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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Tỉnh Bình Định là một trong những trung tâm kinh tế - văn 

hoá - xã hội của khu vực miền Trung và Tây nguyên, chiếm vai trò 

quan trọng trong việc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân 

sách quốc gia, vì vậy được đánh giá là một trong các tỉnh trọng yếu 

của trục kinh tế vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Trong những 

năm vừa qua, nền kinh tế của Bình Định đã đạt nhiều bước phát triển 

đáng kể. Kết quả của công cuộc đổi mới đã nâng cao thu nhập, chất 

lượng đời sống của người dân, cải thiện bộ mặt chung của cả xã hội. 

Để đạt được những thành tựu này, bên cạnh kết quả sản xuất kinh 

doanh của các thành phần kinh tế còn có phần đóng góp rất lớn từ 

các chính sách điều hành của chính quyền tỉnh thông qua các họat 

động quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính, hoạt động đầu tư 

bằng vốn ngân sách vào các lĩnh vực phát triển hạ tầng kinh tế - xã 

hội. 

Trong những chính sách điều hành này, đầu tư công chiếm 

vai trò vô cùng quan trọng vì đây là công cụ khắc phục các hạn chế 

của nền kinh tế thị trường, là đòn bẩy kinh tế, tạo điều kiện cho đầu 

tư từ các khu vực còn lại phát huy hiệu quả cao thông qua việc xây 

dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, đồng thời còn giúp phát triển các mặt 

về xã hội mà các thành phần kinh tế khác thường ít khi tham gia vào. 

Trong giai đoạn hiện nay, kinh tế cả nước nói chung và tỉnh 

Bình Định nói riêng đang đối diện với một số thách thức, khó khăn 
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như áp lực lạm phát, cơ sở hạ tầng không đủ đáp ứng nhu cầu tăng 

trưởng kinh tế, sức ép cạnh tranh của các nước khi mở cửa nền kinh 

tế, trình độ phát triển kinh tế - xã hội nói chung còn thấp. Muốn vượt 

qua được những thách thức này, tỉnh cần phải cải cách mạnh mẽ hơn 

nữa chất lượng quản lý nhà nước nói chung và hiệu quả quản lý đầu 

tư công nói riêng. Đây là lý do tác giả lựa chọn và nghiên cứu đề tài 

“Quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định” trong luận văn 

tốt nghiệp.  

2. Mục tiêu của đề tài 

Hệ thống hóa lý luận việc quản lý đầu tư công cũng như làm 

sáng tỏ bức tranh đầu tư công của Bình Định trong tiến trình công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa. 

Trên cơ sở đánh giá tác động thực trạng công tác quản lý 

đầu tư công của Bình Định trong thời gian qua, luận văn đề xuất các 

giải pháp, khuyến nghị nhằm giúp lãnh đạo Tỉnh có chính sách 

quản lý đầu tư hợp lý nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế 

của Tỉnh cao và ổn định trong dài hạn. Đồng thời đề xuất những giải 

pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công của tỉnh thời gian 

tới. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

+ Đối tượng nghiên cứu: việc quản lý đầu tư công của tỉnh 

Bình Định trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. 

+ Phạm vi nghiên cứu 
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- Về thời gian: nguồn số liệu được giới hạn trong khoảng 

thời gian từ năm 1995 đến năm 2009. 

- Về không gian: nghiên cứu trên toàn bộ địa bàn tỉnh Bình 

Định với 10 huyện và thành phố Quy Nhơn.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Sử dụng phương pháp phân tích, thống kê, so sánh, tổng 

hợp; kết hợp nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn. 

- Phương pháp điều tra thu thập số liệu: Các tài liệu, số liệu 

cần phải thu thập là: số liệu thống kê, báo cáo tổng kết, quy hoạch, 

sách, báo, tạp chí, internet…có liên quan đến hoạt động đầu tư công. 

Nguồn thu thập tài liệu là từ giáo viên hướng dẫn, thư viện trường 

các trường Đại học, thư viện, các Sở - Ban - Ngành có liên quan đến 

đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

5. Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo 

và phụ lục; phần nội dung của luận văn gồm có 3 chương:  

Chương 1: Cơ sở lý luận về đầu tư công và quản lý đầu tư 

công.  

Chương 2: Thực trạng công tác quản lý đầu tư công trên địa 

bàn tỉnh Bình Định. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư 

công trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ ĐẦU TƯ CÔNG VÀ  

QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG 

1.1. Tổng quan về đầu tư công  

1.1.1. Khái niệm 

“Đầu tư công” là việc sử dụng vốn Nhà nước để đầu tư vào 

các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội không có 

khả năng hoàn vốn trực tiếp, không nhằm mục đích kinh doanh. 

Đầu tư công cộng hay chi tiêu chính phủ, là các khoản chi 

của chính phủ để cung ứng hàng hóa công cộng, chẳng hạn như khi 

chính phủ bỏ tiền vào phát triển đường xá, trường học, quân sự, v.v... 

"Hoạt động đầu tư công" bao gồm toàn bộ quá trình lập, phê 

duyệt kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; triển khai thực hiện 

đầu tư và quản lý khai thác, sử dụng các dự án đầu tư công. 

1.1.2. Đặc điểm của đầu tư công 

- Đầu tư công của Ngân sách Nhà nước là khoản chi tích lũy  

- Quy mô và cơ cấu chi đầu tư công của Ngân sách Nhà 

nước không cố định và phụ thuộc vào chiến lược phát triển kinh tế xã 

hội của Nhà nước. 

- Chi đầu tư công phải gắn chặt chi thường xuyên. 

- Đầu tư công thường đòi hỏi lượng vốn lớn và vốn này nằm 

khê đọng. 

- Hoạt động đầu tư công mang tính chất lâu dài. 
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- Quá trình đầu tư, cũng như kết quả và hiệu quả hoạt động 

đầu tư chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất định theo thời gian và 

của điều kiện không gian tự nhiên, kinh tế-xã hội. 

1.1.3. Nguồn vốn đầu tư công 

Có thể chia vốn đầu tư làm 2 loại là đầu tư của khu vực 

doanh nghiệp và cá nhân (khu vực tư) và đầu tư của khu vực Nhà 

nước (khu vực công). 

1.1.4. Vai trò của đầu tư công với sự phát triển kinh 

tế - xã hội 

Đầu tư công có ý nghĩa xã hội rất lớn trong định hướng phát 

triển chung của đất nước; do đó, nếu chỉ tính hiệu quả kinh tế đơn 

thuần thì sẽ không chính xác, mà phải tính hiệu quả cả trong xóa đói 

giảm nghèo, phát triển giáo dục, an sinh xã hội. 

1.1.5. Các tiếp cận đầu tư công: Quan điểm của trường phái 

tân cổ điển; Quan điểm sự can thiệp của nhà nước và Quan điểm sự 

phát triển cân đối hay không cân đối. 

1.1.6. Ý nghĩa đầu tư công 

Đầu tư công có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển 

kinh tế - xã hội nói chung và của khu vực kinh tế ngoài quốc 

doanh nói riêng, bởi nó nhằm kích thích đầu tư, giảm chi phí sản 

xuất, mở rộng thị trường, tăng cường khả năng cạnh tranh đồng thời 

tạo ra các trung tâm kinh tế của đất nước. 

1.2. Quản lý đầu tư công  

1.2.1. Khái niệm 

Quản lý đầu tư công là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh 

bằng quyền lực Nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt 
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động của con người, do các cơ quan trong hệ thống hành pháp và hành 

chính thực hiện nhằm hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện đúng vai trò, 

chức năng, nhiệm vụ của người đại diện sở hữu Nhà nước trong các dự 

án công, ngăn ngừa các ảnh hưởng tiêu cực của các dự án, kiểm tra, 

kiểm soát, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực trong việc sử dụng vốn 

Nhà nước nhằm tránh thất thoát, lãng phí Ngân sách nhà nước. 

1.2.2. Nguyên tắc quản lý đầu tư công 

Đầu tư công phải thực hiện theo chương trình, dự án, phù 

hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển, phù hợp với kế hoạch đầu 

tư công được duyệt, dự án đầu tư phải đảm bảo cân đối đủ vốn; phải 

đầu tư đúng mục tiêu, thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, 

tiết kiệm và có hiệu quả; phải đảm bảo tính công khai, minh bạch 

theo quy định, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và tăng 

cường hiệu lực quản lý nhà nước. 

1.2.3. Nội dung quản lý đầu tư công 

1.2.3.1. Hoạch định đầu tư công 

Là một phần trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

thể hiện dự kiến sắp xếp, bố trí, cân đối các nguồn lực và giải 

pháp triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án 

trong các lĩnh vực đầu tư công. 

1.2.3.2. Tổ chức thực hiện dự án đầu tư công 

Yêu cầu tổ chức thực hiện dự án đầu tư công là phải đảm bảo 

thực hiện đúng nội dung đầu tư, chất lượng, mức chi phí, thời hạn và 

các yêu cầu khác ghi trong quyết định đầu tư. Nhà nước khuyến 

khích tổ chức và cá nhân tham gia thực hiện dự án đầu tư công có 

giải pháp rút ngắn thời gian thực hiện, nâng cao chất lượng và tiết 

kiệm chi phí.  
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1.2.3.3. Quản lý Nhà nước đầu tư công 

Nội dung chủ yếu của quản lý nhà nước về đầu tư công bao 

gồm: Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch, chính 

sách về đầu tư công; Ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các 

quy định liên quan đến hoạt động đầu tư công; Đánh giá hiệu quả đầu 

tư, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp 

luật; Giải quyết khiếu nại, tố cáo. Khen thưởng; xử lý vi phạm...  

1.2.3.4. Thanh tra, kiểm tra thực hiện đầu tư công   

- Giám sát, đánh giá đầu tư công: Quốc hội, Hội đồng nhân 

dân các cấp, cơ quan quản lý nhà nước các cấp; Các Bộ, ngành và 

Uỷ ban nhân dân các cấp, các tổ chức, cá nhân liên quan; Tổ chức, cá 

nhân thực hiện giám sát đầu tư công theo quyết định của cơ quan có 

thẩm quyền và chịu trách nhiệm về các nội dung báo cáo giám sát. 

- Thanh tra, kiểm tra các hoạt động đầu tư công 

+ Các hoạt động đầu tư công chịu sự thanh tra, kiểm tra của 

các cơ quan chức năng nhà nước theo từng lĩnh vực quản lý. 

+ Công tác thanh tra, kiểm tra về đầu tư thực hiện theo quy 

định của pháp luật về thanh tra và thanh tra kế hoạch và đầu tư. 

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý đầu tư công 

1.3.1. Chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế của đất 

nước, ngành và địa phương  

Việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả 

nước, ngành, địa phương phải dựa trên những điều kiện, lợi thế, tiềm 

năng và khả năng của đất nước, địa phương và từng ngành, lĩnh vực 

cụ thể. Trong giai đoạn hiện nay, chiến lược đó lại phải phù hợp với 

thực tiễn của địa phương vừa phải phù hợp. 
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1.3.2. Cơ chế quản lý đầu tư công 

Cơ chế quản lý đầu tư công là công cụ quản lý mà chủ 

thể quản lý hình thành và sử dụng nhằm tác động, điều chỉnh 

và định hướng đối với hoạt động đầu tư (đối tượng quản lý). 

Cơ chế đó là sản phẩm chủ quan của chủ thể quản lý, nhưng 

được hình thành và vận dụng dựa trên các quy luật khách quan, 

chủ yếu là các quy luật kinh tế, phù hợp với bản chất, đặc điểm 

và những điều kiện cụ thể của hoạt động đầu tư . 

1.3.3. Chính sách quản lý đầu tư công 

Chính sách quản lý đầu tư công: đó là một bộ phận hợp 

thành của chính sách đầu tư quốc gia, bao gồm một hệ thống các 

định hướng lớn của Nhà nước để thực hiện các yêu cầu và mục tiêu 

của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong một thời kì nhất định.  

1.3.4.  Quy chế, quy định và quy trình quản lý sử dụng vốn 

đầu tư công 

Đây là một nhân tố hết sức cơ bản, nếu không nói là có tính 

quyết định đối với hiệu quả của quản lý đầu tư công. Do vậy, Nhà 

nước cần phải xây dựng, ban hành và hoàn thiện quy chế quản lý đầu 

tư công, trước hết là Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, đặc 

biệt là các quy chế, quy định quản lý đầu tư và sử dụng nguồn vốn của 

Nhà nước cho cả ba quá trình từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và 

kết thúc đầu tư đưa vào khai thác sử dụng . 

1.3.5. Năng lực của cơ quan nhà nước 

Đây là yếu tố mang tính quyết định đến kết quả đạt được của 

dự án. Để dự án đạt được kết quả mong muốn, các cơ quan thực hiện 

đầu tư công và quản lý đầu tư công cần phải bảo đảm nguồn nhân 

lực về số lượng và chất lượng (sự hiểu biết, trình độ, năng lực).  
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1.3.6. Những chính sách khác ảnh hưởng đến công tác 

quản lý đầu tư công 

Chính sách đầu tư bao gồm một hệ thống đồng bộ các chính 

sách, công cụ, cơ chế khuyến khích đầu tư như: chính sách thuế, lãi suất, 

tín dụng, lao động, tiền lương, đất đai, chính sách khuyến khích đầu tư 

theo vùng, ngành. Đối với những vùng, miền ưu tiên thì cần phải có 

những chính sách cụ thể, nhất quán, mang tính ổn định và lâu dài. 

1.4. Các nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Cuốn sách “Quản lý chi tiêu công ở Việt Nam: thực trạng và 

giải pháp” của tác giả Dương Thị Bình Minh. 

Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Đại Dũng về đề tài “Hiệu quả 

chi tiêu ngân sách dưới sự tác động của vấn đề nhóm lợi ích ở một số 

nước trên thế giới”.  

Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Đẩu về đề tài “Huy động 

và sử dụng vốn đầu tư phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng - thực 

trạng và giải pháp”. 

 “Đề tài phân tích hiệu quả đầu tư trên địa bàn TP. Hồ Chí 

Minh” của TS Nguyễn Văn Phúc. 

Ngoài ra, liên quan đến vấn đề luận văn nghiên cứu còn có các 

bài viết trên các tạp chí chuyên ngành như: Tạp chí Nghiên cứu kinh 

tế, Tạp chí tài chính…  
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của Bình Định 

ảnh hưởng đến đầu tư công 

2.1.1. Điều kiện địa lý tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 

 2.1.1.1. Điều kiện địa lý 

Bình Định là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung bộ Việt 

Nam, có tổng diện tích tự nhiên 6.025km2, bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi, 

nam giáp tỉnh Phú Yên, tây giáp tỉnh Gia Lai, đông giáp Biển Đông,. 

Là 1 trong 5 tỉnh của Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung. 

Bình Định là tỉnh có vị trí địa lý mang ý nghĩa trung tâm của 

tiêu vùng Nam Trung bộ. Đây là một lợi thế cần phát huy một cách 

triệt để để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2.1.1.2. Tài nguyên thiên nhiên: tiềm năng du lịch và tài 

nguyên khoáng sản 

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

2.1.2.1. Cơ sở hạ tầng 

+ Giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng 

không 

+ Hệ thống cung cấp điện. 

+ Hệ thống bưu chính viễn thông. 

+ Hệ thống cấp, thoát nước. 

+ Hệ thống thủy lợi. 

2.1.2.2. Giáo dục, xã hội và nguồn nhân lực 
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2.1.3. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình 

Định từ 1996 đến nay  

Giai đoạn 1991 - 1995 tăng trưởng kinh tế bình quân là 

9%/năm, nhưng giai đoạn 1996 - 2000 lại giảm xuống  8,5%/năm, 

giai đoạn 2001 - 2005 lại tăng lên 9%/năm và giai đoạn 2006 - 2009 

tăng cao 11%/năm. Điều này cho thấy, tốc độ tăng trưởng của 

Tỉnh khá ổn định, biên độ dao động thấp. 

 Bước sang giai đoạn 2001-2005 và giai đoạn 2006-2009, 

Bình Định đạt được mức tăng trưởng khá cao, bình quân là 11%/năm, 

nếu trừ năm 2009 (7,7%/năm) thì tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa 

bàn có xu hướng tăng dần, (năm 2005 tăng 11,1%; năm 2006 tăng 

12,1%; năm 2007 tăng 12,7%, năm 2008 tăng 10,9% và năm 2009 là 

17,7%). Với tốc độ tăng trưởng này, GDP bình quân đầu người năm 

2007 đạt 15,8 triệu đồng (tương đương 880 USD) tăng gần 6,8 triệu 

đồng so với năm 2000 và 4 triệu đồng so với năm 2005. 

Khu vực nông nghiệp luôn chiếm tỷ trọng cao nhất, mặc dù 

có giảm mạnh qua các năm nhưng luôn chiếm tỷ trọng cao ở mức 

trên 37%.  Khu vực thương mại - dịch vụ  chỉ  dao  động  rất  nhẹ,  

hầu  như  không  tăng,  ổn  định  ở  mức 33% - 36%. Khu vực công 

nghiệp - xây dựng tăng nhanh qua các năm nhưng so với các Tỉnh 

trong vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung là chưa đáng kể (giai 

đoạn 1990-1994: 12,05%; 1995-1999: 15,77%; 2000 - 2004: 

20,88%; 2005 - 2009: 26,51%). 

 2.2. Thực trạng quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

 2.2.1. Khái quát về tình hình đầu tư công trên địa bàn tỉnh 

2.2.1.1. Cơ cấu đầu tư công trên địa bàn tỉnh 
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Giai đoạn từ 1995-2002 giai đoạn này cơ cấu kinh tế của 

Tỉnh được xác định là nông nghiệp - công nghiệp - thương mại, dịch 

vụ. Đầu tư khu vực công chủ yếu tập trung vào kết cấu hạ tầng kinh 

tế nhằm tạo điều kiện cải thiện cuộc sống dân cư. Trong đó, đầu tư 

cho ngành nông nghiệp mà chủ yếu là kết cấu hạ tầng vùng Tuy 

Phước và vùng núi phía Tây của để khai hoang phục hoá, ngăn lũ, 

nâng cao năng suất nông nghiệp chung cả Tỉnh. 

Giai đoạn 2003 - 2009 cơ cấu kinh tế của Tỉnh được xác 

định là công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp. Giai đoạn 

này cơ cấu đầu tư có sự thay đổi rất rõ rệt, đầu tư khu vực công tập 

trung mạnh vào đường sá, hạ tầng ngoài hàng rào các khu, cụm công 

nghiệp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo bước đột phá trong tiến 

trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Bảng cơ cấu vốn này cho thấy: tỉnh đang tập trung vốn ngân 

sách đầu tư cho các lĩnh vực: giao thông và xây dựng chiếm tỷ lệ lớn 

nhất, gần 50% tổng vốn ngân sách. Điều này cho thấy tỉnh hiện đang 

tập trung rất nhiều cho việc đầu tư hạ tầng giao thông, vận tải nhằm 

tạo nền móng cho phát triển kinh tế. 

2.2.1.2. Tỷ trọng đầu tư công trên GDP 

Có thể thấy tỷ lệ đầu tư công/GDP của tỉnh tăng dần từ 8% 

năm 1995 và đến năm 2008 đạt tỷ lệ 20%, đến năm 2001 do ảnh 

hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thì tỷ lệ này giảm dần khoảng 

xếp xỉ 10% năm 2001. Từ năm 2003 tỷ lê đầu tư công/GDP của tỉnh 

tăng liên tục và đạt đỉnh cao nhất năm 2006 với mức trên 37%.  

So sánh đầu tư trong hai khu vực thì trong giai đoạn 1995 - 

2001 tỷ lệ đầu tư trên tổng GDP của khu vực công chiếm tỷ lệ rất 

thấp chỉ vào khoản 10 - 15% trong tổng GDP, trong khi đó khu vực 
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tư có tỷ lệ đầu tư trên tổng GDP giao động vào khoảng từ 17% - 25% 

vì đây là thời kỳ bắt đầu đất nước đổi mới. Từ năm 2001 - 2006 là 

thời kỳ phát triển theo định hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa 

đất nước, vì vậy tăng trưởng trong khu vực đầu tư công so với tổng 

GDP có xu hướng tăng dần, và đến giai đoạn 2006 - 2009 thì xu 

hướng tăng dần thuộc về khu vực tư. 

2.2.2. Thực trạng công tác hoạch định đầu tư công 

2.2.2.1. Công tác quy hoạch thiếu đồng bộ 

Chúng ta đều biết rằng, quy hoạch đòi hỏi phải đi trước một 

bước để phục vụ cho đầu tư - xây dựng các dự án, nhưng hiện nay 

công tác khảo sát xây dựng và quy hoạch chi tiết trong các đô thị và 

các khu công nghiệp tập trung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát 

triển của các đối tượng này. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là tình trạng 

thiếu vốn đầu tư cho các dự án quy hoạch, cộng với cách quản lý 

phân bổ vốn hiện nay đã ít lại thiếu tập trung, dàn trải và chưa được 

ưu tiên đúng chỗ, đúng lúc, làm giảm hiệu quả phục vụ kịp thời công 

tác đầu tư xây dựng. 

2.2.2.2. Cơ cấu đầu tư dàn trải 

Đầu tư dàn trải dẫn đến nhiều dự án không thực hiện đúng 

tiến độ kéo dài thời gian thi công, khối lượng dở dang quá lớn gây 

lãng phí vốn và không đưa dự án vào khai thác sử dụng đúng tiến độ.  

Sự chưa hợp lý này không phải diễn ra ở sự phân bố giữa các 

ngành mà trong từng ngành: Trong nông nghiệp ít chú ý đến đầu tư 

nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, công nghệ sinh học, giống, 

công nghệ sau thu hoạch như chế biến và bảo quản, mạng lưới dịch 

vụ tiêu thụ sản phẩm... 
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Đầu tư cho công nghiệp còn thấp, chưa đủ cơ cấu lại ngành 

công nghiệp, khả năng cạnh tranh chưa chú trọng đầu tư để tăng 

công suất, nâng cao chất lượng sản phẩm mà đầu tư ồ ạt và một số 

ngành cung vượt quá cầu như gỗ, thép, xi măng, ô tô, rượu, bia, nước 

ngọt... gây nên sự dư thừa không cần thiết. 

2.2.2.3. Tiến độ thực hiện đầu tư  

Theo như quy định về việc lập kế hoạch đầu tư, tuy UBND 

tỉnh giao kế hoạch đầu tư từ rất sớm nhưng các sở, ngành, địa 

phương phân khai kế hoạch vẫn chậm. Nguyên nhân của sự chậm trễ 

này là do:  

+ Chất lượng chuẩn bị dự án đầu tư còn thấp. Nhiều dự án 

chất lượng khả thi chưa cao, chưa xem xét đầy đủ đến yếu tố đầu ra 

nên trong quá trình triển khai thường bị vướng mắc và phải thay đổi 

nhiều lần về quy mô, tổng mức đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự 

toán... làm chậm tiến độ thực hiện dự án. 

+ Chủ trương phân cấp thẩm định và phê duyệt dự án chưa đi 

đôi với việc tăng cường bộ máy quản lý nghiệp vụ về đầu tư ở các cấp. 

2.2.3. Thực trạng trong công tác tổ chức thực hiện dự án 

đầu tư công 

2.2.3.2. Chưa có bộ luật về quản lý đầu tư công 

Quá trình đầu tư công hết sức phức tạp, sản phẩm lại có giá 

trị lớn, vốn đầu tư nhiều, thời gian lâu. Quá trình tạo ra sản phẩm đầu 

tư liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp. Việc nghiên cứu ban hành 

bộ luật về quản lý đầu tư công là một việc làm hết sức khẩn trương, 

cấp bách. Thực tế đến nay ở nước ta vẫn chưa có bộ luật về quản lý 

đầu tư công. 
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Sự thay đổi văn bản một cách thường xuyên làm khó khăn và 

hạn chế hiệu quả trong quản lý. Có những văn bản quy định và 

hướng dẫn chưa đi vào thực tế nhưng đã có sự thay đổi hoặc bị thay 

thế. Tuy có sự bổ sung, thay đổi cho phù hợp với tình hình mới 

nhưng quy định này mới chỉ giải quyết được các vấn đề cấp bách 

trước mắt và chưa đồng bộ, thậm chí trái ngược nhau. Bên cạnh đó, 

còn nhiều vấn đề và lĩnh vực chưa được quy định và giải quyết một 

cách triệt để như: Quy hoạch xây dựng, trách nhiệm cụ thể, rõ ràng 

của từng bên liên quan trong từng giai đoạn của quá trình đầu tư. 

2.2.3.3. Hệ thống chuẩn mực, định mức áp dụng để quản lý 

đầu tư công còn nhiều hạn chế 

Tình trạng quản lý đầu tư công hiện nay có nhiều bất cập đã 

gây ra tình trạng thất thoát, lãng phí và tham nhũng nhiều. Một phần 

là ở việc xây dựng các chuẩn mực để lập dự toán, thanh quyết toán 

còn nhiều hạn chế. Các chuẩn mực, định mức này của ta hiện nay 

vừa thiếu, vừa lạc hậu, có những tiêu chuẩn từ những năm 2000 vẫn 

còn được áp dụng và nhất là không đông bộ. Mặt khác, các bộ định 

mức chuẩn về chi phí chung, về các loại công tác xây lắp, về chi phí 

vận chuyển, về hệ số đào đắp, vận chuyển đất đá, cát, các quy định 

về giá cho công trình trọng điểm, cho khu vực và địa phương... vẫn 

còn chứa đựng nhiều bất cập và gây tranh cãi, khó khăn cho việc 

quản lý chưa nói đến vấn đề hiểu sai gây hậu quả cho quản lý. 

2.2.3.4. Năng lực chủ đầu tư, tư vấn và đơn vị thi công 

Năng lực chủ đầu tư và tư vấn hạn chế, chủ trương chuẩn bị 

đầu tư quá nhiều nhưng nguồn lực không đủ để cân đối dẫn đến lãng 

phí chi phí chuẩn bị đầu tư. Áp dụng phổ biến hình thức chỉ định 

thầu trên cơ sở tách nhỏ các hạng mục của dự án nên không tiết 

kiệm được vốn. Ngoài ra, chưa có biện pháp chế tài các hợp đồng 
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xây dựng, nhiều dự án lớn có tiến độ chậm, làm giảm đi hiệu quả 

kinh tế, làm mất đi cơ hội thu hút đầu tư. 

2.2.3.5. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công  

Đến hết năm 2009, tỉnh Bình Định có 76 dự án hoàn thành, 

sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, chủ yếu là còn tính hoàn 

thành từ năm 2008 trở về trước, có tổng đầu tư 526 tỷ đồng. Khối 

lượng hoàn thành là 490 tỷ đồng, đến nay đã thanh toán 309 tỷ đồng, 

còn nợ 187,7 tỷ đồng 

2.2.4. Thực trạng công tác quản lý Nhà nước đầu tư công 

2.2.4.1. Năng lực cán bộ làm công tác quản lý 

Trong công tác quản lý đầu tư công, nguyên nhân chủ yếu 

của vấn đề này là do không có mối liên hệ quyền lợi của người cán 

bộ và lợi ích của toàn xã hội dẫn đến việc không có đủ động lực 

khuyến khích họ hoàn thành tốt công việc.  

2.2.4.2. Thủ tục hành chính 

Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đối với một dự án 

đầu tư là quá dài, tối thiểu phải từ 3 tháng và tối đa phải đến vài ba 

năm, nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. 

Tình trạng trên đã làm cho các chủ đầu tư nước ngoài thiếu 

kiên nhẫn, nhiều khi phải bỏ cuộc. Còn các chủ đầu tư trong nước thì 

phải chịu đựng gian khổ. Tỷ lệ giải ngân rất thấp. Như vậy, khó khăn 

trong đầu tư hiện nay không phải là thiếu vốn, mà chính là việc thực 

hiện các thủ tục hành chính còn quá phiền hà, đã làm giảm tốc độ 

giải ngân và thực hiện đầu tư với một thực tế đáng lo ngại.  

2.2.4.3. Việc phân tích và thẩm định dự án  

Trong lựa chọn đầu tư, chưa có phương pháp luận đúng đắn 



19 
 

để đánh giá cụ thể, khách quan hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội 

của dự án kết cấu hạ tầng để từ đó có cơ sở xác định thứ tự ưu tiên 

các dự án một cách thuyết phục. Hiện tại các dự án đầu tư của Tỉnh 

còn quá sơ sài, còn nhiều nhược điểm, chưa có dự án đầu tư công 

nào phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội. Phương pháp phân tích chi 

phí vòng đời chưa được áp dụng trong so sánh chọn lựa phương án. 

Việc các dự án kéo dài thời gian đã gây ảnh hưởng rất lớn 

đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ảnh hưởng đến đời sống của 

nhân dân. Hiện nay, khi thanh tra, kiểm tra các vi phạm trên, các cơ 

quan thanh tra chỉ mới tính toán các tổn thất tài chính chứ chưa tính 

toán các tổn thất xã hội với thước đo bằng tiền. Và như vậy, nếu 

những tổn thất này được lượng hóa một cách đầy đủ thì sẽ thành một 

số tiền rất lớn. 

2.2.4.4. Hiệu quả kinh tế đầu tư chưa cao, thể hiện qua 

hệ số ICOR và tỷ lệ GDP/đầu tư từ Ngân sách 

Năm 2005, ICOR của tỉnh là 5,61 nghĩa là tỉnh cần đầu 

tư thêm 5,61 đồng đã làm GDP tăng thêm 1 đồng, so với cả 

nước là 6,19 tức là cần muốn GDP cả nước tăng thêm 1 đồng 

thì cần đầu tư đến 6,19 đồng; năm 2009 ICOR của tỉnh là 11,86 

nghĩa là tỉnh cần đầu tư thêm 11,86 đồng đã làm GDP tăng 

thêm 1 đồng, so với cả nước là 12,76 tức là cần muốn GDP cả 

nước tăng thêm 1 đồng thì cần đầu tư đến 12,76 đồng.  

2.2.5. Thực trạng trong công tác thanh tra, kiểm tra đầu tư 

công  

 Tổng hợp chung đến cuối năm 2009, có 1.695 dự án được rà 

soát, kiểm tra, trong đó gồm có: 04 dự án nhóm A, 20 dự án nhóm B 

và 1.671 dự án nhóm C. Tổng mức vốn đầu tư của các dự án là: 
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4.156.295 triệu đồng, trong đó mức vốn đầu tư của các dự án nhóm 

A là 170.882 triệu đồng, mức vốn đầu tư các dự án nhóm B là: 

1.865.324 triệu đồng và mức vốn đầu tư các dự án thuộc nhóm C là: 

2.120.089 triệu đồng.  

2.3. Những kết quả đạt được từ đầu tư công và nguyên 

nhân hạn chế trong công tác quản lý đầu tư công 

2.3.1. Những kết quả đạt được từ đầu tư công 

2.3.1.1. Về phát triển kinh tế 

Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Tốc độ tăng sản phẩm địa 

phương (GDP) bình quân 05 năm đạt khoảng 10,9% (Nghị quyết Đại 

hội XVII đề ra 13%) so với giai đoạn 2001 - 2005 cao hơn 2%; trong 

đó nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 7,2% (Nghị quyết 

5,6%), công nghiệp và xây dựng 15,4% (Nghị quyết 21,8), dịch vụ 

11,6% (Nghị quyết 13,5%). Thu ngân sách tăng bình quân 22,6%; 

GDP bình quân đầu người 940 USD. 

2.3.1.2. Về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây 

dựng và phát huy có hiệu quả 

Tổng vốn đầu tư huy động trên địa bàn tăng nhanh, 05 năm 

(2005-2010) đạt trên 37.837 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng bình quân 

40,3%/GDP, tốc độ tăng bình quân 19,3%/năm, gấp 2,63 lần tổng vốn 

đầu tư của 5 năm trước (2000-2005). Các công trình kết cấu hạ tầng: 

giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, cơ sở y tế, văn 

hóa, hạ tầng Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp, cảng 

biển…tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng.  

2.3.2. Nguyên nhân hạn chế 

2.3.2.1. Chiến lược quy hoạch phát triển 
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Thực tế những năm qua, việc quyết định đầu tư cơ sở hạ 

tầng của cả xã hội là rất cần thiết và đã đem lại hiệu quả. Tuy nhiên, 

cũng không ít những trường hợp do chỉ suy tính đến phát triển của 

địa phương mà chưa tính đến quy hoạch chung nên hiệu quả chưa đạt 

được như mục tiêu đã đề ra.  

2.3.2.2. Cơ chế quản lý đầu tư công  

Quá trình hoàn thiện cơ chế quản lý này không ngoài mục 

đích là ngày càng tác động một cách tích cực, hiệu quả lên hoạt động 

đầu tư nhằm đảm bảo cho lĩnh vực hoạt động này thực hiện được tốt 

nhất chức năng quan trọng của mình đối với quá trình xây dựng cơ 

sở vật chất - kỹ thuật cho nền kinh tế - xã hội.  

2.3.2.4. Năng lực cán bộ trong hệ thống quản lý Nhà nước 

Trong cơ chế giám sát, đánh giá hiện nay, các cơ quan dân 

cử như Hội đồng nhân dân còn chưa phát huy được tiếng nói, vai trò 

của mình. Nhiều trường hợp bức xúc được đại biểu Hội đồng nhân 

dân phản ánh qua các phiên họp; Tuy nhiên qua đến các phiên họp 

sau, vấn đề vẫn còn nguyên như vậy, chưa được giải quyết.  

2.3.2.5. Thủ tục hành chính và các văn bản quy phạm 

pháp luật 

- Các vấn đề trong quy định về quản lý thi công 

- Các vấn đề trong quy định về quản lý đấu thầu. 

- Các vấn đề trong quy trình phê duyệt và thẩm định dự án 

sử dụng vốn ngân sách theo quy định hiện nay. 

- Vấn đề đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội trong thẩm định 

dự án. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THI ỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

3.1. Căn cứ để đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác 

quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh 

3.1.1. Sự thay đổi của môi trường 

3.1.1.1. Môi trường trong nước 

Môi trường đầu tư gồm kinh tế - xã hội, tự nhiên, nhân văn, kỹ 

thuật - công nghệ có tác động rất mạnh mẽ tới hoạt động đầu tư, mức 

huy động vốn đầu tư, tính chất sử dụng vốn, cũng như các cơ quan 

hoạch định chính sách, chính quyền địa phương, các nhà đầu tư... 

3.1.1.2. Môi trường quốc tế 

Môi trường quốc tế ảnh hưởng lớn tới quá trình quản lý đầu 

tư công, nếu các nhà quản lý không tính toán được các tác động và 

các khả năng có thể xảy ra để xác định các nguy cơ và đề ra cách xử 

lý sơ bộ, cái gì cần phải tiến hành gấp để đối phó ngay, cái gì cần 

phải liên kết với các quốc gia để xử lý.  

3.1.2. Đầu tư công trong chiến phát triển kinh tế của tỉnh 

Mục tiêu tổng quát của tỉnh Bình Định trong 05 năm tới là: 

Đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, tạo sự 

chuyển biến căn bản về chất lượng tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục đẩy 

mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá; nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của 

các sản phẩm truyền thống của tỉnh tạo nhiều sản phẩm mới có chất 

lượng cao, giá cả cạnh tranh, nâng cao tiềm lực của các doanh nghiệp 



23 
 

của Trung ương cũng như của tỉnh trên địa bàn. Huy động tối đa các 

nguồn lực cho đầu tư phát triển. 

3.1.3. Những quyết định có tính nguyên tắc khi quản lý 

đầu tư công 

Bố trí vốn đầu tư công trên cơ sở quy hoạch đầu tư công 

được xây dựng có chất lượng cao và ổn định. 

Hài hòa các mục tiêu, lợi ích và tính đến tác động 2 mặt.  

Tăng cường tái cơ cấu đầu tư công, phân cấp và đa dạng hóa 

phương thức, nguồn vốn đầu tư theo yêu cầu nâng cao hiệu quả đầu 

tư xã hội. 

Tuân thủ các quy chuẩn về thủ tục và quy trình đầu tư, thực 

hiện đấu thầu thực chất và rộng rãi cho mọi thành phần kinh tế với 

các nguồn đầu tư công. 

3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư 

công trên địa bàn tỉnh Bình Định 

3.2.1. Hoàn thiện công tác hoạch định đầu tư công 

UBND tỉnh cần phải tiếp tục ban hành nhiều quyết định chấn 

chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong phạm vi chức 

năng và quyền hạn của mình. Tiếp tục rà soát lại, bổ sung, điều chỉnh 

chính sách thu hút đầu tư đi đôi với cải cách thủ tục đầu tư. 

3.2.2. Hoàn thiện việc tổ chức thực hiện dự án đầu tư công 

UBND tỉnh cần chỉ đạo tăng cường sự phối hợp, trao đổi 

thông tin giữa các đơn vị, làm tốt chức năng quản lý ngành trong đầu 

tư công, hỗ trợ tích cực cho đơn vị trong nâng cao chất lượng và hiệu 

quả đầu tư, khắc phục yếu kém và lúng túng trong quy hoạch và đầu 

tư phát triển.  
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3.2.3. Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước đầu tư công 

Trong giai đoạn công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước nói 

chung và thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng, tỉnh 

Bình Định cần phải có một đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đầu 

tư công "vừa hồng vừa chuyên. 

3.2.4. Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra đầu tư công 

Xây dựng các thể chế quản lý chi tiêu công. 

Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra. 

Sử dụng nguồn vốn Ngân sách tập trung, chống dàn trải, 

chống thất thoát, thực hiện tiết kiệm, chống tiêu cực và lãng phí. 

Nâng cao trách nhiệm của người quyết định đầu tư. 

3.2.5. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch 

Để đảm bảo tính thống nhất của quy hoạch từ tỉnh 

đến huyện, quy hoạch phải do Tỉnh quản lý, điều phối chung, 

không được mạnh ai nấy làm. Quy hoạch phải được hiệu chỉnh 

kịp thời, đáp ứng sự thay đổi nhu cầu của thị trường. Phải gắn 

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch sử dụng 

đất, quy hoạch xây dựng đô thị.  

3.2.6. Đảm bảo hợp lý giữa hiệu quả kinh tế và hiệu 
quả xã hội 

Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản cần phải tính đến 

hiệu quả. Đây là tiêu chí hết sức cơ bản, đặc biệt đối với nước 

ta nói chung và của tỉnh Bình Định nói riêng. Như đã phân 

tích ở trên, đối với nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản phải 

vừa mang tính hiệu quả kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh 

quốc phòng.  
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

 

Với nội dung nghiên cứu của luận văn được trình bày ở các 

phần trên đã minh chứng rằng, trong thời gian qua đầu tư công 

đã có tác động tích cực không những đến tăng trưởng kinh tế của 

Bình Định mà cả trong lĩnh vực an sinh xã hội, thu hút đầu tư. Tuy 

nhiên, hiệu quả đầu tư công chưa cao, do nền kinh tế Bình Định có 

điểm xuất phát thấp nên phải đầu tư nhiều vào các công trình kết cấu 

hạ tầng, loại dự án này đòi hỏi vốn lớn, thời gian thu hồi vốn chậm, 

tác động đến tăng trưởng GDP có độ trễ nhất định. 

Với nhu cầu đầu tư giai đoạn tới rất lớn nhưng nguồn lực 

nhà nước có hạn, Tỉnh cần có những cơ chế, chính sách hợp lý để 

các thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ 

tầng bằng các hình thức thích hợp để góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội, rút ngắn tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của 

Tỉnh. 

Thực tế chứng minh rằng, sự phát triển của xã hội trong 

giai đoạn kinh tế thị trường hiện đại đã cho thấy đầu tư công hoàn 

toàn không mất đi mà trái lại nó tạo ra sự tái phân phối giữa các khu 

vực trong nền kinh tế mà Chính phủ là người đóng vai trò là một 

trung tâm của quá trình tái phân phối thu nhập thông qua các khoản 

đầu tư công. 

Với ý nghĩa đó, đầu tư công đóng vai trò rất quan trọng 

trong giai đoạn nền kinh tế đang có những bước chuyển đổi nhằm 

sử dụng các nguồn vốn đầu tư có hiệu quả. Đặc biệt, trong thời kỳ 

đổi mới, đầu tư công chuyển mạnh sang đầu tư cho phát triển các 

công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, cho sự nghiệp giáo 
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dục, y tế, xoá đói giảm nghèo và nguồn vốn từ ngân sách nhà 

nước có một vai trò rất lớn trong đầu tư công để tạo những bước đột 

phá phát triển đất nước. 

Bên cạnh đầu tư từ các khu vực ngoài quốc doanh, khu vực 

nước ngoài, đầu tư công đã và đang đóng góp đáng kể vào phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên để đáp ứng đòi hỏi đặt ra cho phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh, công tác quản lý đầu tư công của tỉnh 

cần phái có hiệu quả cao hơn nữa. Để giải quyết được vấn đề này, 

thông qua việc đánh giá, phân tích tình hình quản lý đầu tư công trên 

địa bàn tỉnh tác giả nhận thấy hiệu quả quản lý đầu tư công chưa cao. 

Do vậy, tác giả đã để xuất một số giải pháp để tỉnh có thể đưa vào áp 

dụng trong những thời gian tới./. 


