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VAI TRÒ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN - KINH NGHIỆM CỦA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ BÀI HỌC CHO TỈNH ĐỒNG NAI 

Nguyễn Tuấn Dũng
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TÓM TẮT 

Ngày 3/6/2017, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 

đã ban hành Nghị quyết: “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan 

trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nghị quyết ra đời 

được dự báo sẽ trở thành “bệ phóng” cho kinh tế tư nhân trên cả nước phát triển 

mạnh mẽ. Đối với các địa phương, để thúc đẩy kinh tế tư nhân ở địa phương mình 

phát triển đòi hỏi vai trò quan trọng của chính quyền địa phương trong tạo môi 

trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, cải cách thủ tục hành 

chính... Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung làm rõ vai trò của chính quyền 

thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển kinh tế tư nhân; trên cơ sở đó, chỉ ra một số 

bài học kinh nghiệm cho chính quyền tỉnh Đồng Nai nhằm phát huy vai trò động lực 

quan trọng của kinh tế tư nhân trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhằm thực hiện có 

hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 - Khóa XII và Nghị quyết X Đảng bộ 

tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Từ khóa: Chính quyền địa phương, kinh tế tư nhân, thành phố Hồ Chí Minh, 

Đồng Nai 

1. Giới thiệu 

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị 

đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo 

dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu 

mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu 

tàu, động lực phát triển của Vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam và có vị trí chính 

trị quan trọng của cả nước. Mặc dù diện 

tích chỉ chiếm 0,6% diện tích cả nước, 

dân số chiếm hơn 9% dân số cả nước, 

song thành phố Hồ Chí Minh đã đóng 

góp gần 22% kinh tế (GDP) và khoảng 

28% tổng thu ngân sách cả nước; tăng 

trưởng kinh tế trong 30 năm đổi mới 

bình quân đạt 10,7%/năm, gấp 1,6 lần 

bình quân cả nước; năng suất lao động 

gấp 2,7 lần năng suất lao động bình quân 

cả nước; Thành phố có cơ cấu kinh tế 

hiện đại nhất nước (từ năm 1976, cơ cấu 

công nghiệp và dịch vụ đã chiếm trên 

90% kinh tế Thành phố và từ năm 2015 

chiếm hơn 99%) [1]. Giai đoạn 2011 - 

2015, thu nhập bình quân đầu ngư i đạt 

5.122 USD/ngư i, gấp 2,37 lần bình 

quân cả nước; tổng vốn đầu tư toàn  ã 

hội ước đạt 1,19 triệu tỉ đồng, gấp 2 lần 

giai đoạn 2006 - 2010 [2]. Đóng góp vào 

sự tăng trưởng, phát triển kinh tế của 

thành phố Hồ Chí Minh những năm vừa 

qua có vai trò quan trọng của khu vực 

kinh tế tư nhân (KTTN); trong đó vai trò 

của chính quyền Thành phố trong phát 
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huy vai trò động lực quan trọng của 

thành phần kinh tế này đối với tăng 

trưởng kinh tế là hết sức nổi bật. 

2. Vai trò của chính quyền thành 

phố Hồ Chí Minh trong phát triển 

kinh tế tư nhân 

Quán triệt và thực hiện chủ trương 

nhất quán của Đảng coi KTTN là một 

động lực quan trọng để phát triển kinh 

tế, nòng cốt để phát triển một nền kinh 

tế độc lập, tự chủ; trong những năm vừa 

qua, Đảng bộ, chính quyền Thành phố 

luôn coi KTTN là một thành phần kinh 

tế quan trọng, đồng th i tạo mọi điều 

kiện thuận lợi cho KTTN phát triển. Sau 

khi đất nước tiến hành công cuộc đổi 

mới, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế; 

đặc biệt là sau khi có Nghị quyết chuyên 

đề đầu tiên đối với thành phần KTTN về 

“Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, 

khuyến khích và tạo điều kiện phát triển 

KTTN” tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa IX ngày 

18/3/2002; thành phố Hồ Chí Minh đã 

ban hành nhiều chủ trương, chính sách 

hỗ trợ phù hợp với tiềm năng, lợi thế và 

điều kiện kinh tế -  ã hội của địa phương 

làm “bệ phóng” thúc đẩy KTTN phát 

triển. Trong đó Thành phố đặc biệt chú 

trọng đến việc tạo môi trư ng thuận lợi 

về cơ chế chính sách, cải cách thủ tục 

hành chính;  ây dựng được nhiều 

chương trình kích cầu đầu tư, hỗ trợ phát 

triển khoa học công nghệ, đào tạo nguồn 

nhân lực, tiếp cận tín dụng, kết nối ngân 

hàng - doanh nghiệp; hỗ trợ công tác 

thuế, kế toán, hải quan, mặt bằng sản 

 uất, thị trư ng, thông tin pháp lý; hỗ trợ 

doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp 

tư nhân đổi mới sáng tạo, nâng cao năng 

lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế… 

góp phần tạo ra môi trư ng đầu tư kinh 

doanh thuận lợi, thúc đẩy nhiều doanh 

nghiệp tư nhân tham gia vào thị 

trư ng. Các chính sách ưu đãi, thông tin 

chuyên đề, văn bản hiện hành, bản đồ, 

thông tin quy hoạch đã được Ủy ban 

nhân dân (UBND) Thành phố phê duyệt, 

kế hoạch sử dụng đất... được công bố 

công khai trên Cổng thông tin điện tử 

của UBND Thành phố, Sở Xây dựng, Sở 

Tài nguyên và Môi trư ng, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế, 

công nghiệp Thành phố… Thành phố 

cũng thư ng  uyên tổ chức đối thoại 

định kỳ cấp Thành phố, cấp huyện, các 

ban, ngành chức năng để tháo gỡ khó 

khăn cho doanh nghiệp và duy trì thiết 

lập đư ng dây nóng để hỗ trợ, tiếp nhận 

các phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu 

tư. Trong cải cách thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ công thành phố Hồ Chí 

Minh đã thực hiện nội dung “4  in” ( in 

chào,  in cám ơn,  in lỗi và  in phép) 

và “4 biết” (biết chào, biết cư i, biết 

quan tâm và biết chia sẻ) trong công tác 

tiếp dân của bộ máy chính quyền các 

cấp; tổ chức đánh giá mức độ hài lòng 

của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, 

công chức thực hiện cơ chế một cửa 

liên thông bằng hệ thống điện tử. 

Đặc biệt, vừa qua, Thành phố đã ra 

mắt Hệ sinh thái Hỗ trợ Phát triển doanh 

nghiệp WE ECO với mục đích hỗ trợ, 
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giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

các startup (dự án khởi nghiệp). UBND 

Thành phố đã có Quyết định số 

4181/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 về hỗ 

trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới 

sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh 

và hội nhập quốc tế. Gần đây nhất, 

UBND Thành phố cũng đã lên kế 

hoạch“Doanh nghiệp, doanh nhân đồng 

hành cùng Thành phố phát triển giai 

đoạn 2017 - 2022”  với nhiều mục tiêu 

cụ thể như: tăng số lượng trung bình mỗi 

năm 60.000 doanh nghiệp; tăng nộp 

ngân sách Nhà nước hằng năm 10% và 

việc làm tăng 5% mỗi năm. Hiện tại, 

Thành phố đã hỗ trợ hơn 300 dự án khởi 

nghiệp, gần 800 nhà khởi nghiệp sáng 

tạo, thông qua hoạt động tư vấn, đào tạo, 

kết nối, ươm tạo, tổ chức tập huấn cho 

gần 100 doanh nghiệp với hơn 200 lượt 

học viên về hệ thống quản lý chất lượng 

và các công cụ nâng cao năng lực, kiến 

thức và phương pháp tổ chức hoạt động 

về đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, 

chất lượng [3]. Các loại quỹ: Quỹ Đầu 

tư khởi nghiệp và sáng tạo thành phố 

Hồ Chí Minh; Quỹ Phát triển khoa học 

và công nghệ, Quỹ Đầu tư khởi nghiệp 

và sáng tạo… phát huy tốt vai trò trong 

phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

doanh nghiệp khởi nghiệp. Quá trình 

thực hiện những chính sách mang tính 

đột phá trên đã tạo tâm lý  ã hội cho sự 

phát triển của khu vực KTTN, bảo đảm 

các yếu tố thuận lợi, kích thích phong 

trào khởi nghiệp của Thành phố tăng 

mạnh trong th i gian qua. Cho đến nay, 

cơ cấu ngành nghề, sản phẩm, dịch vụ và 

quy mô vốn đầu tư của KTTN có nhiều 

thay đổi;  uất hiện nhiều ngành, nghề, 

sản phẩm, dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu 

đ i sống  ã hội; một số doanh nghiệp đã 

mạnh dạn đầu tư, đổi mới công nghệ 

trong sản  uất để tạo ra sản phẩm có 

chất lượng và có uy tín thương hiệu trên 

thị trư ng.    

Cho đến nay, theo số liệu thống kê 

gần nhất, thành phố Hồ Chí Minh có lực 

lượng KTTN lớn nhất cả nước. Báo cáo 

nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Phát 

triển thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 

2011 - 2015, vốn đầu tư từ thành phần 

kinh tế ngoài nhà nước chiếm khoảng 

61% tổng vốn đầu tư cả giai đoạn, thành 

phần kinh tế nhà nước chiếm 21% và 

thành phần kinh tế có vốn nước ngoài 

chiếm 18% [4]. Đến năm 2017, vốn đầu 

tư của khu vực KTTN đạt 249.223 tỷ 

đồng, chiếm 68,1% tổng vốn đầu tư toàn 

 ã hội của Thành phố (365.710 tỷ đồng), 

tăng 21,8% so với năm 2016 (204.545 tỷ 

đồng) [5]. Trên địa bàn Thành phố hiện 

nay có trên 300.000 doanh nghiệp tư 

nhân; số doanh nghiệp tư nhân thành lập 

mới tăng bình quân 2.000 doanh 

nghiệp/tháng giai đoạn 2010 - 2015; 

không kể doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài (FDI) [6], chỉ riêng năm 

2017, Thành phố có 40.800 doanh 

nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng 

ký đạt khoảng 594.500 tỷ đồng, tính 

chung cả vốn đăng ký mới và bổ sung, 

khối tư nhân đã đầu tư gần 900.000 tỷ 

đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2016 
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[7]. Báo cáo gần đây của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh, tỷ trọng KTTN trong 

tổng cơ cấu kinh tế Thành phố giai đoạn 

2006 - 2010 trung bình đạt 50,6%; đến 

năm 2016 đạt 58,83%; tỷ trọng đóng góp 

vào ngân sách của KTTN trong tổng thu 

các khu vực kinh tế tăng từ 30% trong 

năm 2006 lên 34% trong năm 2016 [3]. 

Thành phố đặt ra mục tiêu phấn đấu đến 

năm 2020 sẽ có khoảng 500.000 doanh 

nghiệp, trong đó có những doanh nghiệp 

quy mô lớn và khu vực KTTN sẽ đóng 

góp khoảng 65% GDP, 64% tổng vốn 

đầu tư toàn  ã hội, năng suất lao động  ã 

hội tăng 6,5%/năm, hằng năm có từ 30 - 

35% số doanh nghiệp có hoạt động đổi 

mới sáng tạo [3]. Có thể khẳng định, khu 

vực KTTN của thành phố Hồ Chí Minh 

đang ngày càng thể hiện vai trò quan 

trọng, động lực trong phát triển kinh tế, 

giải quyết việc làm, tăng cư ng các 

nguồn lực  ã hội cho đầu tư phát triển 

sản  uất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu 

lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện 

đ i sống nhân dân, đảm bảo an sinh  ã 

hội, tạo sức mạnh tăng trưởng đột phá 

cho thành phố Hồ Chí Minh. Để khu vực 

KTTN có được những thành quả đó, vai 

trò của chính quyền Thành phố trong tạo 

điều kiện, môi trư ng, cơ chế, chính 

sách, hỗ trợ, khuyến khích KTTN phát 

triển là rất quan trọng. 

3. Bài học cho tỉnh Đồng Nai từ kinh 

nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh 

Đồng Nai là tỉnh thuộc miền Đông 

Nam Bộ, có diện tích 5.903,4 km
2
, 

chiếm 1,76% diện tích tự nhiên cả nước 

và chiếm 25,5% diện tích tự nhiên của 

vùng Đông Nam Bộ. Đồng Nai nằm 

trong Vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam - vùng kinh tế phát triển và năng 

động nhất cả nước - có vị trí hết sức 

quan trọng, là cửa ngõ phía đông thành 

phố Hồ Chí Minh, một trong ba góc 

nhọn của tam giác phát triển thành phố 

Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai, 

nối Nam Trung Bộ, Tây Nguyên với với 

toàn bộ vùng Đông Nam Bộ. Với vị trí 

quan trọng đó, những năm gần đây, tỉnh 

Đồng Nai luôn có mức tăng trưởng kinh 

tế cao hơn mức bình quân chung của cả 

nước (tổng sản phẩm - GRDP tăng 8,0% 

năm 2017); các thành phần kinh tế phát 

triển mạnh mẽ, phù hợp với sự phát triển 

của nền kinh tế thị trư ng định hướng  ã 

hội chủ nghĩa; trong đó khu vực KTTN 

ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong 

GRDP (chiếm 38,8% năm 2015) [8], 

đóng góp quan trọng vào quá trình tăng 

trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh. Tuy 

nhiên khu vực KTTN ở tỉnh Đồng Nai 

cũng đang gặp phải rất nhiều khó khăn, 

hạn chế và bộc lộ những mặt yếu kém. 

Hiện tại, vẫn còn không ít trở ngại, 

vướng mắc về cơ chế, chính sách hỗ trợ 

phát triển doanh nghiệp tư nhân như các 

chính sách về thuế, thủ tục hành chính, 

mặt bằng sản  uất kinh doanh, khả năng 

tiếp cận các nguồn vốn vay… Một số cơ 

chế, chính sách khuyến khích phát triển 

KTTN còn bất cập, chưa thực sự bình 

đẳng, thiếu đồng bộ; kết cấu hạ tầng 

kinh tế -  ã hội một số nơi cũng chưa 

đáp ứng tốt yêu cầu cho phát triển 

https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B9ng_kinh_t%E1%BA%BF_tr%E1%BB%8Dng_%C4%91i%E1%BB%83m_ph%C3%ADa_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B9ng_kinh_t%E1%BA%BF_tr%E1%BB%8Dng_%C4%91i%E1%BB%83m_ph%C3%ADa_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_B%E1%BB%99
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KTTN... Từ kinh nghiệm của thành phố 

Hồ Chí Minh, để thúc đẩy khu vực 

KTTN của tỉnh phát triển, chính quyền 

tỉnh Đồng Nai cần quan tâm một số vấn 

đề sau: 

Một là, nâng cao nhận thức về vai 

trò động lực của KTTN trong tăng 

trưởng kinh tế ở tỉnh Đồng Nai. Các 

cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần 

tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi 

cho các đối tượng, đặc biệt là khu vực 

KTTN về nội dung Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 5 - Khóa XII về phát 

triển KTTN; khẳng định vai trò động 

lực quan trọng của KTTN trong nền 

kinh tế, đồng th i tuyên truyền nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật của khu 

vực KTTN trong quá trình sản  uất 

kinh doanh. Chú trọng tuyên truyền 

cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh 

cá thể về cơ chế, chính sách khuyến 

khích phát triển KTTN của tỉnh, pháp 

luật về đầu tư, kinh doanh, vai trò việc 

liên kết, hợp tác giữa các doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh nhằm nâng cao 

sức cạnh tranh trên thị trư ng trong và 

ngoài nước;  óa bỏ tâm lý tự ti, kích 

thích mọi ngư i dân mạnh dạn đầu tư 

sản  uất kinh doanh, vươn lên làm giàu 

chính đáng. 

Hai là, cải thiện môi trường đầu tư, 

kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho 

KTTN phát triển bình đẳng theo cơ chế 

thị trường. Rà soát,  óa bỏ các cơ chế, 

chính sách tạo ra bất bình đẳng giữa 

KTTN và các thành phần kinh tế khác, 

giữa các chủ thể của KTTN, nhất là 

trong cạnh tranh và tiếp cận nguồn lực 

 ã hội, các yếu tố sản  uất, cơ hội kinh 

doanh, tham gia thị trư ng, mà trọng tâm 

là đất đai, vốn, nguồn lực của Nhà nước. 

Có chính sách hỗ trợ mặt bằng sản  uất, 

kinh doanh cho các doanh nghiệp, cá thể 

thuộc khu vực KTTN từ quỹ nhà, đất do 

nhà nước quản lý. Xây dựng các chính 

sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp tư 

nhân, cá thể tiếp cận tốt hơn các nguồn 

vốn ưu đãi từ các quỹ đầu tư phát triển, 

bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa và từ các ngân hàng thương mại. 

Chính quyền các cấp cần thư ng  uyên 

tổ chức đối thoại định kỳ để tháo gỡ khó 

khăn cho doanh nghiệp, thiết lập đư ng 

dây nóng để hỗ trợ, tiếp nhận các phản 

ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Công 

khai, minh bạch trên các phương tiện 

thông tin, truyền thông về các chính sách 

ưu đãi, các văn bản quy phạm pháp luật 

hiện hành, thông tin quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất trong và ngoài khu kinh tế, 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp... 

Tỉnh cần tăng cư ng kiểm tra, thanh tra, 

giám sát, kiểm soát, thực hiện công khai, 

minh bạch, ngăn chặn, hạn chế mặt tiêu 

cực, nhất là phòng, chống mọi biểu hiện 

của “chủ nghĩa tư bản thân hữu”, quan 

hệ “lợi ích nhóm”, thao túng chính sách, 

cạnh tranh không lành mạnh để trục lợi 

bất chính… 

Ba là, nghiên cứu, ban hành thêm 

nhiều chương trình hỗ trợ KTTN. Đồng 

Nai cần có nhiều ưu tiên hỗ trợ KTTN 

tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, thủ tục 
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thuế, hiện đại hóa công nghệ, mặt bằng 

sản  uất kinh doanh, hiện đại hóa công 

nghệ, mở rộng thị trư ng, tham gia hội 

nhập kinh tế quốc tế… Thí điểm triển 

khai cách mạng công nghiệp 4.0 trên 

địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực du lịch, 

nông nghiệp, giáo dục, sản  uất công 

nghiệp…, trong đó tạo điều kiện, hỗ trợ, 

khuyến khích các doanh nghiệp tranh 

thủ những cơ hội và thành tựu của cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0 để đổi mới 

thiết bị, công nghệ, nâng cao năng suất 

lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế 

quốc tế. Phát triển nguồn nhân lực, nâng 

cao năng lực đội ngũ doanh nhân, quản 

lý doanh nghiệp; đẩy mạnh đào tạo 

nghề, bảo đảm cung cấp nhân lực có 

chất lượng và tay nghề cao cho khu vực 

KTTN; khuyến khích liên kết giữa các 

cơ sở dạy nghề trong đào tạo lao động 

và giải quyết việc làm. Có chính sách 

hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp và đổi 

mới sáng tạo; khuyến khích các doanh 

nghiệp và các trư ng đại học, cao đẳng 

trên địa bàn tỉnh thành lập các “vư n 

ươm khởi nghiệp”, các mô hình đổi mới 

sáng tạo của sinh viên, thanh niên; ưu 

tiên lựa chọn các dự án đầu tư có công 

nghệ tiên tiến, sử dụng đất tiết kiệm, 

hiệu quả và bảo vệ môi trư ng.  

Bốn là, đẩy mạnh cải cách hành 

chính tạo điều kiện tối đa cho KTTN 

phát triển. Rà soát, đơn giản hóa và bãi 

bỏ các thủ tục hành chính không cần 

thiết, tạo mọi thuận lợi và giảm tối đa 

th i gian, chi phí cho doanh nghiệp và 

ngư i dân như:  ây dựng cơ chế “một 

cửa điện tử” thống nhất đầu mối tiếp 

nhận và  ử lý hồ sơ, hướng dẫn, giải 

quyết thủ tục hành chính; giảm th i 

gian, chi phí cho các thủ tục về thuế, 

bảo hiểm  ã hội,  ây dựng, đăng ký 

quyền sở hữu, sử dụng tài sản… Hoàn 

thiện các quy trình liên thông, quy trình 

phối hợp trong việc giải quyết những 

thủ tục liên quan đến doanh nghiệp. 

Nâng cao đạo đức công vụ, đề cao trách 

nhiệm của cán bộ, công chức ở các cơ 

quan hành chính trong việc tiếp nhận, 

 ử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, 

tổ chức về quy định hành chính. Bố trí 

cán bộ công chức, viên chức có đủ năng 

lực, phẩm chất tốt làm việc tại bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  ử lý hồ 

sơ… Xử lý nghiêm những cá nhân, cơ 

quan, đơn vị tùy tiện quy định những 

thủ tục gây khó khăn, phiền hà cho 

ngư i dân và doanh nghiệp. 

4. Kết luận 

Phát triển KTTN là một  u hướng 

tất yếu, một chủ trương đúng đắn và nhất 

quán của Đảng ta. Để KTTN thực sự 

xứng đáng với vai trò là một trong 

những động lực quan trọng trong nền 

kinh tế đòi hỏi vai trò rất quan trọng của 

bộ máy chính quyền các cấp từ Trung 

ương  uống địa phương. Kinh nghiệm 

của thành phố Hồ Chí Minh trong phát 

triển KTTN là những bài học quý báu 

cho các địa phương trong nước nói 

chung, Đồng Nai nói riêng có thể học 
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hỏi nhằm phát huy vai trò của bộ máy 

chính quyền trong tạo môi trư ng, điều 

kiện, cơ chế chính sách, hỗ trợ đắc lực 

cho KTTN phát triển; góp phần thực 

hiện thành công Nghị quyết Hội nghị 

Trung ương 5 - Khóa XII, Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai 

lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiếp tục 

là cực kinh tế quan trọng của Vùng kinh 

tế trọng điểm phía Nam. 
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THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN PRIVATE ECONOMIC 

DEVELOPMENT - EXPERIENCES OF HO CHI MINH CITY AND 

LESSONS FOR DONG NAI PROVINCE 

ABSTRACT 

On 3/6/2017, the fifth Meeting of the Central Committee of the Communist Party 

of Vietnam (the 12th Congress) issued the Resolution: “Development of the private 

economy becomes an important driving force of the socialism- oriented market 

economy”. The resolution is expected to become a “launch pad” for private 

economy throughout the country flourished. For localities, promoting the private 

economy in their localities requires the important role of local authorities in creating 

a business investment environment, supporting private enterprises, reforming 

procedures administration. Within the scope of the paper, the author focuses on the 

role of Ho Chi Minh City in the development of the private economy; Based on that, 

Dong Nai province will be able to draw some lessons to promote the important role 

of the private economy in economic growth of the province.  

Keywords: Local government, private economic, Ho Chi Minh City, Dong Nai 
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