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Tóm tắt: 

Muốn phát triển bền vững cần phải đảm bảo sự hài hòa giữa mục tiêu kinh 
tế, mục tiêu xã hội và bảo vệ môi trường. Việc khai thác bất kỳ nguồn vốn 
nào cho phát triển luôn phải hướng đến thực hiện mục tiêu cuối cùng này. 

Huy động được nhiều vốn, nhưng nếu thiếu đi tầm nhìn dài hạn, thiếu chiến lược đúng 
đắn, sử dụng vốn không hiệu quả thì không thể đảm bảo phát triển bền vững. Bài viết 
không những đưa ra các khuyến nghị trong việc khai thác các khoản thu đặc thù và đổi 
mới quản trị công hướng đến phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành một địa phương sạch 
đẹp, an toàn và đáng sống mà còn nhằm mục đích đưa một ví dụ minh họa để chuyển tải 
thông điệp “huy động bất kỳ nguồn vốn nào đều phải hướng đến thực hiện mục tiêu phát 
triển bền vững, chứ không chỉ đơn thuần là huy động vốn”.

Từ khóa: Bà Rịa - Vũng Tàu, quản trị công, khoản thu đặc thù, địa phương đáng 
sống.

Abstract: 
To achieve sustainable development, the synergy between economic goals, social 

goals, and environmental protection must be fully addressed. Any acts of utilizing social 
capital for growth should always circle around attaining these ultimate goals. Raising 
social capital without a concrete long-term vision, properly thought-out strategies, and 
efficient budget allocationwill result in the inefficacy of sustainable development.

This article not only proposes solutions on how to effectively exploit special 
assessments and revolutionize public administration initiatives to create Ba Ria – Vung 
Tau as a safe, clean and worthy city to live, but also gives examples to endorse the 
notion: “Raising any capitals should aim at the ultimate sustainable development goal, 
instead of merely for its own sake.”
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