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Trong Dự thảo Đề án tái cơ cấu nền kinh tế do Bộ KH&ĐT trình Chính phủ năm 2012 có
đoạn kiến nghị thành lập một Bộ Phát triển kinh tế hoặc Ủy ban Cải cách và Phát triển:
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Các chuyên gia soạn thảo bản Đề án cho rằng nhiều bộ trong Chính phủ hiện nay có chức
năng quản lý kinh tế chồng chéo, vì vậy cần thành lập một “siêu bộ” có thẩm quyền điều
phối thống nhất các chính sách liên quan đến tái cấu trúc toàn bộ nền kinh tế [1]. Trong
Quyết định số 339/QĐ-TTg ban hành ngày 19/02/2013 phê duyệt Đề án tái cơ cấu nền
kinh tế, ý tưởng thành lập một “siêu bộ” như vậy đã không được Thủ tướng Chính phủ
ủng hộ.
Theo anh/chị:
-

1

Để đảm bảo các nguyên tắc của quản trị tốt (good governance), việc tổ chức các
bộ trong một Chính phủ cần tuân theo những nguyên tắc định hướng gì?
Hãy chứng minh có sự chồng chéo trong thực hiện quyền sở hữu và quản lý đầu tư
của nhà nước vào các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam.
Dựa vào “Cây quyết định cho sự can thiệp của chính quyền” [2], theo anh/chị
Chính phủ Việt Nam cần phải làm gì để giảm bớt sức ép đối với Chính phủ và các
bộ trong thực hiện quyền sở hữu và đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước.

Xu thế này cũng có thể quan sát thấy ở Hàn Quốc và Trung Quốc trong thời gian gần đây. Ở những nước này cũng
xuất hiện kiến nghị cần thiết lập các “siêu bộ” có thẩm quyền thống nhất, tránh chồng chéo về chức năng. Hiện nay
nội các Nhật bản có 11 bộ, Hàn Quốc có 15 bộ, Quốc vụ viện Trung Quốc có 22 bộ và 05 cơ quan ngang bộ, nội các
Thái Lan có 20 bộ, Chính phủ Việt Nam có 18 bộ và 04 cơ quan ngang bộ.
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