
Lạc quan với giai đoạn “bình thường mới”

      

Vàng thử lửa, cái khó ló cái khôn, chính trong bối cảnh nhiều khó khăn do ảnh hưởng của
đại dịch Covid-19, doanh nghiệp (DN) Việt Nam đã phát huy bản lĩnh, trí tuệ của mình,
sớm tìm ra giải pháp phù hợp để thích nghi và trụ vững. Báo Đấu thầu trân trọng giới
thiệu đến quý độc giả một số ý kiến của các DN về tâm thế cần có khi bước sang giai
đoạn “bình thường mới”. 

  

 

  

Cần đột phá số hóa thủ tục, dẫn nhanh nguồn vốn vào nền kinh tế

  

Ông Trần Thành Trọng, Tổng giám đốc Công ty CP Sáng Ban Mai, Đại biểu HĐND tỉnh
Bình Dương 
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Lạc quan với giai đoạn “bình thường mới”

Hiện có những biến số khách quan ảnh hưởng đến đà phục hồi kinh tế. Đó là chiến dịch
quân sự của Nga ở Ukraina và chiến lược Zero Covid của Trung Quốc khiến nhiều DN
không đủ nguồn nguyên liệu sản xuất, giá năng lượng tăng; nguồn cung cấp máy móc,
nguyên liệu từ EU giảm, giá tăng; hoạt động xuất nhập khẩu với thị trường Trung Quốc
gặp trở ngại. Tới tháng 6/2022 tình hình được cải thiện thì chúng ta có thể đạt được mục
tiêu tăng trưởng GDP cả năm là 6 - 6,5%. Mỗi DN phải đưa ra các giải pháp phù hợp để
ứng phó với diễn biến bất lợi từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới.

  

  

Việc triển khai đồng bộ các công cụ chính sách tài khóa, tiền tệ như giãn, giảm thuế, lãi suất
ngân hàng đã có tác dụng vào thực tế DN. Tâm điểm gói phục hồi kinh tế là tăng đầu tư công.
Tinh thần là quyết liệt song chúng ta cần cải cách các khâu chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án để
tăng tiến độ giải ngân nguồn vốn vào nền kinh tế, tạo động lực dẫn dắt đầu tư khu vực tư nhân
và cả nền kinh tế phát triển. Cần đột phá về quy trình thủ tục, đặc biệt cần số hóa nhanh các hồ
sơ lập, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu, thanh toán dự án đầu tư công. Đơn cử như số hóa hồ
sơ nghiệm thu và thực hiện nghiệm thu qua mạng thông qua chữ ký số.

  

  

Cùng với việc triển khai quyết liệt các giải pháp phục hồi kinh tế của Chính phủ, nỗ lực
của các địa phương và cộng đồng DN, tôi kỳ vọng kinh tế Việt Nam sớm vượt qua thách
thức, phục hồi tốt.
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