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Trước hết, chúng tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc, sự trân trọng và cảm kích về tinh thần
đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt của Thủ tướng nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong vận hành bộ
máy điều hành của Chính phủ cũng như trong hoạt động của doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần khởi
nghiệp trong người dân.
Nghị quyết 35/ NQ-CP ngày 16/5/2016, V/v Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, đã
đưa ra một loạt những giải pháp có tính đột phá nhằm giúp "Giải phóng các nguồn lực". Nghị quyết
này đã có tác động tích cực tạo nên nguồn sinh khí mới giúp doanh nghiệp có điều kiện phát huy
hiệu quả hơn nội lực của mình, thúc đẩy ngày càng mạnh mẽ hơn công cuộc đổi mới và phát triển
đất nước.
Những năm gần đây, ngành Xây dựng Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc cả về trình độ
quản lý lẫn kỹ thuật công nghệ thi công và đã thành công trong việc thay thế nhà thầu ngoại ở nhiều
dự án lớn có yêu cầu kỹ mỹ thuật cao, những dự án "siêu sao", tại thị trường trong nước.
Do hoàn cảnh lịch sử rất đặc biệt của đất nước, đồng thời nhờ những nỗ lực của Chính phủ và của
những doanh nghiệp dẫn đầu trong thời kỳ đổi mới, ngành Xây dựng Việt Nam sau một giai đoạn
dài trì trệ đã bùng nổ và có cơ hội cọ xát, học hỏi những doanh nghiệp hàng đầu từ khắp nơi trên thế
giới, một cơ hội hiếm hoi không đến với nhiều quốc gia khác. Nhờ vậy, những công ty dẫn đầu đã
nhanh chóng trưởng thành và nay có khả năng cạnh tranh tốt ở thị trường nước ngoài và cũng từ đó
xây dựng có thể trở thành một trong những ngành quan trọng đóng góp cho nền kinh tế Việt
Nam phát triển thần tốc trong tương lai nếu chúng ta có một chiến lược phù hợp mang tầm vóc
quốc gia.
Lợi thế đáng kể hiện nay của chúng ta là khả năng cung cấp dịch vụ xây dựng chất lượng cao nhưng
chi phí rất thấp, chỉ sau Ấn Độ (Theo DLS, một công ty quốc tế về quản lý khối lượng xây dựng).
Tính cạnh tranh của Nhà thầu Việt Nam không chỉ ở yếu tố nhân công, mà còn cả về vật liệu xây
dựng cũng như dịch vụ tư vấn thiết kế, giám sát thi công, quản lý dự án và nhiều dịch vụ liên quan
khác.
Một lợi thế quan trọng khác nữa là số lượng kỹ sư và chuyên gia ngành Xây dựng Việt Nam cao
gấp 3 lần mức bình quân thế giới (Việt Nam bình quân có 9.000 kỹ sư, chuyên gia xây dựng/1 triệu
dân; trong khi của thế giới là 3.000).
Theo số liệu Global Built Asset Performance Index 2016, giá trị sản lượng thị trường xây dựng của
36 quốc gia nằm trong bảng xếp hạng có cơ hội phát triển đầu tư xây dựng lên đến 11,202.9 tỷ USD
trong khi theo số liệu Tổng cục Thống kê, giá trị sản lượng trong nước 2016 ước tính chi đạt 1.08
triệu tỷ đồng (47.5 tỷ USD), tức chỉ bằng một phần 236 giá trị sản lượng của chỉ 36 quốc gia. Trong
đó, nhiều nước có thị trường xây dựng phát triển nóng và phụ thuộc rất lớn vào các nhà thầu xây
dựng nước ngoài. Chỉ một 1% thị trường này đã hơn gấp 2 lần sản lượng của chúng ta.

Việc phát triển thị trường quốc tế là cơ hội rất lớn nhưng không ít thách thức. Có nhiều doanh
nghiệp xây dựng trên thế giới đã thực hiện chiến lược này nhưng không thành công, mà một trong
những nguyên nhân là do thiếu chiến lược và chính sách hỗ trợ tích cực của Nhà nước.
Trên cơ sở phân tích tiềm năng và cơ hội của Ngành, chúng tôi xin đề nghị Chính phủ xác định Xây
dựng là ngành mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế quốc gia và chúng ta cần tập trung nỗ
lực nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển thị trường xây dựng Việt Nam ra phạm vi toàn cầu.
Sau đây tôi xin được nêu một số kiến nghị và giải pháp cụ thể:
Chính phủ cần đưa ra giải pháp để đảm bảo thực hiện tốt nhất Nghị quyết đã ban hành.
1.
Những chỉ tiêu được đưa ra cần trở thành những KPIs (Key Performance Indicators- những
chỉ tiêu thực thi chủ yếu) cho các cấp của Chính phủ từ trung ương cho đến địa phương.
2.
Cho phép các hiệp hội ngành nghề nói chung và hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam nói
riêng chia sẻ một phần nhiệm vụ quản lý chuyên ngành như: đánh giá năng lực, xếp hạng
nhà thầu, cấp chứng chỉ hành nghề, tổ chức các giải thưởng, … để công tác này đi vào thực
chất, có hiệu quả, phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế.
3.
Lập cơ quan chuyên trách ở trong nước kết nối với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở
nước ngoài để nghiên cứu sâu về thị trường xây dựng ở những nước có tiềm năng và cung
cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng trong nước nhanh chóng tiếp cận thị trường này
và xúc tiến chương trình hội nhập quốc tế một cách hiệu quả.
4.
Khi đàm phán các hiệp định quốc tế trong tương lai, cần quan tâm đưa vào yêu cầu cho
phép doanh nghiệp xây dựng Việt Nam được hành nghề bình đẳng như những nhà thầu
nước ngoài khác và tốt nhất là bình đẳng với doanh nghiệp xây dựng ở nước sở tại, được
miễn giảm thuế nhập khẩu lao động, vật tư và phương tiện thi công.
Tổ chức những chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ nghề nghiệp có giá trị quốc tế cho đối
5.
tượng sẵn sàng đi lao động nước ngoài bao gồm cả công nhân, kỹ sư và chuyên gia trong
ngành xây dựng.
6.
Tạo điều kiện cho doanh nghiệp Xây dựng ra nước ngoài được thuận lợi về các mặt thủ tục
hành chính, bảo lãnh, chuyển tiền, vay tiền… Áp dụng chính sách tránh đánh thuế hai lần để
thực hiện ưu đãi này nếu nước sở tại đã có Hiệp định với Việt Nam.
7.
Khuyến khích doanh nghiệp xây dựng đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu phát triển và nhanh
chóng cấp bằng sáng chế cho những phát minh kỹ thuật công nghệ mới trong xây dựng để
đảm bảo năng lực cạnh tranh bền vững cho ngành xây dựng Việt Nam.
Có chính sách phù hợp khuyến khích doanh nghiệp xây dựng Việt Nam chuyên môn hoá
8.
sản phẩm. Cần phải có những doanh nghiệp xây dựng chuyên sâu về nhà ở, hoặc về công
trình bệnh viện, trường học hoặc một loại công trình công nghiệp hay hạ tầng nào đó. Như
vậy, nguồn lực sẽ được tập trung đúng chỗ, tính chuyên môn hoá sẽ rất sâu và năng lực cạnh
tranh quốc tế sẽ được nâng lên.
Truyền thông rộng rãi về chính sách khuyến khích phát triển thị trường xây dựng ra nước
9.
ngoài, truyền bá tư duy toàn cầu cho chủ doanh nghiệp xây dựng, thúc đẩy sự phấn đấu tự
hoàn thiện theo chuẩn mực quốc tế, xem việc chiếm lĩnh thị trường thế giới là mục tiêu của
mình.
10. Ngoài ra, để chiến lược quốc tế hoá ngành xây dựng Việt Nam thành công, chúng ta cần
phải có tư duy đột phát để có thể đưa đến một cuộc cách mạng thực sự về năng suất cho
ngành xây dựng, một ngành có sự tiến bộ chậm nhất về năng suất theo đánh giá của những
tổ chức quốc tế. Nhưng cũng vì thế, đây chính là cơ hội cho chúng ta.

Nếu chỉ tập trung vào sản phẩm nhà ở, theo tôi thị trường thế giới cũng đã rất lớn rồi. Chỉ cần
chiếm 1% thị phần nhà ở trên thế giới đã gấp nhiều lần sản lượng xây dựng của cả nước. Chúng ta
có thể biến Việt Nam thành một nước chuyên sản xuất nhà ở lắp ghép để xuất khẩu ra toàn cầu theo
công nghệ mới do mình tự nghiên cứu. Tất nhiên, chúng ta phải biết học hỏi, biết kế thừa những
thành tựu, những tinh hoa của thế giới trong lĩnh vực này.
Tương tự như Nhật đã rất thành công khi từ gần như từ con số không trở thành một nước sản xuất
xe hơi xuất khẩu hàng đầu thế giới, Thuỵ Điển cũng có thành công tương tự với mặt hàng đồ gỗ
điểu hình là thương hiệu Ikea. Phương án sản xuất nhà ở lắp ghép này sẽ giúp chúng ta khai thác
hiệu quả nhất nguồn lực sản xuất trong nước phục vụ cho xuất khẩu nhà ở. Tôi xin sử dụng từ sản
xuất thay vì từ xây dựng vì chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào sản xuất. Khâu thi công lắp đặt chủ
yếu sẽ do những nhà thầu địa phương đảm nhiệm. Chúng ta sẽ là nhà đầu tư, nhà thầu chính hoặc
tổng thầu thiết kế thi công. Việc xuất khẩu này đem về một lượng ngoại tệ lớn mà không phải chi ra
quá nhiều để nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, thiết bị xây dựng từ nước ngoài vì có thể khai thác
nguồn này ở trong nước với giá thành rất cạnh tranh.
Việc cọ sát với thị trường nước ngoài còn là phương cách rất hữu hiệu nhằm nâng cao trình độ,
năng lực cạnh tranh của ngành Xây dựng Việt Nam, đảm bảo luôn theo kịp trình độ thế giới và đây
cũng là cách tốt nhất để về lâu dài chúng ta bảo vệ được thị trường nội địa.
Ngoài ra, phát triển thị trường nước ngoài còn giúp cung cấp việc làm ổn định hơn cho lực lượng
lao động trong ngành xây dựng hiện chiếm tỷ trọng cao khi thị trường trong nước bảo hoà hoặc có
biến động. Giải quyết một vấn đề nan giải của xã hội trong tương lai.
Chúng tôi nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện chiến lược này
và sẽ đem hết mọi nỗ lực của mình để đóng góp cho sự phát triển của ngành Xây dựng nói riêng và
cho đất nước nói chung.
Chúng tôi không đòi hỏi tài trợ từ Nhà nước cho chiến lược này. Chúng tôi chỉ tha thiết đề nghị Nhà
nước ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp xây dựng phát triển ra
thị trường quốc tế.
Tôi xin thay mặt Hiệp Hội Nhà Thầu Việt Nam, và toàn thể CB-CNV Tập đoàn Xây dựng Hoà
Bình kính chúc Thủ tướng, toàn thể thành viên của Chính phủ thật dồi dào sức khoẻ để tiếp tục có
nhiều sáng kiến mang tính đột phá; có những quyết sách táo bạo, hiệu quả; tạo nên sự đổi mới
nhanh chóng và mạnh mẽ. Có thể gọi đây là sự đổi mới lần thứ hai mà những người trăn trở với vận
mệnh quốc gia đang kỳ vọng ở Chính phủ, một Chính phủ có những người lãnh đạo yêu nước,
thương nòi, làm việc không mệt mỏi vì quốc gia, dân tộc.
Kính chúc Chính phủ thành công trong việc thực hiện mục tiêu đã đề ra đó là thiết lập một Chính
phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ; làm nền tảng cho một nền kinh tế Việt Nam phát
triển thần kỳ trong giai đoạn dân số vàng còn rất ngắn ngủi của chúng ta.
Xin trân trọng kính chào và chân thành cảm ơn Thủ tướng, cùng quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe.

