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Bình Dương là trường hợp thành công nhất của Việt Nam kể từ khi Đổi mới 

(năm 1983) đến nay, tính cả về chỉ tiêu phát triển kinh tế, tăng dân số, thu ngân sách, 

môi trường sống... Về sức hút và đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam, địa 

phương này chỉ đứng sau Hà Nội và TP.HCM. 

Đó là nhận định của TS Huỳnh Thế Du (giảng viên Đại học Fulbright Việt 

Nam, học giả nghiên cứu tại Đại học Indiana - Mỹ) khi nói về thành quả 25 năm phát 

triển của Bình Dương. Vị chuyên gia kinh tế cho rằng Bình Dương có thể là một hình 

mẫu để các địa phương khác tham khảo. Cùng quan điểm này, một số chuyên gia phân 

tích rõ hơn những kinh nghiệm đằng sau thành công của Bình Dương. 

Sức hút 

TS Huỳnh Thế Du cho rằng về thể chế, nếu so với 62 tỉnh, thành còn lại thì 

Bình Dương thuộc nhóm có vị trí bất lợi nhất bởi gần như không xin được bất kỳ cơ 

chế gì của Trung ương. Trong khi đó, các thành phố lớn trực thuộc Trung ương có cơ 

chế riêng, đặc thù; các tỉnh khó khăn cũng xin được cơ chế tốt hơn Bình Dương. 

"Bình Dương ở trường hợp quá thành công nên xin cái gì cũng khó. Nhưng 

Bình Dương lại có thể vượt trội hơn hầu hết tỉnh, thành còn lại", ông Du bình luận. 

Sự vượt trội này thể hiện ở nhiều mặt, cụ thể như địa phương này đứng thứ 2 

trong cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chỉ sau TP.HCM. Tỉnh hiện có 4.016 

dự án đầu tư từ 65 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký hơn 37 tỷ USD. 

Bình Dương tạo được môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút được nhiều nguồn vốn 

trong và ngoài nước. Ảnh: Quỳnh Danh. 

  

  



 

 

 

Bình Dương tạo được môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút được nhiều nguồn vốn trong 

 và ngoài nước.  Ảnh: Quỳnh Danh. 

Một thành công nữa ở Bình Dương là cả doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp 

tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều thành công. Tỉnh hiện có 48.456 

doanh nghiệp trong nước đăng ký kinh doanh với số vốn đăng ký là 434.708 tỷ đồng. 

TS Huỳnh Thế Du so sánh Bình Dương giống như Singapore với các cách làm 

sáng tạo, phù hợp và tạo ra thể chế vượt trội để thu hút cả người dân, doanh nghiệp và 

các doanh nghiệp rất lớn vào tỉnh. Ví dụ, vừa rồi, Tập đoàn LEGO quyết định đầu tư 

dự án nhà máy một tỷ USD là chuyện "rất thường tình" tại Bình Dương. 



“Chìa khóa thành công của Bình Dương là nhờ sự "chung lưng đấu cật" giữa 

chính quyền và doanh nghiệp. TS Huỳnh Thế Du” 

Chuyên gia cho rằng chìa khóa để Bình Dương làm được điều này là nhờ sự 

"chung lưng đấu cật" giữa chính quyền và doanh nghiệp. Ở Bình Dương có sự cùng làm, 

cùng giải quyết mọi vấn đề phát sinh mới giữa khu vực hành chính công và doanh 

nghiệp, cùng với đó là sự thông thoáng, dám nghĩ dám làm của chính quyền. 

Cùng quan điểm, ông Đậu Anh Tuấn (Trưởng ban Pháp chế VCCI) chia sẻ một 

số nhà đầu tư mà ông khảo sát thời điểm đầu năm 2000 kể lại nhiều câu chuyện như 

Bình Dương sẵn sàng hoãn cuộc họp quan trọng của tỉnh để lãnh đạo tham gia một sự 

kiện động thổ nhà máy của doanh nghiệp; hay những chuyến thăm không báo trước của 

lãnh đạo tỉnh để tìm hiểu khó khăn thực tế của nhà đầu tư khi xây dựng nhà máy và giải 

quyết những khó khăn cụ thể ngay sau đó… 

"Có lẽ những điều này đã tạo nên sức hút mạnh mẽ của Bình Dương về đầu tư", 

ông Tuấn chia sẻ. Bằng chứng là giai đoạn những năm 2000, Bình Dương liên tục đứng 

đầu trong bảng xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 

Ông Đậu Anh Tuấn chia sẻ có lẽ việc am hiểu doanh nghiệp, nhà đầu tư cần gì 

để đưa ra quyết sách phù hợp cũng là một "bí quyết" của Bình Dương. 

Sự năng động của bộ máy chính quyền tỉnh Bình Dương đã dẫn đến những 

quyết sách rất quan trọng, tạo ra bước phát triển đột phá của tỉnh. Cụ thể như việc hình 

thành mạng lưới các khu công nghiệp hiệu quả, đô thị mới Bình Dương với tốc độ giải 

phóng mặt bằng nhanh kỷ lục. 

Bài học từ Bình Dương 

Nói về bài học kinh nghiệm trong các chính sách công nghiệp của Bình Dương, 

TS Đỗ Quỳnh Chi (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ lao động) nhận định trong 

khi các tỉnh khác có xu hướng thu nhận lực lượng lao động tay nghề thấp - giá rẻ để làm 

lợi thế trong việc thu hút đầu tư, Bình Dương sớm bắt tay vào đầu tư nâng cao tay nghề 

của công nhân bằng cách thành lập các trường đào tạo nghề và đại học kỹ thuật. 

Đặc biệt, Bình Dương đưa ra các điều kiện ưu đãi như cho phép sử dụng đất với 

chi phí thấp và thủ tục đăng ký nhanh gọn để khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân 



tham gia đào tạo nghề. Các trường đào tạo nghề cũng được đặt gần doanh nghiệp để 

tạo điều kiện trao đổi, hợp tác lẫn nhau. 

“ Bình Dương tìm ra biện pháp hỗ trợ các nhóm yếu thế với cách tiếp cận bền 

vững. TS Đỗ Quỳnh Chi ” 

Bà Chi cho rằng một điểm sáng nữa của Bình Dương là khi nhận ra các vấn đề 

xã hội có thể trở thành rào cản cho phát triển kinh tế, Bình Dương đã tìm ra biện pháp 

hỗ trợ các nhóm yếu thế với cách tiếp cận bền vững. 

Ví dụ, để tránh tình trạng khiếu nại, tố cáo của người dân khi bị buộc phải 

nhượng lại đất vì giải phóng mặt bằng, Bình Dương đưa ra 2 phương án cho người dân 

là chấp thuận nhận bồi thường bằng tiền mặt hoặc nhận một mảnh đất tương đương 

(Nhà nước đồng thời tài trợ luôn phần xây nhà) trong khu tái định cư. 

Hình thức chọn lựa này tạo điều kiện cho những người bị ảnh hưởng bởi các dự 

án có chỗ an cư ngay sau khi họ rời khỏi mảnh đất của mình và xem như đã bù vào sự 

chênh lệch trong mức bồi thường do cơ quan Nhà nước ấn định và mức giá thị trường. 

Công nhân Bình Dương sản xuất "3 tại chỗ" trong giai đoạn bùng dịch. Ảnh: Phạm 

Ngôn. 

  

  

 



 

Công nhân Bình Dương sản xuất "3 tại chỗ" trong giai đoạn bùng dịch. Ảnh: Phạm Ngôn. 

Bình Dương cũng có ngân sách để đào tạo nghề miễn phí cho những nông dân 

và thân nhân của họ khi bị mất sinh kế và mất đất canh tác nông nghiệp. Nhờ sáng 

kiến trên, Bình Dương đã nhanh chóng đạt được mục tiêu trong việc giải phóng mặt 

bằng để thành lập các khu công nghiệp, làm đường và các cơ sở hạ tầng cần thiết khác 

phục vụ phát triển công nghiệp. 

"Khi những người mất đất được cung cấp chỗ ở thay thế và đào tạo nghề miễn 

phí, các chương trình giải phóng mặt bằng được thực hiện nhanh chóng và suôn sẻ", bà 

Chi nhận định. 

Để cải thiện cơ sở hạ tầng trong bối cảnh ngân sách có hạn, Bình Dương đã huy 

động đầu tư của tư nhân để nhanh chóng phát triển hệ thống đường bộ và khu công 

nghiệp tiên tiến. Mô hình hợp tác công - tư trong xây dựng cầu đường tại tỉnh này đã 

được nhân rộng ra toàn quốc. 

Văn hóa đối thoại là một điểm nổi bật khác của Bình Dương. Đây là tỉnh đầu 

tiên tổ chức đối thoại thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp và người lao động. 

Những cuộc đối thoại này không chỉ giúp các cơ quan, ban, ngành, có thể nhanh chóng 

nhận được phản hồi về chính sách của tỉnh, mà còn cải thiện niềm tin của các nhà đầu 

tư và người lao động vào chính quyền địa phương. 

Bình Dương có khả năng đóng góp nhiều hơn 



Dù đánh giá Bình Dương là tỉnh thành công nhất Việt Nam, TS Huỳnh Thế Du 

thẳng thắn nhìn nhận kết quả này chỉ bằng "một nửa Singapore" - cả về dân số, và xu 

hướng thành công (cho dù các chỉ tiêu kinh tế vẫn còn khoảng cách rất xa). Trong khi 

đó, Trung Quốc đã xây dựng được hàng chục mô hình như Singapore, mặc dù 40 năm 

trước xuất phát điểm của Việt Nam và Trung Quốc không khác nhau nhiều. 

"Đây là vấn đề quốc gia chứ không còn là của riêng Bình Dương nữa. Để trở 

thành nước có thu nhập cao vào năm 2045 thì Việt Nam cần vài chục địa phương 

thành công như Bình Dương", TS Huỳnh Thế Du nói. 

Ông cho rằng Bình Dương có thể là hình mẫu cho các tỉnh, thành, đặc biệt là 

địa phương nằm ngoài nhóm thành phố trực thuộc Trung ương. "Điều Bình Dương 

làm được là nhờ cách họ làm chứ không phải điều họ được cho, nghĩa là vấn đề ở tư 

duy", ông Du nói. 

Chuyên gia cho rằng Bình Dương cần có cơ chế tốt hơn để tiếp tục phát triển trong 

giai đoạn tới. Ảnh: Phạm Ngôn. 

 

 



 

Chuyên gia cho rằng Bình Dương cần có cơ chế tốt hơn để tiếp tục phát triển trong giai đoạn tới.  

Ảnh: Phạm Ngôn. 

Nhìn về tương lai của Bình Dương, TS Huỳnh Thế Du cho rằng địa 

phương này đang "đứng trước ngã 3 đường". 

"Chiếc áo 'cơ chế' hiện tại trở nên quá chật với Bình Dương. Tỉnh có khả 

năng rơi vào lụi tàn hậu công nghiệp hóa, nghĩa là không bước lên được nấc 

thang giá trị gia tăng cao hơn", TS Huỳnh Thế Du cảnh báo. 

Chuyên gia kinh tế nhìn nhận nếu không có "áo thể chế mới", không chỉ 

Bình Dương mà cả các địa phương có những thành công thời gian qua... có thể 

rơi vào "vòng xoáy" đi xuống và khả năng Việt Nam mắc kẹt ở bẫy thu nhập 

trung bình là rất cao. 

"Trung ương nên cho cơ chế chứ không phải cho tiền. Tôi tin là nếu có cơ 

chế phù hợp, Bình Dương có khả năng đóng góp nhiều hơn bây giờ", TS Huỳnh 

Thế Du nêu quan điểm. 

Bình Dương lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh là một trong 21 đô thị có 

chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới, do ICF (Diễn 

đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới) bình chọn. 

Với mục tiêu trở thành đô thị loại I, Bình Dương tiếp tục tập trung nguồn 

lực từ các thành phần kinh tế, đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng bảo đảm 

chất lượng và đồng bộ, gắn với chỉnh trang, nâng cấp đô thị theo lộ trình. 
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