoạt động khoa học công nghệ. 
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1) Tâṇ duṇg cuôc̣ cách mạng công nghiệp 4.0 như bước đà để phát triển 

công nghê.̣ Một trong những vấn đề mấu chốt để nâng cao hiệu quả sản xuất và 

tăng khả năng cạnh tranh là không ngừng đổi mới công nghệ. Phải coi trọng 

khoa học công nghệ, trước hết tập trung vào các khâu trọng yếu, các chương 

trình phát triển và ứng dụng, đưa tiến bộ khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển 

nông thôn. 

2) Trong vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách nhà nước cần dành một 

tỷ lệ thích đáng tuỳ theo từng ngành cho đổi mới công nghệ, đảm bảo tốc độ 

tăng chi cho đổi mới công nghệ cao hơn tốc độ tăng đầu tư cơ bản chung. Bên 

cạnh đó cần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho khoa học và công nghệ. 

Dành một phần vốn đầu tư cho việc tăng cường các cơ quan làm dịch vụ công 

nghệ (đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm...). Xây dựng và phát triển mạng 

lưới thông tin khoa học và công nghệ, chuẩn bị điều kiện để nối mạng với cả 

nước. Miễn thuế đối với phần vốn dành cho công tác nghiên cứu đổi mới công 

nghệ tại các doanh nghiệp. Miễn giảm thuế có thời hạn cho các dự án sản xuất 

thử.  

3) Đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động khoa 

học, công nghệ, đặc biệt đối với các lĩnh vực nghiên cứu triển khai. Từng bước 

hình thành các tổ chức khoa học và công nghệ cấp huyện trên cơ sở sáp nhập các 

tổ chức khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư nhằm chuyển giao các tiến bộ kỹ 

thuật vào sản xuất và đời sống. 

4) Đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công 

nghệ. Mở rộng hợp tác với các tổ chức KH&CN ở Trung ương. Phát triển các 

hình thức hợp tác, liên kết, hợp đồng chuyển giao giữa các tổ chức KH&CN, các 

trường đại học, cao đẳng với doanh nghiệp, với các cơ sở sản xuất trên địa bàn 

tỉnh. Tăng cường các nội dung hợp tác nhằm phát triển nguồn nhân lực, nâng 

cao năng lực và trình độ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đào tạo 

và phát triển đội ngũ nhân lực có trình độ cao. Chú trọng nâng cao trình độ 

ngoại ngữ cho cán bộ khoa học và công nghệ, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu 

hội nhập quốc tế. Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích cán bộ KH&CN đi 

học tập, nghiên cứu ở  nước ngoài; tham gia các hội nghị hội thảo khoa học quốc 

tế ở trong và ngoài nước.  

2.8. Nhóm giải pháp về bảo vệ môi trƣờng 

2.8.1. Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách 

- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa 

phương, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng 
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đất đai như: Bồi thường, giải phóng mặt bằng; hỗ trợ đất dịch vụ; đấu giá, đấu 

thầu quyền sử dụng đất; đấu giá quyền khai thác khoáng sản, xử lý các trường 

hợp vi phạm luật đất đai... 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với 

các cơ sở sản xuất áp dụng công nghệ sản xuất sạch, ít chất thải; các mẫu hình 

tiêu thụ tiết kiệm, sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. 

- Nghiên cứu và ban hành quy chế bảo vệ môi trường và tiêu chuẩn môi 

trường cấp tỉnh. Xây dựng, ban hành chính sách xã hội hoá công tác bảo vệ môi 

trường, khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế cả trong và ngoài tỉnh 

tham gia bảo vệ môi trường. 

2.8.2. Huy động vốn 

- Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nguồn vốn (nguồn, 

ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA, nguồn vốn khác) cho việc thực hiện các 

chương trình, dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên và bảo vệ môi trường.  

- Đa dạng hoá các loại hình hoạt động bảo vệ môi trường, khuyến khích 

sự tham gia của khu vực tư nhân; có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp 

thuộc mọi thành phần kinh tế thực hiện các dịch vụ bảo vệ môi trường.  

2.8.3. Đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 

1) Hoàn thiện bộ máy quản lý, đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao năng lực 

hiệu lực và hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý trong việc phát triển bền vững tài 

nguyên môi trường. 

- Kiện toàn và nâng cao năng lực hệ thống bộ máy quản lý nhà nước về tài 

nguyên và môi trường ở các cấp, đặc biệt là ở cấp huyện và xã. Đẩy mạnh việc 

phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường trách nhiệm và tạo cơ chế phối hợp 

chặt chẽ giữa các các cấp, các ngành; phân định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ 

của các cấp, các ngành trong quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường 

hiệu quả, đúng pháp luật tránh sự chồng chéo không rõ trách nhiệm. Nghiên cứu 

tổ chức đơn vị thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá việc thực hiện phát triển 

bền vững theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Tăng cường công tác đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, 

nghiệp vụ, đạo đức, phong cách làm việc cho cán bộ, công chức của tỉnh nói 

chung và cán bộ, công chức chuyên môn lĩnh vực tài nguyên, môi trường nói 

riêng. 

- Huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tham gia vào việc bảo 
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vệ môi trường và quản lý tài nguyên của tỉnh. 

 - Tăng cường các hoạt động phối hợp thanh, kiểm tra, đấu tranh phòng, 

chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài 

nguyên thiên nhiên; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh giải 

quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, tập trung giải quyết dứt điểm các đơn, thư tồn 

đọng và giải quyết kịp thời các đơn thư phát sinh theo đúng quy định của pháp 

luật để hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, không để 

xảy ra các điểm nóng về khiếu kiện. 

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 

động môi trường đối với các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án. Kịp thời 

điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án chưa đáp ứng các yêu 

cầu về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. 

- Đẩy mạnh các hoạt động giám sát, kiểm soát ô nhiễm, quan trắc, tăng 

cường chất lượng và tần suất kiểm soát ô nhiễm, quan trắc môi trường. 

2) Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về phát triển 

bền vững tài nguyên môi trường. 

- Phổ biến, quán triệt rộng rãi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách và pháp luật của Nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi 

trường, quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên gắn với phát triển bền vững. 

- Tăng cường vai trò tham gia giám sát của các tổ chức xã hội, cộng đồng  

tại địa phương đối với các hoạt động về đất đai, tài nguyên khoáng sản. Thu hút 

rộng rãi các tổ chức đoàn  thể và các tầng lớp nhân dân vào quá trình lựa chọn 

và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư tại địa phương theo nguyên tắc "dân 

biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". 

- Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, hình thành và phát 

triển các điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ môi trường. Chú trọng xây 

dựng và thực hiện hương ước, quy định, cam kết bảo vệ môi trường; phát triển 

các mô hình cộng đồng dân cư tự quản trong hoạt động bảo vệ môi trường. 

- Nâng cao năng lực công tác truyền thông trong các cơ quan quản lý nhà 

nước, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể các phương tiện thông tin đại 

chúng trong các hoạt động truyền thông. Đưa chương trình giáo dục về tài 

nguyên, môi trường vào trường học nhằm nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ 

tài nguyên, môi trường, trang bị sớm và liên tục những kiến thức sâu, rộng về 

phát triển bền vững đối với thế hệ trẻ, lực lượng thanh, thiếu niên. 
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2.8.4. Về khoa học và công nghệ 

- Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến trong công 

tác xây dựng hệ thống thông tin tài nguyên từ tỉnh đến cơ sở theo hướng công 

nghệ số hiện đại. Từng bước cập nhật, chỉnh lý, trao đổi thông tin từ tỉnh đến cơ 

sở qua mạng Internet gắn với thủ tục hành chính. 

- Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ môi trường, công nghệ 

sạch, thân thiện môi trường. Phát triển các công nghệ xử lý và tái chế, tái sử 

dụng chất thải. 

2.8.5. Mở rôṇg, tăng cường phối hơp̣ với các tổ chức, cơ quan liên ngành 

Mở rộng, tăng cường sự phối hợp và hợp tác giữa địa phương với các cơ 

quan, tổ chức ở Trung ương, với các tỉnh lân cận và chủ động thu hút sự hợp tác, 

hỗ trợ quốc tế vào các lĩnh vực đào tạo, chuyển giao công nghệ sản xuất sạch và 

thân thiện với môi trường, tư vấn kỹ thuật, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tài 

chính cho việc quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, phòng chống 

thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, kiểm soát ô nhiễm, phòng, chống và giảm 

nhẹ thiên tai, xóa đói giảm nghèo nhằm hướng tới phát triển bền vững. 

2.9. Nhóm giải pháp về phối hợp phát triển kinh tế giữa các tỉnh trong 

vùng 

1)  Vĩnh Phúc nằm trong Vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ, đặc biệt là địa 

phương nằm ở vị trí cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội, vì vậy việc phối 

hợp phát triển kinh tế giữa các tỉnh trong vùng sẽ đem lại hiệu quả cao trong 

thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Một số giải pháp trọng tâm tỉnh ưu tiên 

thực hiện trong giai đoạn 2012-2025 bao gồm: 

-   Kết nối hợp tác với các tỉnh lân cận, đặc biệt là Hà Nội trong sản xuất và 

cung ứng theo chuỗi giá trị, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp (chăn nuôi và 

trồng trọt) và sản phẩm nông nghiệp sạch, hướng tới là các sản phẩm nông 

nghiệp công nghệ cao, cho hệ thống siêu thị và các cửa hàng, chợ kinh doanh 

nông sản thực phẩm. Theo đó, Vĩnh Phúc sẽ được hình thành là vùng trồng trọt 

và chăn nuôi công nghệ cao cung cấp nguồn thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn cho 

nhu cầu tiêu thụ của người dân Thủ đô Hà Nội. 

-  Kết nối hợp tác với các địa phương như Tỉnh Sơn La (huyện Mộc Châu), 

Hà Nội (huyện Ba Vì), tỉnh Lâm Đồng (TP Đà Lạt), tỉnh Bình Thuận, tỉnh Hưng 

Yên để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm đầu tư, quy hoạch, tập huấn cho nông dân 

phát triển mô hình nuôi bò sữa, mô hình trồng cây thanh long, cây chuối tiêu 
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hồng và tìm kiếm phát triển thị trường sản phẩm cho đồng bào huyện Sông Lô, 

huyện Tam Dương, huyện Vĩnh Tường. 

2) Ngoài ra, để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tỉnh cũng triển khai 

hợp tác với các địa phương trong vùng ở những lĩnh vực sau: 

-  Kết nối hợp tác với Thủ đô Hà Nội trong các chương trình trao đổi 

phương pháp giáo dục, thu hút đầu tư giáo dục chất lượng cao vào địa bàn tỉnh, 

đặc biệt là giáo dục trung học và giáo dục mầm non. 

-   Kết nối hợp tác với Thủ đô Hà Nội, với các bệnh viện tuyến Trung Ương 

và bệnh viện Thủ đô Hà Nội trong trao đổi chuyên môn, trao đổi bác sỹ, hỗ trợ 

khám chữa bệnh, đặc biệt là các ca bệnh phức tạp để hướng tới nâng cao chất 

lượng đội ngũ bác sỹ tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, giảm thiểu số trường 

hợp phải chuyển tuyến trong điều trị cho bệnh nhân. 

-  Kết nối hợp tác với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong vùng trong việc kết nối 

hợp tác với các tổ chức quốc tế, nhât là các tổ chức phi chính phủ trong tìm kiếm 

các nguồn tài trợ vốn, tài trợ chuyên môn để thu hút các dự án phát triển cộng 

đồng, các dự án hỗ trợ đào tạo thay đổi nhận thức về phát triển bền vững, các dự 

án giúp phát triển con người, quản lý và bảo vệ môi trường, đặc biệt là tại các 

vùng nông thôn, vùng trung du và những địa điểm người dân dễ bị tổn thương 

đang sinh sống. 

3. Tổ chức và triển khai thực hiện 

3.1. Kế hoac̣h phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016 – 2020) phải được tổ chức 

quản triệt sâu rộng trong các cấp ủy Đảng , chính quyền các cấp , đồng thời phải 

đươc̣ chú ý tuyên truyền tới nhân dân , vâṇ đôṇg các tầng lớp nhân dân tích cưc̣ 

tham gia để thưc̣ hiêṇ tốt nhiêṃ vu ̣đề ra. 

3.2. Nâng cao năng lưc̣ điều hành , cải tiến phương pháp chỉ đạo điều hành . Lưạ 

chọn những vấn đề cấp bách , thiết thưc̣ có tác đôṇg lớn đến sư ̣phát triển kinh tế 

– xã hội của đại phương để ưu tiên chỉ đạo thực hiện. 

3.3. Trong quá trình thưc̣ hiêṇ , các cấp, các ngành phải bám sát quan điểm , mục 

tiêu, điṇh hướng phát triển để xây dưṇg cu ̣thể hóa thành các chương trình, dư ̣án 

để triển khai thực hiện ; Kịp thời tháo gỡ những khó khăn , tâp̣ trung giải quyết 

những ấn đề phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương , 

phấn đấu hoàn thành muc̣ tiêu đa ̃đề ra ./. 
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Phụ lục 1: Phụ lục các mô hình dự báo 

1. Mô hình dự báo GDP 

Để dự báo được GRDP của các tỉnh đến 2045, nhóm nghiên cứu thực hiện chia 

khoảng dựa báo thành hai khoảng bao gồm khoảng dự báo 2019-2020 và 2021-

2025.Mục đích của việc phân chia khoảng dự báo này liên quan mật thiết tới 

phương pháp dự báo. Theo đó,  

 Trong ngắn hạn thì GRDP có thể dự báo bằng phương pháp chuỗi thời 

gian đơn giản hoặc chỉ là các mô hình hồi quy đơn giản (bao gồm mô 

hình dự báo theo nhịp tăng và mô hình ARIMA)
38

.  

 Trong dài hạn, cụ thể ở đây là giai đoạn 2021-2025 thì việc dự báo GDP 

sẽ phụ thuộc rất lớn vào vốn, lao động và khoa học công nghệ của tỉnh. 

Do vậy, nhóm nghiên cứu sử dụng mô hình hàm sản xuất Cobb-Douglas 

để dự báo cho GDP của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025. 

2. Cơ sở lý thuyết để xây dựng mô hình dự báo thu ngân sách 

1) Thu ngân sách của tỉnh là tổng thu theo các ngành kinh tế, được xác định 

bằng một phương trình hành vi. Phương trình này được xác định bởi thu ngân 

sách ở giai đoạn trước và GRDP của ngành (theo giá hiện hành). Số liệu thống 

kê của tỉnh không có thu ngân sách theo ngành kinh tế mà chỉ có thu ngân sách 

của toàn tỉnh. 

2) Các nguồn thu được xác định theo Luật ngân sách nhà nước. Có thể dự báo số 

thu ngân sách từ các nguồn thu. Phương pháp dự báo số thu ngân sách theo mỗi 

nguồn thu được xác định bởi thu ngân sách ở các giai đoạn trước theo giá hiện 

hành, GRDP giá hiện hành và có tính đến chính sách thu của Chính phủ thay đổi 

theo thời gian. Hàm thu ngân sách theo từng nguồn thu được xác định ở dạng 

log tuyến tính theo số thu ngân sách trong quá khứ và có thể là phi tuyến theo 

thời gian. 

3) Mô hình dự báo thu ngân sách có dạng cụ thể như sau: 

         TONGTHU = F(GRDP, t) 

Trong đó, TONGTHU là tổng thu ngân sách trên địa bàn 

GRDP là tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 

t là biến số thời gian 

                                                           
38

Chi tiết phương pháp xem trong phụ lục mô hình ARIMA 
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Bản chất của mô hình trên là mô hình hồi quy bội (chi tiết trong phụ lục 5) 

Các kịch bản thu ngân sách được dự báo tương ứng với hai kịch bản tăng trưởng 

kinh tế. 

3. Mô hình dự báo vốn đầu tƣ 

Để dự báo được nhu cầu vốn đầu của tỉnh đến năm 2030, nhóm nghiên cứu chia 

giai đoạn dự báo làm hai giai đoạn cụ thể như sau:  

 Giai đoạn dự báo 2019-2020: Chúng tôi dự báo dựa trên phương 

pháp Mô hình ARIMA và kết hợp với ý kiến chuyên gia để dự báo. Nguyên 

nhân là do chuỗi số liệu được sử dụng để dự báo là ngắn nên chúng tôi phải kết 

hợp nhiều phương pháp dự báo để đưa ra kết quả dự báo tốt nhất. 

 Giai đoạn 2021-2025, chúng tôi dự báo dựa trên phương pháp mô 

hình hồi quy bội. 

Trong đó, mô hình kinh tế lượng để dự báo FDI được xây dựng cụ thể như sau : 

I = f(GRDP, IG, L,t) 

Mô hình dạng lô ga được viết như sau:  

Log(I) = log(GRDP) + Log(L) + Log(IG) + t + Ui 

Trong đó,  

I là vốn đầu tư FDI của tỉnh 

GRDP – tổng sản phẩm của tỉnh 

L – Lao động đang hoạt động kinh tế 

IG – Vốn đầu tư công của tỉnh, và trung ương 

t – xu hướng theo thời gian 

Ui – nhiễu của mô hình 

4. Mô hình dự báo dân số và lao động 

 Dự báo Dân số 

Có nhiều phương pháp dự báo dân số. Dự báo dân số thực chất là việc áp dụng 

mô hình toán học để tính toán dân số và xu thế phát triển dân số trong tương lai 

dựa trên số liệu hiện tại và các giả thiết nhất định về quá trình thay đổi trong 

tương lai của dân số nói chung cũng như từng yếu tố tác động đến dân số (sinh, 
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chết và di cư) nói riêng. Vì vậy, tính chính xác của các dự báo trước hết phụ 

thuộc vào tính chính xác của số liệu gốc hiện tại. Nguồn số liệu gốc hiện tại chi 

tiết sẽ cho kết quả dự báo tốt hơn nguồn số liệu ít chi tiết. Đồng thời, số liệu gốc 

ban đầu được sử dụng để dự báo có chất lượng tốt hơn sẽ cho kết quả dự báo tốt 

hơn. Ngoài ra, nếu thời kỳ dự báo dài hơn, thì sai số mắc phải trong kết quả dự 

báo có thể cao hơn do các giả thiết đưa ra có thể không tốt cho một thời kỳ dài.  

Tính chính xác của dự báo dân số còn phụ thuộc vào mức độ phù hợp của các 

giả thiết đưa ra hơn là vào mức độ tinh xảo của phương pháp tính toán các dự 

báo. Ngoài ra, cần lưu ý là dự báo dân số cho cả nước sẽ chính xác hơn so với 

dự báo cho địa phương. Vì vậy, cần phải dự báo dân số cả nước một cách độc 

lập, sau đó dự báo dân số địa phương và điều chỉnh dự báo dân số địa phương 

theo kết quả dự báo dân số cả nước.  

Tổng cục Thống kê thường sử dụng phương pháp thành phần theo nhóm 5 độ 

tuổi với nhóm tuổi mở là 80 tuổi trở lên (80+). Dự báo dân số theo phương pháp 

thành phần là dựa vào mức độ và xu hướng thay đổi của ba yếu tố sinh, chết và 

di cư của dân số cùng với số lượng và cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi tại 

một thời điểm xác định trong quá khứ và hiện tại để dự báo số lượng và cơ cấu 

dân số theo giới tính và độ tuổi cho các thời điểm khác nhau trong tương lai. Vì 

vậy, phƣơng pháp thành phần có các ưu điểm sau:  

(1) Đưa ra số liệu dự báo theo tuổi và giới tính  

(2) Xem xét một cách rõ ràng xu hướng của các thành phần phát triển dân số là 

sinh, chết và di cư. Nhờ phương pháp thành phần, có thể thấy được tác động của 

một xu hướng xác định.  

(3) Cho kết quả chính xác hơn so với các phương pháp dự báo khác do sử dụng 

mô hình cụ thể về cấu trúc tuổi và giới tính và các mô hình sinh, chết và di cư 

theo tuổi.  

(4) Đơn giản hơn về khái niệm, về công thức tính toán và về cách tính toán so 

với nhiều phương pháp khác.  

(5) Sử dụng tối đa nguồn dữ liệu có được bao gồm cả những loại thông tin như 

kỳ vọng và ước muốn về quy mô gia đình của các cặp vợ chồng được thu thập 

trong nhiều cuộc điều tra mẫu quốc gia và địa phương.  

Dự báo dân số bằng phương pháp thành phần sử dụng các thông tin đầu vào sau:  

(1) Cơ cấu theo giới tính và độ tuổi ban đầu (dân số gốc);  
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(2) Các giả thiết về tử vong;  

(3) Các giả thiết về sinh;  

(4) Các giả thiết về di cư. Khi phải dự báo dân số cả nước, khu vực thành thị, 

nông thôn, hay dự báo cho các đơn vị cấp dưới. 

Khi sử dụng phương pháp thành phần để dự báo dân số, kết quả dự báo có thể 

bao gồm:  

(1) Số lượng dân số theo giới tính và độ tuổi;  

(2) Các tỷ suất biến động dân số do sinh, chết và di chuyển. 

Tuy nhiên, do mục tiêu nghiên cứu của đề tài mong muốn tập trung vào nghiên 

cứu FDI. Do đó, để đơn giản trong dự báo lao động, nghóm nghiên cứu sử dụng 

phương pháp dự báo chuỗi thời gian
39

 để dự báo dân số của vùng đến năm 2045. 

Dự báo lao động 

Có nhiều phương pháp dự báo cầu lao động. Nhóm nghiên cứu lựa chọn phương 

pháp dự báo Tỷ lệ thay đổi (shift-share). 

Phương pháp tỷ lệ thay đổi được tiến hành như sau: Xác định eijt như là mức 

việc làm của nghề j trong ngành công nghiệp i tại thời điểm t: 

Do đó, tại thời điểm t, tổng việc làm của ngành i là: 𝐼𝑖𝑡 =  𝑒𝑖𝑗𝑡
43
𝑗=1  

Tổng việc làm trong nghề j là: 𝑂𝑗𝑡 =  𝑒ị𝑡
20
𝑗=1  

Tổng việc làm tất cả các ngành và nghề là: 𝑇𝑡=  𝐼𝑖𝑡
20
𝑖=1  

Tỉ lệ nghề j trong  ngành i là:  𝑂𝑆𝑖𝑗𝑡 =
𝑒𝑖𝑗𝑡

𝐼𝑖𝑡
 

Thành phần đầu tiên thay đổi trong ô bất kỳ trong ma trận giữa năm t và năm 

t+1 được gọi là hiệu quả quy mô (Sij). Nó đo sự thay đổi sẽ xảy ra nếu mức việc 

làm trong ô liên quan đã tăng cùng một tỉ lệ như tổng việc làm. Nó được tính 

như sau:  𝑆𝑖𝑗 =  
𝑇𝑡+1

𝑇𝑡
(𝑒𝑖𝑗𝑡 ) − 𝑒𝑖𝑗𝑡  

Hiệu quả quy mô đối với nghề j: 𝑆𝑗 =  𝑆𝑖𝑗
20
𝑖=1  

                                                           
39

Chi tiết về phương pháp dự báo xem trong phụ lục 
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Thành phần thứ hai thay đổi trong mỗi ô gọi là hiệu quả công nghiệp. Đây là sự 

thay đổi xảy ra nếu không có hiệu quả quy mô, và mức việc làm trong mỗi ô đã 

tăng hoặc giảm phù hợp với xu hướng việc làm trong ngành công nghiệp đến 

những ô liên quan, giả thiết rằng không có sự thay đổi cơ cấu nghề nghiệp trong 

ngành công nghiệp. Có thể được tính toán như sau:  

𝐼𝑁𝐸𝑖𝑗 =  
𝐼𝑖 𝑡+1 

𝐼𝑖𝑡
 𝑒𝑖𝑗𝑡   −  

𝑇𝑡+1

𝑇𝑡
 𝑒𝑖𝑗𝑡    

                                    =   
𝐼𝑖 𝑡+1 

𝐼𝑖𝑡
−

𝑇𝑡+1

𝑇𝑡
 (𝑒𝑖𝑗𝑡 ) 

Cách diễn tả cuối cùng minh họa rõ hơn hiệu quả công nghiệp là âm (không tích 

cực) khi tỉ lệ tăng trưởng việc làm trong ngành công nghiệp là thấp hơn tỉ lệ tăng 

trưởng việc làm trong toàn nền kinh tế nói chung. Hiệu quả công nghiệp đối với 

nghề j có được bằng tổng hợp trên tất cả các ngành công nghiệp:  

𝐼𝑁𝐸𝑗 =  𝐼𝑁𝐸𝑖𝑖

20

𝑖=1

 

Thành phần thứ ba thay đổi trong mỗi ô là hiệu quả nghê nghiệp. Nó đại diện 

cho sự thay đổi mà đã xuất hiện nếu hiệu quả quy mô công nghiệp đã xuất hiện 

hoặc không, và chỉ thay đổi trong mức việc làm ở ô là do sự thay tỉ lệ việc làm 

nghề nghiệp có liên quan trong ngành công nghiệp quan tâm. Nó được tính bằng 

cách nhân việc làm ngành công nghiệp năm cơ sở với sự thay đổi tỉ lệ nghề 

nghiệp trong ngành công nghiệp đó giữa hai mốc thời gian. 

OCEij Iit(OSij(t 1) OSijt) 

Hiệu quả nghề đối với nghề j có được bằng tổng hợp trên tất cả các ngành công 

nghiệp: 𝑂𝐶𝐸𝑗 =  𝑂𝐶𝐸𝑖𝑖
20
𝑖=1  

Cuối cùng hiệu quả phần dư đối với ngành/nghề được đình nghĩa đơn giản như 

sau:  ITEij eij(t 1) eijt Sij INEij OCEij 

Hiệu quả phần dư đối với nghề j là: 𝐼𝑇𝐸𝑗 =  𝐼𝑇𝐸𝑖𝑖
20
𝑖=1  

Nên chú ý rằng INE j, hiệu quả công nghiệp đối với nghề j khi tổng trên tất cả 

các nghề là bằng 0. Như định nghĩa ở trên hiệu quả công nghiệp đối với mỗi cột 

là: 
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𝐼𝑁𝐸𝑖𝑗 =  
𝐼𝑖 𝑡+1 

𝐼𝑖
 𝑒𝑖𝑗𝑡   −  

𝑇𝑡+1

𝑇𝑡
 𝑒𝑖𝑗𝑡    

=
𝑒𝑖𝑗𝑡
𝐼𝑖𝑡

 𝐼𝑖 𝑡+1 −
𝐼𝑖𝑡 𝑇𝑡+1 

𝑇𝑡
  

           =
𝑒𝑖𝑗𝑡
𝐼𝑖𝑡

 
𝐼𝑖 𝑡+1  𝑇𝑡+1 

𝑇𝑡+1
−
𝐼𝑖𝑡 𝑇𝑡+1 

𝑇𝑡
  

=
𝑒𝑖𝑗𝑡
𝐼𝑖𝑡

(𝑇𝑡+1)  
𝐼𝑖 𝑡+1 

𝑇𝑡+1
−
𝐼𝑖𝑡
𝑇𝑡
  

Đặt Di là tỉ lệ thay đổi của ngành i trong tổng số việc làm giữa thời gian t và t+1, 

thể hiện ở ngoặc vuông cuối trong phương trình trước. Do đó INEi có thể được 

tính như sau: 

𝐼𝑁𝐸𝑗 =  (𝑇𝑡+1)(𝐷𝑖)

20

𝑖=1

 

Và INE là tổng INEj của tất cả các nghề là :  

=   
𝑒𝑖𝑗𝑡
𝐼𝑖𝑡

(𝑇𝑡+1)(𝐷𝑖

20

𝑖=1

) =

43

𝑗−1

 
𝐼𝑖𝑡
𝐼𝑖𝑡

(𝑇𝑡+1)(𝐷𝑖

20

𝑖=1

) 

                                      =  (𝑇𝑡+1)(𝐷𝑖)

20

𝑖=1

 

Và khi  

  𝐷𝑖 = 0

20

𝑖=1

 

Thì INE=0 

Với cách làm tương tự, OCE là tổng của tất cả các nghề là cũng bằng 0. Trong 

thực tế hiệu quả nghề tổng bằng 0 không chỉ ở mức tổng hợp mà còn kho tổng 

thực hiện trên tất cả các nghề trong từng mỗi ngành, khi đó: 
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 𝑂𝐶𝐸𝑖𝑗 =  𝐼𝑖𝑡 𝑂𝑆𝑖𝑗  𝑡+1 − 𝑂𝑆𝑖𝑗𝑡  

43

𝑗=1

= 𝐼𝑖𝑡   𝑂𝑆𝑖𝑗  𝑡+1 − 𝑂𝑆𝑖𝑗𝑡  

43

𝑗=1

43

𝑗=1

 

                            =𝐼𝑖𝑡  1 − 1 = 0 

Cuối cùng vì cả hai hiệu quả ngành và nghề tổng tất cả các nghề đều bằng 0, 

điều này rút ra rằng tổng của hiệu quả phần dư trên tất cả các nghề cũng bằng 0. 

5. Mô hình sản suất Cobb-Douglas 

Giả sử hàm sản xuất có dạng sau:  

GDPt = 𝐴𝑡 .𝐾𝑡
𝛼 .𝐿𝑡

𝛽
                                   (1)                                                   

Trong đó: 

- A biểu thị cho tổng năng suất nhân tố bao gồm: năng lực quản lý, ứng dụng 

khoa học kỹ thuật công nghệ, ... 

- K là vốn thực hiện 

- L là lao động 

- t là chỉ số chỉ thời gian năm t 

- 0<α, β<1 

- α và β thể hiện hệ số co giãn của vốn và lao động đối với GDP. Nếu: 

 α + β=1 thì hàm sản xuất có lợi tức không đổi theo quy mô 

 α + β>1 thì hàm sản xuất có lợi tức tăng theo quy mô 

 α + β<1 thì hàm sản xuất có lợi tức giảm theo quy mô 

Để ứng dụng phương pháp này người ta đưa mô hình (1) về dạng tuyến tính 

bằng cách Logarit hóa hai vế của công thức (1).  

𝐿𝑜𝑔(𝐺𝐷𝑃)𝑡 = 𝐿𝑜𝑔(𝐴)𝑡 + 𝛼𝐿𝑜𝑔(𝐾)𝑡 + 𝛽𝐿𝑜𝑔(𝐿)𝑡  (2) 

Mô hình (2) là mô hình Cobb-Douglas dạng Lôgarit tuyến tính được sử dụng để 

dự báo GDP trong dài hạn. 

6. Mô hình dự báo theo nhịp tăng (hay còn gọi là phƣơng pháp dự báo 

theo xu thế) 

Phương pháp dự báo theo nhịp tăng là phương pháp dự báo dựa trên tốc độ tăng 

trung bình của chuỗi số liệu trong quá khứ. Phương pháp này được áp dụng cho 
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các chuỗi thời gian có xu thế tăng hoặc giảm. Giả dụ với giá trị gốc là y0 và tốc 

độ tăng trung bình là r, theo đó, tương ứng với thời điểm t, giá trị yt được tính 

như sau: 

Yt  = Y0 *(1+r)
t
 (1) 

Log cả 2 vế của (1) ta có: LnYt = lnY0 + t ln(1+r)  (2) 

Đặt a = lnY0, b = ln(1+r), ta có: lnYt  = a + bt (3) 

Dựa trên số liệu quá khứ để ước lượng hệ số a, b trong phương trình (3), khi đó 

dự báo giá trị y trong thời điểm ở tương lai t+h với giá trị a, b đã có. Giá trị ước 

lượng a và b sẽ thay đổi ứng với thời điểm t khác nhau do giá trị r trung bình 

thay đổi do đó cần ước lượng lại các hệ số a, b khi có dữ liệu mới và chỉ phù 

hợp với dự báo trong ngắn hạn. Mô hình có thể được mở rộng như sau : 

lnYt = a0 + a1t + a2t
2
 + a3t

3
 … + b1AR(1)+ b2AR(2)… + 

d1*Dummy_1+d2*Dummy_2+…+et 

7. Mô hình ARIMA 

Mô hình trung bình trượt tích hợp tự hồi quy là phương pháp để phân tích dữ 

liệu chuỗi thời gian được Box-Jenkins đề xuất đã mở ra một trang mới trong các 

công cụ dự báo. Mô hình ARIMA dựa trên ý tưởng rằng dữ liệu chuỗi thời gian 

có thể giải thích bằng cách kết hợp các hành vi hiện tại và trong quá khứ với các 

yếu tố ngẫu nhiên không giải thích được ở hiện tại và quá khứ, gọi là các nhiễu. 

Nói một cách khác, mô hình ARIMA là mô hình gộp của các mô hình hồi quy 

AR(p), mô hình trung bình trượt MA(q), mô hình tích hợp I(d). Được đặc tả như 

sau: 

 

Hoặc:  

Trong đó: - at là nhiễu trắng . 

- d là bậc sai phân cần thiết để chuỗi dừng. 

- Giá trị p là bậc tự hồi quy được xác định dựa trên tự tương quan 

từng phần PACF và là các hệ số tự hồi quy; 

- Giá trị q là bậc trung bình trượt được xác định dựa trên tự tương 

quan ACF và là các hệ số trung bình trượt. 

8. Mô hình hồi quy bội 

Trong thực tiễn, một biến số kinh tế sẽ bị tác động bởi nhiều biến số khác. Do 

t
a)qBq...2B

2
B

1
1(

t
zd)B1)(pBp...2B

2
B

1
1( 

t
a)B(

t
zd)B( 

)2
a

 WN(0,~ 

p
 ,...,

1

q
 ,...,

1
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đó, để phân tích và dự báo chính xác hơn biến số được lựa chọn cần phải xây 

dựng được mô hình để phản ánh hết được các yếu tố tác động. Thông thường, 

các mô hình kinh tế lượng dạng này được gọi là mô hình hồi quy bội. Một cách 

tổng quát mô hình hồi quy tuyến tính bội có dạng: 

Y =  b0 + b1X1 + b2X2 + ... + bnXn  + e 

Trong đó, Y là biến số cần được phân tích và dự báo 

X1, …, Xn là các biến số (yếu tố) tác động tới biến số Y. Trong mô hình kể trên, 

khi thực hiện dự báo biến số Y thì các biến số X1, …, Xn là các biến ngoại sinh. 

b0 là hằng số trong mô hình. Các b1, ..., b0 là các hệ số thể hiện tác động của biến 

số X1, …, Xn tới Y. 
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