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ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ SỐ ĐỂ TẠO MŨI ĐỘT PHÁ VỀ 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHÙ HỢP CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ: 

ĐỊNH HƯỚNG 2025 VÀ TẦM NHÌN 2030 
 

PGS.TS. Vũ Hải Quân 

Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

 

1. MỞ ĐẦU 

Đại dịch COVID-19 đã tác động và làm gián đoạn mọi hoạt động kinh tế - 

xã hội, làm suy giảm nghiêm trọng các động lực tăng trưởng kinh tế, cùng với 

đó là những ảnh hưởng nặng nề đối với sức khỏe, sinh kế và đời sống tinh thần 

của người dân thành phố Hồ Chí Minh. ĐHQG-HCM nhận thức sâu sắc về trách 

nhiệm của mình trong việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, 

thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học để đóng góp hiệu quả cho sự phát 

triển kinh tế - xã hội của thành phố, đặc biệt là phát triển Kinh tế số.  

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra mục tiêu kinh tế số đóng góp khoảng 25% đến 

năm 2025, 40% đến năm 2030 trong GRDP của thành phố. Đại dịch COVID-19 

đã làm thay đổi phương thức làm việc, thói quen mua bán của người dân, việc 

giao dịch thanh toán trực tuyến đã dần thay thế cho thanh toán tiền mặt nên kinh 

tế số có thể được xem là một động lực tăng trưởng mới với rất nhiều tiềm năng. 

Trong thời gian qua nội dung kinh tế số, chuyển đổi số được Đảng và Chính phủ 

quan tâm và chỉ đạo thực hiện, có thể kể đến: Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 

27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0); Chỉ thị số 01/CT-TTg 

ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp 

công nghệ số Việt Nam thể hiện sự triển khai hành động kịp thời Nghị quyết của 

Bộ Chính trị về chủ động tham gia CMCN 4.0.  

Cụ thể hóa chủ trương, định hướng phát triển, ứng dụng công nghệ số vào 

phát triển kinh tế, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 02 quyết định quan trọng 

thúc đẩy quá trình này: (1) Quyết định số 749/QĐ-TTg “Chương trình 

chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” nhằm 

mục tiêu kép vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành 

các doanh nghiệp công nghệ số có năng lực toàn cầu với một số nhiệm vụ, giải 
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pháp quan trọng phát triển xã hội số cần triển khai cụ thể như sau: Hàng năm 

tuyển sinh đào tạo, bổ sung cử nhân, kỹ sư chuyên ngành công nghệ thông tin 

(CNTT). Điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo (CTĐT) ở bậc sau đại học, 

đại học và dạy nghề gắn với công nghệ số như: trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học 

dữ liệu, dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud Computing), Internet 

vạn vật (IoT), thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường VR/AR), chuỗi khối 

(Blockchain); in ba chiều (3D printing). Cung cấp các khóa học đại tra trực 

tuyến mở (MOOCs) cho tất cả người dân nâng cao khả năng tiếp cận nhờ công 

nghệ số, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng số. Phổ cập việc thi trực 

tuyến; công nhận giá trị của các chứng chỉ học trực tuyến; xây dựng nền tảng 

chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập; phát triển các doanh nghiệp công nghệ 

phục vụ giáo dục hướng tới đào tạo cá thể hóa. Trong đó chuyển đổi số trong 

lĩnh vực giáo dục được xác định là một lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số. (2) 

Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030” xác mục tiêu 

cụ thể về hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục hướng đến 70% các 

trường đại học có triển khai đại học số và xây dựng học liệu số. Trong đó một 

trong những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để tổ chức thực hiện là đẩy mạnh 

thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong tổ chức các hoạt động học tập 

suốt đời. 

Có thể nói Kinh tế số phát triển dựa vào nhiều yếu tố, trong đó có 4 trụ cột 

quan trọng là (i) thể chế số, (ii) nhân lực số, (iii) công nghệ số và (iv) hạ tầng số.  

Về nhân lực số, để đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực số thì nhóm 

ngành CNTT cần chuyển dịch và phát triển nhanh chóng. Các nghiên cứu trong 

và ngoài nước đều thống nhất quan điểm về vai trò và ảnh hưởng của nguồn 

nhân lực CNTT và chất lượng của đội ngũ này trong phát triển kinh tế số. Từ 

các nghiên cứu cũng cho thấy, hiện nay các trường đại học đã chủ trương đào 

tạo và phát triển nguồn nhân lực số phục vụ cho các nhu cầu của thị trường lao 

động. Mặc dù vậy, quy mô các CTĐT có chất lượng tại các cơ sở đào tạo ở Việt 

Nam cũng còn nhiều hạn chế. Một cách cụ thể, có thể xem xét quy mô đào tạo 

của các trường trong hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) với đa 

số các CTĐT về lĩnh vực Máy tính và CNTT đều đã được kiểm định quốc tế 

(ABET – Trường ĐH Bách khoa, AUN-QA: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Công nghệ Thông tin) với mức điểm chuẩn 
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tuyển sinh hàng năm nhóm ngành CNTT trung bình năm 2020 và 2021 là 26 - 

27 điểm nhưng hiện quy mô đào tạo chỉ ở mức trung bình gần 4.500 sinh 

viên/năm (hơn 9% quy mô chỉ tiêu đào tạo của lĩnh vực này trong cả nước). 

Báo cáo năm 2021 của TopDev khẳng định, trong 5 năm trở lại đây, nhu 

cầu nhân lực CNTT tại Việt Nam không ngừng tăng cao. Báo cáo cũng đã nêu 

rõ, năm 2022 Việt Nam cần 530.000 nhân lực CNTT từ đó số lượng thiếu hụt 

nhân sự ngành CNTT có thể lên đến 150.000 (khoảng hơn 28%). Sự thiếu 

hụt này xuất phát từ sự chênh lệch giữa trình độ của sinh viên tốt nghiệp và các 

yêu cầu của doanh nghiệp. Cụ thể, hiện nay chỉ có 30% số sinh viên CNTT đáp 

ứng được những kỹ năng và yêu cầu của doanh nghiệp mong muốn. 

Trong báo cáo về mức độ sẵn sàng cho nền sản xuất trong tương lai do 

Diễn đàn kinh tế thế giới mới công bố, Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia chưa 

sẵn sàng cho cuộc CMCN 4.0, chỉ xếp thứ 70/100 về nguồn nhân lực và 81/100 

về lao động có chuyên môn cao. Cũng theo báo cáo này, so sánh với các quốc 

gia trong khu vực Đông Nam Á về nguồn nhân lực, Việt Nam xếp sau Malaysia, 

Thái Lan, Philippines (Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực CNTT phục vụ cho 

sản xuất sản phẩm, dịch vụ CNTT thương hiệu Việt, 2018). 

Từ những thực tế đã nêu trên, cùng với việc chủ động thích ứng với cuộc 

CMCN 4.0 đang diễn ra ngày càng nhanh trong những năm gần đây, việc phát 

triển nguồn nhân lực số liên quan Máy tính và CNTT có chất lượng cao, đạt 

trình độ quốc tế đóng vai trò rất quan trọng. Để giải quyết tốt vấn đề đã đặt ra, 

cần có sự tăng trưởng nhanh và mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng đào tạo, đáp 

ứng theo các chuẩn quốc tế đối với lĩnh vực này. Đồng thời, trong điều kiện số 

lượng sinh viên, học viên các ngành này ngày càng tăng nhưng số lượng giảng 

viên có trình độ chuyên môn cao không tăng đáng kể. Vì vậy rất cần có những 

giải pháp nhằm tăng cường và đảm bảo năng lực đào tạo; giải pháp liên quan 

đến cách thức tổ chức thực hiện hướng tới kết nối, liên minh dưới dạng 1 tổ hợp 

(consortium) giữa các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu về lĩnh vực Máy tính, 

CNTT và chia sẻ nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng các nguồn lực (nhân lực, vật 

lực, tài lực,…). Để kịp thời phát triển nguồn nhân lực số đáp ứng mục tiêu phát 

triển kinh tế số của TP.HCM nói riêng và của cả nước nói chung, cần xây dựng 

1 đề án “Đào tạo nhân lực công nghệ số phục vụ chuyển đổi số, phát triển kinh 

tế số và thúc đẩy xã hội số”. Mục tiêu của đề án này:  
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Mục tiêu chung 

- Đề xuất thử nghiệm mô hình giáo dục đại học số trên nền tảng hợp 

tác giữa các cơ sở giáo dục đại học trong Tổ hợp các cơ sở giáo dục 

(CSGD). 

- Tăng quy mô đào tạo trong điều kiện đảm bảo và liên tục cải tiến chất 

lượng đào tạo dựa trên việc tăng cường sử dụng công nghệ số và hợp 

tác với doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ 

chuyển đổi số.  

- Xây dựng hệ sinh thái công nghệ số mở có khả năng chia sẻ và kết 

nối hệ thống làm nền tảng để tăng cường hiệu quả sử dụng các nguồn 

lực và tối ưu hóa quá trình triển khai đào tạo nhóm ngành CNTT tại 

các trường đại học Việt Nam. 

Mục tiêu cụ thể 

(1) Mục tiêu 1: Xây dựng thỏa thuận và triển khai hợp tác giữa các cơ sở 

giáo dục đại học hàng đầu về lĩnh vực Máy tính và CNTT dưới dạng 

một tổ hợp (consortium) (MT1)  

(2) Mục tiêu 2: Xây dựng và triển khai các cơ chế chính sách đảm bảo 

chất lượng, tạo điều kiện thúc đẩy tăng quy mô đào tạo (MT2).  

(3) Mục tiêu 3: Xây dựng các nội dung đào tạo, hình thức đào tạo cùng 

hệ thống học liệu thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số trong giáo 

dục đại học Việt Nam (MT3). 

(4) Mục tiêu 4: Tăng cường quan hệ hợp tác và sự tham gia của doanh 

nghiệp/tập đoàn công nghệ vào quá trình đào tạo (MT4). 

(5) Mục tiêu 5: Xây dựng hệ thống quản trị tích hợp và hệ thống lưu trữ 

nội dung và vận hành các khoá học mở đại trà trực tuyến (MOOCs) 

đa ngôn ngữ (MT5). 

(6) Mục tiêu 6: Xây dựng và triển khai các không gian hỗ trợ học tập 

khuyến khích đổi mới sáng tạo thông qua các ứng dụng công nghệ 

phù hợp với bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam (MT6). 

2. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TRONG XÂY DỰNG CÁC GIẢI 

PHÁP 

- Đề án xây dựng những giải pháp chính sách/quy định/chương trình/nội 

dung chung nhằm hướng đến mục tiêu được đặt ra (phát triển đào tạo nhân lực 
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số nhóm ngành CNTT phục vụ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và thúc đẩy 

xã hội số), nói cách khác, nghiên cứu nhằm tạo ra khung pháp lý, quy định, 

chương trình mang định hướng chung, đủ rộng và phù hợp để từng đơn vị cơ sở 

và điều kiện triển khai phù hợp. 

- Đề xuất các cơ sở đào tạo đại học trong tổ hợp được “Tự chủ” trong các 

hoạt động đào tạo đối với lĩnh vực Máy tính và CNTT. Quyền tự chủ bao gồm: 

(1) tự chủ trong việc xác định chỉ tiêu đào tạo, (2) tự chủ trong việc xây dựng 

CTĐT (thời gian đào tạo, khối lượng kiến thức, cấu trúc CTĐT), (3) tự chủ 

trong việc xác định phương thức đào tạo, (4) tự chủ trong việc xác định phương 

thức tuyển sinh đáp ứng được yêu cầu đảm bảo chất lượng bên trong và đảm bảo 

chất lượng bên ngoài của các tổ chức kiểm định đối với các chuẩn kiểm định 

quốc tế. Khi được giao quyền tự chủ, các cơ sở đào tạo được quyền tự quyết các 

vấn đề liên quan, và có trách nhiệm giải trình với xã hội cũng như các cơ quan 

có thẩm quyền về quá trình tổ chức thực hiện và các điều kiện đảm bảo chất 

lượng có liên quan. 

- Thời gian được giao quyền tự chủ có thể là 05 - 10 năm (có ít nhất từ 1 – 

2 khóa sinh viên tốt nghiệp) trong thời gian thí điểm. Sau thời gian này, sẽ đánh 

giá, tổng kết. Nếu mô hình tốt, sẽ nhân rộng và nếu chưa tốt thì có thể điều 

chỉnh, cải tiến hoàn thiện. 

- Các phương pháp thu thập dữ liệu, phân tích, đánh giá và tổng hợp đã 

được sử dụng để xây dựng chính sách nhân lực số. Ngoài ra, đề án cũng đã áp 

dụngphương pháp chuyên gia thông qua các cuộc họp chuyên gia, tọa đàm,... 

3. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ 

3.1. ĐHQG-HCM tham gia hoạt động phát triển kinh tế số 

Trong thời gian qua, ĐHQG-HCM đã và đang tham gia vào mục tiêu phát 

triển kinh tế số của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, cụ thể là đã tham 

gia vào cả 4 trụ cột của phát triển kinh tế số: (1) thể chế số, (2) nhân lực số, (3) 

công nghệ số và (4) hạ tầng số: 

(1) Thể chế số chính là hành lang pháp lý để phát triển kinh tế số, bao gồm 

những quy định pháp luật về thực hiện Chính phủ điện tử, giao dịch điện tử, chữ 

ký điện tử, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, bảo vệ người tiêu dùng, tội phạm 

máy tính, quyền sở hữu trí tuệ, khả năng cạnh tranh, thuế và an ninh thông tin, 

đặc biệt là các khung pháp lý thử nghiệm (sandbox) cho các mô hình sản xuất 
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kinh doanh trên nền tảng số. Các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu phát triển 

công nghệ ngân hàng ĐHQG-HCM thời gian vừa qua đã chủ động nghiên cứu, 

đề xuất kiến nghị nhiều chính sách quan trọng cho lĩnh vực thanh toán số, tài 

chính số. Gần đây, ĐHQG-HCM đã chủ động tham gia góp ý Dự án Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ nhằm đảm bảo hành lang pháp 

lý để phát triển kinh tế số, tham gia tư vấn thực hiện chuyển đổi số, xây dựng 

trung tâm dữ liệu cho nhiều đơn vị. 

(2) Về đào tạo nhân lực số, ĐHQG-HCM được thành phố giao nhiệm vụ trực 

tiếp đào tạo nhân lực ngành CNTT - truyền thông và Trí tuệ nhân tạo (TTNT) 

trong khuôn khổ đề án đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế. Đây là lực 

lượng lao động trình độ cao, trực tiếp tham gia phát triển kinh tế số cho thành 

phố. ĐHQG-HCM đã xây dựng chiến lược đào tạo và nghiên cứu về TTNT giai 

đoạn 2021-2030 với tầm nhìn trở thành top 15 trung tâm đào tạo và nghiên cứu 

hàng đầu về TTNT của khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, quy mô tuyển sinh đào 

tạo nhóm ngành CNTT và TTNT của ĐHQG-HCM là lớn nhất cả nước, với 

khoảng 2.210 sinh viên mỗi năm, cộng thêm khoảng 2.140 chỉ tiêu của các 

nhóm ngành khác có liên quan như Toán, Điện tử Viễn thông, Tự động hóa, 

Máy tính. Các CTĐT nhóm ngành CNTT đều đã được kiểm định theo bộ tiêu 

chuẩn quốc tế (ABET và AUN), trong đó có một số chương trình được giảng 

dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. 

(3) Về nghiên cứu phát triển công nghệ số, ĐHQG-HCM đã hình thành được 

một số nhóm nghiên cứu mạnh, liên ngành như nhóm nghiên cứu về TTNT, 

Fintech (tài chính số), thương mại điện tử, công nghệ sinh học - y sinh, công 

nghệ năng lượng và công nghệ vật liệu tiên tiến, tập hợp được đội ngũ gần 200 

nhà khoa học về CNTT có học vị tiến sĩ. Chiến lược nghiên cứu phát triển về 

TTNT và Khoa học dữ liệu của ĐHQG-HCM được xây dựng trên 3 trụ cột: 

nghiên cứu cơ bản để từng bước làm chủ công nghệ lõi, nghiên cứu phát triển để 

ứng dụng và từ đó định hướng khởi nghiệp. Theo chiến lược này, đến năm 2030 

sẽ có 5 chương trình nghiên cứu liên ngành về y tế, giáo dục, giao thông, tài 

chính và an ninh mạng; sẽ có khoảng 100 bằng phát minh sáng chế được quốc tế 

công nhận, có khoảng 50 doanh nghiệp khởi nghiệp được hình thành từ các 

nghiên cứu của giảng viên, sinh viên trong ĐHQG-HCM. 

(4) Về hạ tầng số, trong chiến lược phát triển của mình, ĐHQG-HCM xác 

định sẽ là hạt nhân của khu đô thị tương tác cao phía Đông của thành phố. Theo 
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đó, trong khuôn khổ Dự án phát triển giáo dục đại học Việt Nam do Ngân hàng 

thế giới tài trợ, ĐHQG-HCM sẽ xây dựng Trung tâm nghiên cứu tiên tiến và đổi 

mới sáng tạo với tổng diện tích sàn khoảng 16.000m2. Đây là nơi tập trung các 

phòng thí nghiệm, các trung tâm, viện nghiên cứu liên ngành và cũng là nơi ươm 

tạo khởi nghiệp cho giảng viên, sinh viên của ĐHQG-HCM. Ngoài ra, trung tâm 

còn là nơi để các công ty, tập đoàn công nghệ đặt văn phòng R&D (nghiên cứu 

và phát triển) để sản xuất, thử nghiệm các công nghệ mới. Hiện nay, ĐHQG-

HCM tiếp tục kêu gọi đầu tư để mở rộng Khu công nghệ phần mềm, xây dựng 

trung tâm dữ liệu lớn, triển khai hệ thống mạng 5G cũng như lắp đặt các hệ 

thống cảm biến thông minh trong khu đô thị.  

3.2. Những vấn đề trọng tâm cần hướng tới giải quyết trong việc phát 

triển nguồn nhân lực số tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung 

Để phát triển nguồn nhân lực số phục vụ phát triển kinh tế số cho TP.HCM 

nói riêng và Việt Nam nói chung, nghiên cứu này vận dụng một số cơ chế chính 

sách hiện có để xây dựng giải pháp: 

- Về cơ chế, chính sách: (i) Quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

(Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT); (ii) Quy chế đào tạo trình độ đại học (Thông 

tư 08/2021/TT-BGDĐT); (iii) Quy định chế độ làm việc của giảng viên (Thông 

tư 20/2020/TT-BGDĐT); (iv) và Các quy định về chính sách tuyển dụng, đào 

tạo và cơ chế tài chính. 

- Về xây dựng, chuẩn hóa hệ thống dạy - học trực tuyến (bao gồm 

MOOCs, dạy học tích hợp, lớp học đảo ngược, …) và hệ thống chia sẻ tài 

nguyên học tập trực tuyến: (i) Đề xuất (các) chương trình nhằm phát 

triển/triển khai nền tảng MOOC, cũng như việc xây dựng tài nguyên cùng cơ 

chế, quy trình cho phép quản lý, vận hành, chia sẻ tài nguyên; khai thác, chia sẻ 

nguồn thu/nguồn lợi khi triển khai các nguồn tài nguyên này. (ii) Tận dụng các 

nguồn đầu tư một cách đồng bộ cơ sở hạ tầng, vật chất của các cơ sở giáo dục 

đại học. (iii) cải tiến phương pháp giảng dạy phù hợp với dạy – học trực tuyến 

- Về việc hợp tác với doanh nghiệp trong việc cùng phối hợp đào tạo 

hoặc đồng đào tạo: xây dựng các giải pháp, quy định, mô hình, cơ chế cho 

phép xây dựng và tăng cường tính hiệu quả trong hợp tác giữa các bên có liên 

quan, cả trong và ngoài nước. 
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4. GIẢI PHÁP 

4.1. Xây dựng thỏa thuận và triển khai hợp tác giữa các cơ sở giáo dục 

đại học hàng đầu về lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin dưới dạng 

một tổ hợp (consortium) (MT1) 

4.1.1 Xây dựng và thống nhất triển khai cơ chế tham gia và phối hợp trong 

tổ chức thực hiện các kết quả dự kiến của các cơ sở đào tạo trong tổ hợp 

Yếu tố cốt lõi mang tính quyết định trong việc triển khai thành công các 

mục tiêu đề án chính là sự hình thành và vận hành thí điểm tổ hợp các cơ sở 

giáo dục hàng đầu về lĩnh vực Máy tính và CNTT. Trong đó, cơ chế điều hành, 

triển khai phối hợp trong tổ hợp là vấn đề quan trọng hàng đầu cần được xác 

định và ưu tiên thảo luận, thống nhất với sự chủ trì điều phối từ Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Các nội dung cơ bản cần được xác định bao gồm: 

+ Mô hình tổ chức cùng với cơ chế vận hành và hoạt động của tổ hợp. 

+ Quy trình phối hợp trong tổ chức triển khai các hoạt động trọng tâm đã 

được xây dựng trong đề án. 

+ Quyền và nghĩa vụ có liên quan của các cơ sở giáo dục đại học trong tổ 

hợp.    

4.1.2. Xây dựng cơ chế triển khai thí điểm chuẩn học phần, khóa học 

(course) trực tuyến 

Nghiên cứu các chuẩn mực, cấu trúc và thành phần cốt lõi của các học 

phần, khóa học trực tuyến 

Thống nhất trong tổ hợp và ban hành các chuẩn học phần, khóa học trực 

tuyến để áp dụng khi phối hợp xây dựng các hệ thống học liệu, bài giảng số và 

các thành phần có liên quan trong học phần/khóa học.     

4.1.3. Tạo lập mô hình chia sẻ học liệu, trao đổi sinh viên giữa các cơ sở 

đào tạo trong tổ hợp 

Nghiên cứu mô hình chia sẻ dữ liệu, trao đổi sinh viên đang được triển khai 

trong và ngoài nước. 

Tạo lập mô hình chia sẻ dữ liệu, sử dụng chung các tài nguyên hệ thống tài 

liệu nội sinh, bài giảng số đối với các cơ sở giáo dục đại học trong tổ hợp. Đồng 

thời xây dựng cơ chế phối hợp để đồng kiến tạo các nội dung số trên hệ thống 

nền tảng chung của tổ hợp. 
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Triển khai các hoạt động trao đổi sinh viên thông qua việc công nhận 

chuyển đổi tín chỉ các học phần được tổ chức đào tạo bởi các thành viên của tổ 

hợp với thời gian và cách thức tổ chức triển khai linh hoạt và phù hợp. 

 

4.2 Nghiên cứu xây dựng và triển khai các cơ chế chính sách đảm bảo 

chất lượng, tạo điều kiện thúc đẩy tăng quy mô đào tạo (MT2) 

4.2.1. Cơ chế chính sách liên quan đến điều kiện xác định chỉ tiêu đào tạo 

Xác định số lượng sinh viên trình độ đại học chính quy trên một giảng viên 

quy đổi theo lĩnh vực đào tạo Máy tính và CNTT một cách phù hợp với mục tiêu 

tăng quy mô trong điều kiệm đảm bảo chất lượng trong đào tạo. Trong đó nội 

dung quy định xác định chỉ tiêu theo Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 

18/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Số lượng sinh viên trình độ đại học 

chính quy trên một giảng viên quy đổi theo lĩnh vực đào tạo tối thiểu là 1:20” 

cho lĩnh vực Máy tính và CNTT. 

Tổng số giảng viên quy đổi theo lĩnh vực đào tạo để xác định chỉ tiêu tuyển 

sinh của cơ sở đào tạo, bao gồm giảng viên toàn thời gian quy đổi và giảng 

viên thỉnh giảng quy đổi tương ứng của lĩnh vực đào tạo đó. Riêng các ngành 

đào tạo có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học, số lượng giảng viên thỉnh 

giảng quy đổi để xác định chỉ tiêu tuyển sinh được tính tối đa bằng 40% tổng 

số giảng viên toàn thời gian quy đổi của cơ sở đào tạo xác định theo lĩnh vực 

đào tạo. Đối với ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Máy tính và CNTT, giảng viên 

thỉnh giảng được xác định bao gồm cả các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, cán 

bộ quản lý là những người lao động có bằng tốt nghiệp trình độ đại học cùng 

ngành hoặc cùng nhóm ngành với ngành tham gia đào tạo, đồng thời có từ 05 

năm trở lên về kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp tại doanh nghiệp, hiệp hội 

nghề nghiệp gắn với ngành và lĩnh vực đào tạo làm giảng viên trợ giảng. 

Đề xuất xây dựng và triển khai các cơ chế thí điểm trong xác định tiêu chí 

giảng viên để xác định chỉ tiêu cụ thể như sau: 

- Cho phép công nhận giảng viên thỉnh giảng tại trường liên tục trong 02 

năm trước đó là giảng viên ngành CNTT của các trường đại học nổi tiếng trên 

thế giới được tính vào chỉ tiêu tuyển sinh. 

- Cho phép nghiên cứu sinh, học viên cao học ngành CNTT chưa tốt 

nghiệp là trợ giảng 01 năm trước đó được tính vào chỉ tiêu tuyển sinh. 
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4.2.2. Cơ chế, chính sách về quy chế đào tạo 

- Đối với đào tạo chính quy và vừa làm vừa học cho phép công nhận tín chỉ 

từ các khóa học trực tuyến mở đại trà MOOCs của các trường nổi tiếng trên 

Coursera, EdX và quy định tỷ lệ % tổng khối lượng của CTĐT được thực hiện 

bằng lớp học trực tuyến (hiện nay theo quy chế đào tạo là 30%) và xem xét tỷ lệ 

này như một tỷ lệ tăng thêm đối với tiêu chí giảng viên trong xác định chỉ tiêu. 

Cơ sở đào tạo có trách nhiệm đảm bảo công tác thi và kiểm tra đánh giá đúng 

chuẩn đầu ra của môn học. 

- Không giới hạn thời gian hoàn thành khóa học. Sinh viên được công nhận 

tốt nghiệp khi sinh viên hoàn thành các tín chỉ trong cơ sở đào tạo. 

- Thời gian tổ chức hoạt động giảng dạy trong khoảng từ 06 giờ đến 22 giờ 

các ngày trong tuần từ thứ Hai đến Chủ nhật. Hoạt động giảng dạy có thể thực 

hiện tại cơ sở giáo dục đại học, hoặc một phần tại cơ sở giáo dục đại học liên kết 

và tại doanh nghiệp. 

4.2.3. Cơ chế, chính sách liên quan đến quy chế tuyển sinh 

- Xây dựng quy chế đào tạo, chính sách tài chính đặc thù để cho phép các 

cơ sở giáo dục đại học tiếp cận học sinh trung học phổ thông để quảng bá, giảng 

dạy kiến thức về CNTT ngay tại trường trung học phổ thông (học sinh được 

công nhận các chứng chỉ qua các khóa học và có khả năng quy đổi sang tín chỉ 

tương đương nếu sau này trở thành sinh viên của cơ sở giáo dục đại học).  

- Cho phép các cơ sở giáo dục đại học tổ chức đào tạo dưới hình thức ghi 

danh, người học chỉ cần là sinh viên của 01 cơ sở giáo dục đại học bất kỳ thì 

không cần thi tuyển có thể đăng ký vào học các môn học của một chương trình 

đại học và lấy chứng nhận sau khi học. 

4.2.4. Chế độ làm việc của giảng viên 

Định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trong một năm học không 

quy định số giờ chuẩn tối đa, chỉ cần đảm bảo đủ số giờ chuẩn giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học. 

4.2.5. Về chính sách tuyển dụng và đào tạo 

- Chính sách tuyển dụng giáo sư nước ngoài, nghiên cứu viên nước ngoài, 

giảng viên thỉnh giảng từ doanh nghiệp, tổ chức ngoài cơ sở đào tạo.  
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- Cho phép mời giảng viên thỉnh giảng từ các trường đại học/viện nghiên 

cứu hay từ các doanh nghiệp trên thế giới tham gia giảng dạy một số môn phù 

hợp với chuyên môn của giảng viên trong CTĐT. 

4.2.6. Về cơ chế tài chính 

- Thiết lập các chính sách chia sẻ về đầu tư và chi phí đào tạo. 

- Thiết lập cơ chế chính sách lương bổng và hỗ trợ tài chính linh hoạt nhằm 

thu hút đội ngũ giảng dạy và quản lý có năng lực. 

- Chính sách tài chính linh động hỗ trợ giảng dạy (đối với phần dạy cho 

sinh viên mở rộng) và hỗ trợ đội ngũ phục vụ và quản lý. 

4.3. Xây dựng nội dung đào tạo, hình thức đào tạo cùng hệ thống học 

liệu thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số trong giáo dục đại học tại Việt 

Nam (MT3) 

- Việc bồi dưỡng và đào tạo nguồn nhân lực cần hướng đến việc khuyến 

khích cá thể hóa hướng đào tạo chuyên sâu, liên ngành và liên chuyên ngành để 

phát huy sở trường và khơi dậy niềm đam mê. Cần khuyến khích người học chủ 

động học tập và kết hợp kiến thức liên ngành/chuyên ngành, cho phép cá thể hóa 

định hướng học tập dưới sự tư vấn, hướng dẫn của nhà trường và các chuyên gia. 

- Việc bồi dưỡng và đào tạo nên khuyến khích phát huy người học trên cả 

ba lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Theo mỗi định hướng, cần có các môn học và hoạt động chuyên môn phù hợp để 

hỗ trợ phát triển năng lực tư duy, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng xã hội cần 

thiết cho người học. 

4.3.1. Đa dạng hóa chương trình, hình thức và nội dung đào tạo bồi dưỡng 

- Xây dựng và triển khai các khóa học, CTĐT ngắn hạn về CNTT và các 

lĩnh vực phục vụ chuyển đổi số cho nhiều đối tượng khác nhau. 

- Xây dựng, đa dạng hóa và triển khai linh hoạt, hiệu quả các CTĐT chính 

quy bậc đại học, cao học, và tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong các ngành và lĩnh 

vực liên quan đến CNTT cũng như các ngành/nhóm ngành có liên quan phục vụ 

việc chuyển đổi số. 

4.3.2. Đầu tư hiệu quả cho việc phát triển con người (người dạy, người học) 

- Đầu tư bồi dưỡng về chuyên môn cho người dạy và người học 
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- Xây dựng chính sách và chương trình hiệu quả để thu hút đội ngũ chuyên 

gia người nước ngoài, cũng như người Việt Nam ở ngoài nước trong lĩnh vực 

CNTT và các lĩnh vực liên quan đến chuyển đổi số cùng tham gia giảng dạy, 

hướng dẫn nghiên cứu, tham gia dự án, chuyển giao công nghệ cùng với nguồn 

nhân lực trong nước. 

- Đầu tư cho việc phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, có uy tín nhằm 

phát huy sức mạnh tiềm năng của CNTT và các ngành khoa học nền tảng khác 

trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

4.3.3. Tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục  

- Xây dựng các CTĐT theo chuẩn quốc tế như AUN-QA và ABET… Phát 

triển hệ thống và quy trình đảm bảo chất lượng theo định hướng của chuẩn quốc 

tế tương ứng. Thực hiện đánh giá, kiểm định cấp chương trình theo chuẩn quốc 

tế. Liên tục cải tiến quy trình, phương pháp và nội dung đào tạo.  

- Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia về đảm bảo chất lượng, có 

chuyên môn sâu và kinh nghiệm trong xây dựng, thực hiện và kiểm định chất 

lượng các CTĐT theo chuẩn quốc tế.    

4.4. Xây dựng hệ thống quản trị tích hợp và hệ thống lưu trữ nội dung 

và vận hành các khoá học mở đại trà trực tuyến (MOOCs) đa ngôn ngữ 

(MT4) 

4.4.1.Xây dựng hệ thống lưu trữ nội dung và vận hành MOOC song ngữ 

(Việt, Anh) dành cho các trường đại học Việt Nam 

- Đầu tư xây dựng một hệ thống lưu trữ nội dung và vận hành MOOCs 

song ngữ Anh - Việt, bao gồm: đầu tư trang thiết bị phần cứng, phần mềm để 

lưu trữ và vận hành các khóa học trực tuyến; đầu tư xây dựng, trang bị các 

phòng ghi hình bài giảng (studio). 

- Xây dựng cơ chế hoạt động của hệ thống quản lý, lưu trữ nội dung và vận 

hành MOOCs, cơ chế vận hành hệ thống giảng dạy và học tập trực tuyến song 

ngữ, trong đó tập trung đến quy định vận hành hệ thống giảng dạy và học tập 

trực tuyến song ngữ: quy chuẩn khóa học trực tuyến, đăng ký khóa học, thẩm 

định khóa học, đăng ký học tập, đăng ký thi lấy chứng nhận. 

- Xây dựng chính sách, cơ chế phối hợp với các cơ sở đào tạo và giảng viên 

để phát triển nội dung số trên hệ thống. 
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- Phát triển đội ngũ vận hành hệ thống MOOCs bao gồm nhân sự kỹ thuật 

và nhân sự chuyên môn. 

- Triển khai thí điểm các khoá học MOOCs được xây dựng bởi các trường 

đại học tham gia đề án. Vận hành thử nghiệm hệ thống MOOCs để đánh giá hệ 

thống, điều chỉnh hệ thống, cơ chế trước khi đưa vào vận hành chính thức ở quy 

mô lớn. 

4.4.2. Xây dựng thư viện số chia sẻ giữa các trường đại học 

- Xây dựng hệ thống thư viện số chia sẻ cho phép chia sẻ giữa các trường 

đại học, tích hợp cơ chế đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của các bên liên quan. 

- Xây dựng cơ chế chia sẻ tài liệu số, đặc biệt là tài liệu nội sinh của các 

trường đại học như khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, giáo 

trình điện tử. 

- Đầu tư nội dung số ban đầu bao gồm sách, học liệu và các bài giảng số.      

4.4.3. Nghiên cứu triển khai thử nghiệm các giải pháp công nghệ số tiên 

tiến trong giảng dạy  

- Tổ chức hội thảo, nghiên cứu học tập trong và ngoài nước về ứng dụng 

công nghệ số tiên tiến trong giảng dạy. Đề xuất đầu tư các giải pháp công nghệ 

số tiên tiến trong giảng dạy.  

- Đầu tư, triển khai thử nghiệm, đánh giá các giải pháp công nghệ số tiên 

tiến trong giảng dạy lĩnh vực máy tính và CNTT nhằm lựa chọn những phương 

pháp giảng dạy hiệu quả và phù hợp. 

4.5. Xây dựng các không gian hỗ trợ học tập khuyến khích đổi mới 

sáng tạo thông qua các ứng dụng công nghệ phù hợp với bối cảnh giáo dục 

đại học tại Việt Nam (MT5) 

4.5.1. Không gian hỗ trợ học tập hiện đại, thích ứng với nhu cầu tăng 

cường năng lực công nghệ số và đổi mới sáng tạo của sinh viên tốt nghiệp 

- Xây dựng các phòng thực hành, phòng thí nghiệm nghiên cứu chuyên sâu 

hiện đại liên kết cấp quốc gia, trong đó giảng viên, nghiên cứu viên và người 

học có thể truy cập vào từ xa để có thể sử dụng tài nguyên của phòng thực hành, 

phòng thí nghiệm. 
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- Đầu tư trang thiết bị thực hành, trang thiết bị nghiên cứu, phần mềm bản 

quyền chuyên dụng và không gian giảng dạy - nghiên cứu tương đương với các 

quốc gia trong khu vực. Đổi mới chính sách đầu tư cơ sở vật chất, như dùng 

ngân sách để thuê dịch vụ phần mềm, các giải pháp cloud computing thay vì đầu 

tư phần cứng. 

- Tham quan và học tập kinh nghiệm xây dựng và triển khai các không gian 

đổi mới sáng tạo có ứng dụng công nghệ số trong và ngoài nước. 

- Xây dựng cơ chế hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu nhằm thúc đẩy 

nghiên cứu khoa học, tiếp cận với cách thực hiện của các nước tiên tiến trên thế 

giới. Các chính sách này bao gồm (1) xem nghiên cứu sinh là người làm nghiên 

cứu được trả lương hay học bổng, (2) tài trợ và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa 

học gắn với việc trả lương/học bổng cho nghiên cứu sinh và học viên cao học 

khi tham gia đề tài, (3) gắn việc đầu tư cho con người với việc đầu tư trang thiết 

bị các phòng lab, chính sách tài trợ nhằm duy trì hoạt động của các phòng lab 

(đã được đầu tư trang thiết bị). 

4.5.2. Không gian làm việc hợp tác hiện đại, thích ứng với nhu cầu tăng 

cường quan hệ hợp tác và đối thoại với doanh nghiệp và các nhân tố kinh tế xã 

hội 

- Xây dựng khuôn viên giao lưu hiện đại (không gian mở, không gian xanh) 

cho sinh viên các trường nhằm tăng cường tương tác, phát triển kỹ năng mềm 

cho sinh viên. Khuôn viên được chia sẻ giữa các trường để khuyến khích sự hợp 

tác, giao lưu. 

- Xây dựng khuôn viên giao lưu hiện đại (không gian mở, không gian xanh) 

cho sinh viên, giảng viên, chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước và doanh 

nghiệp nhằm tăng cường trao đổi hợp tác. 

- Xây dựng cơ chế vận hành các khuôn viên nhằm thúc đẩy tính giao lưu, 

chia sẻ, hợp tác mang tính liên ngành trong lĩnh vực máy tính và CNTT với các 

ngành khác. 

4.5.3. Không gian sản xuất công nghệ số hiện đại, thích ứng với nhu cầu 

đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực máy tính và CNTT 
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- Xây dựng các khuôn viên hỗ trợ khởi nghiệp cung cấp nơi làm việc, máy 

móc sản xuất chuyên dụng cho các nhóm giảng viên, sinh viên có ý tưởng sản 

phẩm đổi mới sáng tạo. 

- Xây dựng các khuôn viên hiện đại trong trường dành riêng cho các doanh 

nghiệp triển khai các phòng R&D. 

- Xây dựng cơ chế vận hành các khuôn viên nhằm tạo điều kiện tối đa để 

sinh viên, giảng viên tạo ra các sản phẩm ứng dụng thiết thực cho xã hội từ các ý 

tưởng sáng tạo. Tạo cơ chế khuyến khích sự hợp tác trong nghiên cứu và sản 

xuất giữa các công ty khởi nghiệp sinh viên và doanh nghiệp. 

4.6. Tăng cường quan hệ hợp tác và sự tham gia của doanh nghiệp/tập 

đoàn công nghệ (MT6) 

- Xây dựng quy chế đào tạo, chính sách tài chính đặc thù để cơ sở giáo dục 

đại học và doanh nghiệp có thể hợp tác cho phép sinh viên học tập và tích lũy tín 

chỉ tương đương qua các công việc làm và thực tập hoàn toàn tại doanh nghiệp. 

- Thu hút các nguồn đầu tư từ doanh nghiệp/tập đoàn công nghệ cho các 

hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học lĩnh vực máy tính và CNTT. 

5. KẾT LUẬN  

Trong đề án này chúng tôi đã tiến hành tổng hợp, phân tích và nghiên cứu 

cả về lý luận và thực tiễn các vấn đề liên quan phát triển kinh tế số nói chung và 

phát triển nguồn nhân lực số nói riêng tại ĐHQG-HCM, tại TP.HCM, tại Việt 

Nam và trên thế giới để thiết kế chính sách phù hợp cho phát triển kinh tế số ở 

TP.HCM tập trung vào nguồn nhân lực số. Đề án đã xây dựng các nhóm giải 

pháp nhằm tạo sự đột phá trong việc phát triển nguồn nhân lực số, cụ thể là 

nhóm nghiên cứu đã xây dựng tất cả 06 nhóm giải pháp lớn, 20 giải pháp cụ thể 

và 44 hoạt động trọng tâm. ĐHQG-HCM kính đề nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, các Bộ - Ban – Ngành và TP.HCM ủng hộ để đề án sớm được triển 

khai. 
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NHẬN THỨC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC  

ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC  

THEO TINH THẦN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG 
 

                                                            Vũ Văn Phúc1 và cộng sự  

       

    Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra mục tiêu: Đến năm 

2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là 

nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu 

nhập trung bình thấp;  Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là 

nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; Đến 

năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay 

là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu 

nhập cao. Nhằm đạt được các mục tiêu trên, toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống 

chính trị cần quán triệt sâu sắc, thống nhất nhận thức, với quyết tâm chính trị 

cao, đề ra hệ thống giải pháp đúng đắn, khả thi, thiết thực, hiệu quả để thực 

hiện thành công ba đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của 

Đảng. Đại hội XIII của Đảng khẳng định: ba đột phá chiến lược vừa kế thừa ba 

đột phá chiến lược do Đại hội lần thứ XI, XII đã đề ra, vừa bổ sung, cụ thể hóa 

cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Vì vậy, cần tập trung đầu tư nguồn 

lực và đặc biệt chú trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo sự chuyển biến 

về chất trong việc thực hiện ba đột phá chiến lược. 

  I. Thống nhất nhận thức và một số vấn đề chung về tổ chức thực hiện 

ba đột phá chiến lược  

         Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định ba đột phá 

chiến lược (ĐPCL). 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 cũng xác định ba 

ĐPCL. Về cơ bản ba đột phá trong Chiến lược…cũng thống nhất với ba ĐPCL 

được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII tuy có những diễn giải cụ thể hơn (về 

nội hàm cũng như một số “hành động cụ thể”). ĐPCL trước hết phải là đột phá về 

tư duy phát triển, vì có đột phá về tư duy thì mới có đột phá về thể chế, về nhân lực 

và về hạ tầng.  

 Bước vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, việc cụ thể hóa, làm 

rõ nội hàm, xác định những hành động cụ thể là một yêu cầu hết sức quan trọng để 

 
    1 PGS.TS. Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương 
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có được sự thống nhất về nhận thức cũng như về các hành động thực tiễn hướng tới 

hiện thực hóa các mục tiêu của Đại hội, đặc biệt là đối với việc thực hiện ba ĐPCL. 

Bước tiếp theo chính là việc cụ thể hóa thành chương trình hành động của toàn hệ 

thống chính trị, xã hội và “pháp lý hóa” thông qua hệ thống luật pháp và các quy 

định, quyết định pháp quy trong điều hành và quản lý phát triển của Chính phủ.  

1.1.Thống nhất nhận thức nhằm thực hiện thắng lợi các đột phá chiến lược 

trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng   

Quan điểm tạo sự thống nhất để thực hiện thành công ba ĐPCL…là những 

quan điểm nào?  

 Để tạo sự thống nhất và đồng thuận trong việc thực hiện ba ĐPCL  cần dựa 

trên ba quan điểm sau: 

- Thống nhất nhận thức về các mục tiêu phát triển quốc gia.  

- Thống nhất nhận thức về các điểm nghẽn, nút thắt đang cản trở việc đạt đến 

các mục tiêu phát triển quốc gia. 

- Thống nhất nhận thức về cách giải quyết (khắc phục) có tính đột phá các 

điểm nghẽn, nút thắt này. 

           Toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị cần quán triệt sâu sắc, thống 

nhất nhận thức để thực hiện thành công ba ĐPCL theo Nghị quyết Đại hội lần thứ 

XIII của Đảng đề ra phù hợp với giai đoạn mới.  

 Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định: ba ĐPCL nêu trên vừa kế thừa ba 

ĐPCL do Đại hội lần thứ XI, XII đã đề ra, vừa bổ sung, cụ thể hóa cho phù hợp với 

giai đoạn phát triển mới. Vì vậy, cần tập trung đầu tư nguồn lực và đặc biệt chú 

trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo sự chuyển biến về chất trong việc thực 

hiện ba ĐPCL. Ba ĐPCL mà Nghị quyết Đại hội XIII đề ra2 có nhiều nhận thức 

mới về cách tiếp cận, mục đích và nội dung...  

(1) ĐPCL thứ nhất “Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế 

phát triển nền KTTT định hướng XHCN…” có nhiều nội dung mới: Thứ nhất, Đại 

hội XI, XII, ĐPCL thứ nhất chỉ là “Hoàn thiện thể chế KTTT định hướng 

XHCN…”, tức là mới chỉ đề cập đến hoàn thiện thể chế phát triển của lĩnh vực kinh 

tế. Đại hội XIII đề cập “Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển…”, tức là thể chế 

phát triển toàn diện các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại…Ngay vấn đề “Hoàn thiện thể chế phát triển nền KTTT định 

 
2 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. CTQG ST, H,.2021, tập 2, 

tr.337-338  
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hướng XHCN…”cũng chứa đựng điểm mới: nếu ở Đại hội XII, việc hoàn thiện thể 

chế…nhằm nâng cao hiệu lực quản lý kinh tế và quản lý nhà nước về kinh tế, thì 

Đại hội XIII nhấn mạnh mục đích “tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ 

và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh”. Thứ 

hai, Đại hội XIII bổ sung nội dung “Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, 

cạnh tranh hiệu quả. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ 

chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư 

kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi TPKT, thúc đẩy đổi mới sáng 

tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất 

là đất đai, tài chính, hợp tác công - tư; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, 

hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ 

thống pháp luật”. 

(2) ĐPCL thứ hai “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất 

lượng cao...”cũng có nhiều nội dung mới: thứ nhất, ưu tiên phát triển nguồn nhân 

lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, 

tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng GD&ĐT gắn với 

cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài; thứ hai, đẩy mạnh nghiên cứu, 

chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh KH&CN, đổi mới sáng tạo; thứ ba, khơi 

dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, 

sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

(3) ĐPCL thứ ba có nhiều điểm nhấn mới “Xây dựng hệ thống KCHT đồng bộ, 

hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm 

quốc gia về giao thông, thích ứng với BĐKH; chú trọng phát triển hạ tầng thông 

tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, 

xã hội số” 

 Đây là một cách tiếp cận vấn đề mới, rất thực tế, một phương hướng hợp lý, 

tích cực nhằm phát triển KT-XH đất nước nhanh và bền vững.  

 Các nội dung mới của ba ĐPCL cần được nhận thức đầy đủ, toàn diện, thống 

nhất để triển khai thực hiện thành công nhằm đạt được mục tiêu do Đại hội XIII 

của Đảng đề ra. 

Tuy nhiên, vấn đề nhận thức các ĐPCL cũng còn một số vấn đề đặt ra: 

1. Nội hàm ĐPCL thứ nhất hiện còn nhiều câu hỏi đặt ra về mặt nhận thức 

chưa được làm rõ. Cụ thể: 
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 a) Thứ nhất, vấn đề đầu tiên thuộc về chính các thuật ngữ sử dụng trong 

ĐPCL thứ nhất này:  

(1). Cần phải phân biệt rõ thể chế phát triển và thể chế phát triển nền KTTT 

định hướng XHCN. Về hình thức, rõ ràng thể chế phát triển là một khái niệm 

(concept) rộng hơn thể chế phát triển nền KTTT định hướng XHCN. Hoàn thiện 

đồng bộ thể chế phát triển được hiểu là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển ở tất 

cả các lĩnh vực của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (kinh tế, chính trị, văn 

hóa, xã hội, con người, an ninh quốc phòng, đối ngoại…). Ở đây xin không đi sâu 

vào thể chế phát triển nói chung3. 

(2). Hiện tại có sự sử dụng chưa thống nhất về các thuật ngữ trong Văn kiện 

Đại hội XIII của Đảng: trong Nghị quyết và trong Báo cáo Chính trị sử dụng cụm 

từ “thể chế phát triển nền KTTT định hướng XHCN”, còn trong Chiến lược phát 

triển KT - XH 10 năm 2021-2030 (cũng như trong Văn kiện Đại hội XI và Đại hội 

XII) lại sử dụng cụm từ “thể chế KTTT định hướng XHCN”. Đây cũng là vấn đề 

có thể gây nên sự khác biệt về nhận thức, cần phải làm rõ. 

b) Thứ hai, (ngay cả khi có sự đồng nhất về “thể chế KTTT định hướng 

XHCN” và “thể chế phát triển nền KTTT định hướng XHCN”) cần làm rõ các câu 

hỏi: Đâu là bản chất của thể chế phát triển nền KTTT định hướng XHCN? Nội hàm 

của nó là gì? Điều này vẫn còn nhiều vấn đề tiếp tục phải làm rõ: 

Một là, Đảng ta đã khẳng định và xác định xây dựng và phát triển xã hội 

XHCN là mục tiêu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả dân tộc. Vì vậy, phát 

triển nền KTTT định hướng XHCN chỉ là một giai đoạn phát triển để đạt tới mục 

tiêu này hay là phương thức, phương tiện, con đường để xây dựng CNXH? Trong 

thời kỳ trước khi có sự thừa nhận thể chế KTTT, ở nước ta đã áp dụng thể chế kinh 

tế “kế hoạch hóa tập trung” và hiện vẫn còn có những hệ lụy… 

Việc phát triển nền KTTT định hướng XHCN không chỉ là vấn đề mang tính 

tất yếu của công cuộc đổi mới mà còn là sự đúng đắn về nguyên tắc, quan điểm của 

Đảng, đồng thời là đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước; không chỉ là nền móng 

bảo đảm độc lập, tự chủ về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh mà còn là 

điều kiện căn bản và môi trường rộng mở tối ưu bảo đảm cho sự phát triển năng 

động, mạnh mẽ và bền vững của nền kinh tế gắn chặt với công bằng xã hội và vì 

mục tiêu tiến bộ xã hội, xét trên cả hai bình diện đối nội và hội nhập kinh tế quốc tế 

một cách chủ động, hiệu quả. Đó cũng là sự thể hiện ưu thế tuyệt đối của chế độ xã 

 
3 Khi bàn về thể chế phát triển sẽ đề cập thêm (ngoài những vấn đề trực tiếp về thể chế kinh tế) và nhiều hơn về các 

khía cạnh chính trị, hay nói cách khác là đề cập nhiều hơn đến các khía cạnh của hệ thống chính trị. 
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hội ta khi xem KTTT chỉ là phương tiện, công cụ hữu hiệu để xây dựng CNXH 

nhằm phục vụ nhân dân so với các chế độ xã hội khác cũng phát triển KTTT.  

Hai là, nền KTTT định hướng XHCN là một thể thống nhất bao gồm hai mặt 

gắn bó biện chứng hữu cơ với nhau là KTTT hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành 

đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của KTTT, có sự quản lý của Nhà nước pháp 

quyền XHCN, do ĐCS Việt Nam lãnh đạo; đồng thời bảo đảm định hướng XHCN 

vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh phù hợp với từng 

giai đoạn phát triển của đất nước; con người vừa là mục tiêu vừa là động lực, 

nguồn lực phát triển…KTTT định hướng XHCN vừa vận động, phát triển tuân 

theo, chịu sự chi phối của những quy luật của KTTT; vừa dựa trên cơ sở và được 

dẫn dắt, chi phối, hàm chứa, gắn với và hướng tới những giá trị cơ bản của các 

nguyên tắc và bản chất của CNXH. KTTT định hướng XHCN phát triển đồng bộ, 

toàn diện trong cả bốn khâu của quá trình tái sản xuất xã hội: sản xuất, phân phối, 

trao đổi, tiêu dùng; trên cả ba quan hệ cơ bản của QHSX xã hội theo định hướng 

XHCN: sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối, mang lại hạnh phúc cho người dân, 

chủ thể chính của xã hội, của nền kinh tế đó. Để làm việc này cần có sự can thiệp 

của Nhà nước (thiết chế được hình thành (từ xã hội) vào nền kinh tế để giải quyết 

các vấn đề của một xã hội mà trong đó nền kinh tế là nền tảng của xã hội đó). 

Ba là, về góc độ lý luận kinh tế học hiện đại (từ lịch sử phát triển các học 

thuyết kinh tế), không có nền KTTT tự do thuần túy theo Adam Smith. Kinh tế học 

cổ điển mới (Neo-clasical Economics - Keynesian) cho rằng sự can thiệp của Nhà 

nước vào nền kinh tế là “tất yếu” trong xã hội hiện đại... 

c) Thứ ba, khi đã làm rõ và thống nhất (tương đối) về bản chất của thể chế 

phát triển nền KTTT định hướng XHCN - rằng nền KTTT định hướng XHCN là 

nền kinh tế vận hành theo nguyên tắc thị trường và có sự can thiệp của Nhà nước, 

câu hỏi đặt ra ở đây chính là: Nhà nước can thiệp vào nền kinh tế như thế nào? 

Trực tiếp hay gián tiếp? Bằng công cụ nào? Hay nói cách khác (như một số học giả 

thường nói: Nhà nước nhiều hơn hay thị trường nhiều hơn? Vấn đề này còn nhiều 

tranh luận). Đây chính là những vấn đề về lý luận, học thuật cần phải tập trung giải 

quyết để làm rõ hơn và thống nhất về nhận thức: Nhà nước quản lý nền kinh tế 

bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách…Nhà nước đóng vai 

trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh 

bình đẳng, minh bạch và lành mạnh; sử dụng các công cụ và các nguồn lực của 

Nhà nước để định hướng và điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và 



 

22 

bảo vệ môi trường; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính 

sách phát triển. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển KT- XH… 

d) Thứ tư, cụ thể hơn về nhận thức, cần giải quyết một số vấn đề sau: 

(1). Vấn đề cơ bản của phát triển kinh tế (theo kinh tế học) chính là việc khai 

thác (huy động) và sử dụng các nguồn lực (rất khan hiếm, hữu hạn trong một không 

gian và thời gian nhất định - gắn với trình độ phát triển của LLSX, KH&CN nhất 

định) một cách hiệu quả nhất cho phát triển kinh tế. Nền kinh tế vận hành theo các 

nguyên tắc thị trường sẽ giải quyết vấn đề này. Thị trường (các nguyên tắc thị 

trường) sẽ huy động và phân bổ các nguồn lực (tài nguyên -resources) một cách 

hiệu quả nhất...  

(2). Khi đã nói đến KTTT, chắc chắn là đề cập đến quan hệ cung và cầu. Ở 

tầm vĩ mô (macro), trong một nền KTTT sẽ thiết lập cân bằng giữa cung, cầu và 

giá cả: 

- Trước hết, xét về phía cung: sản lượng của một nền kinh tế (trong trường 

hợp ở đây là GDP) và tăng trưởng của nó phụ thuộc theo quan hệ: Y = F (K, L, A). 

Quan hệ này có thể còn thể hiện dưới nhiều dạng thức khác, cụ thể hơn. Quan hệ 

trên thể hiện mức tăng sản lượng (Y) phụ thuộc vào việc huy động và sử dụng 

nguồn lực vốn (hoặc tài nguyên khác), nguồn nhân lực (lao động) và các nhân tố 

tổng hợp. Như đã nêu ở điểm (1), thị trường sẽ huy động và phân bổ nguồn lực một 

cách hiệu quả nhất, vậy để tăng trưởng trên cơ sở sử dụng hiệu quả nguồn lực, việc 

đầu tiên cần phải làm là thiết lập và vận hành thị trường các nhân tố đầu vào (các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực vốn, nguồn nhân lực, các tài nguyên khác 

do con người tạo ra…). Vậy, về nhận thức cần phải làm rõ và thống nhất rằng cần 

phải thiết lập và vận hành, vận dụng các nguyên tắc thị trường trong huy động và 

phân bổ các nguồn lực đầu vào cho nền kinh tế… 

- Tiếp theo, xét về phía cầu: tổng cầu của nền kinh tế có vai trò dẫn dắt tăng 

trưởng của nền kinh tế. Tuy nhiên, xét về tổng cầu là một việc khó khăn, phức 

tạp…  

- Cả cung và cầu, trong kinh tế học hiện đại đều có (hoặc đương nhiên có) sự 

can thiệp của Nhà nước. Tuy nhiên, can thiệp vào phía cầu phức tạp hơn nhiều và 

chịu ảnh hưởng rất nhiều của các trường phái cũng như học thuyết kinh tế - chính 

trị. Sự can thiệp của Nhà nước ở đây có thể thể hiện ở việc phân phối sản phẩm, 

phúc lợi xã hội… và thể hiện rõ bản chất của một chế độ chính trị, kinh tế. Vì vậy, 

câu hỏi đặt ra (về nhận thức) là cơ chế hay các nguyên tắc thị trường ở đây được 
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vận dụng như thế nào? Và cái gì bảo đảm cho các nguyên tắc ấy hoạt động hiệu 

quả và vẫn đảm bảo hướng tới mục tiêu giải quyết những vấn đề liên quan đến 

phúc lợi và sự phát triển của toàn xã hội? Ở nước ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

trọng khẳng định: “Một đặc trưng cơ bản, một thuộc tính quan trọng của định 

hướng XHCN trong KTTT ở Việt Nam là phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất 

chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện 

tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt 

quá trình phát triển. Điều đó có nghĩa là: không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ 

phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng không "hy sinh" 

tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Trái lại, 

mỗi chính sách kinh tế đều phải hướng tới mục tiêu phát triển xã hội; mỗi chính 

sách xã hội phải nhằm tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế; khuyến khích 

làm giàu hợp pháp phải đi đôi với xoá đói, giảm nghèo bền vững, chăm sóc những 

người có công, những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một yêu cầu có tính 

nguyên tắc để bảo đảm sự phát triển lành mạnh, bền vững, theo định hướng 

XHCN” 4... 

(3). Một vấn đề nữa cũng hết sức quan trọng về mặt nhận thức đó là khẳng 

định và làm rõ vai trò của kinh tế nhà nước, sự hiện diện của kinh tế nhà nước (ở 

đâu, ngành lĩnh vực nào…?).  

Như đã nêu ở điểm (c), Nhà nước can thiệp bằng hai phương thức: trực tiếp 

và gián tiếp. Thứ nhất, Nhà nước can thiệp gián tiếp vào nền kinh tế thông qua 

các cơ chế, chính sách kinh tế (được luật hóa). Thứ hai, Nhà nước can thiệp trực 

tiếp bằng sử dụng các công cụ: (i) hành chính (công cụ thể hiện quyền lực trực 

tiếp); (ii) bằng nguồn lực tài chính (và các nguồn lực khác…) của Nhà nước. 

Nguồn lực tài chính của Nhà nước được sử dụng thông qua việc đầu tư hoặc chi 

trả cho giải quyết những vấn đề xã hội, phát triển KCHT, bảo đảm quốc phòng, an 

ninh… và đầu tư vào nền kinh tế thông qua các DNNN. Câu hỏi đặt ra ở đây là, 

nguồn lực tài chính nhà nước nên được đầu tư vào đâu, lĩnh vực nào? Và tương 

tự, DNNN nên hiện diện ở đâu và vận hành thế nào (khi nói về vận dụng nguyên 

tắc thị trường trong phát triển KT - XH)? Nói cách khác là cải cách DNNN như 

thế nào trong phát triển nền kinh tế thị trường (đầy đủ) định hướng XHCN? 

2. Nội hàm của ĐPCL thứ hai: cho đến thời điểm hiện nay, tầm quan trọng và 

vai trò của việc phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao 

 
4 GS.TS. Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam, báo Nhân Dân số ra ngày 16-5-2021 
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không còn là vấn đề phải tranh luận. Tuy nhiên, có thể thấy còn nhiều vấn đề cụ thể 

từ các quan niệm (concept), thuật ngữ sử dụng trong đột phá này còn chưa được 

làm rõ. Đồng thời một trong những vấn đề hết sức quan trọng về nhận thức đối với 

đột phá này: ai là chủ thể của việc thực hiện đột phá này cũng chưa thật rõ… Đây 

là những vấn đề làm cho việc tổ chức, triển khai thực hiện trong thực tiễn còn chưa 

có kết quả tốt và lúng túng. Cụ thể như sau: 

Về phát triển nguồn nhân lực - có quá nhiều những thuật ngữ chưa rõ về nội 

hàm vì vậy, khó triển khai ngay trong thực tiễn, và cần phải có nghiên cứu làm rõ: 

(1). Văn kiện ghi “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng 

cao”. Trong nhiều năm và cho đến thời điểm hiện nay có thể nói chưa có một quan 

niệm rõ ràng, phù hợp, dễ vận dụng trong thực tiễn về “nhân lực chất lượng cao”. 

Đây là vấn đề mà ngay cả trong giới học thuật cũng như quản lý dường như có sự 

“đồng nhất” với năng lực học vấn (được xác nhận bằng bằng cấp, chứng chỉ…), 

thay vì nguồn nhân lực có kỹ năng thực sự ở nhiều cấp độ. Vì chưa có quan niệm 

rõ ràng nên việc đánh giá đo lường, cụ thể hóa vào các chương trình phát triển gặp 

khó khăn, lúng túng... 

(2). Văn kiện ghi “ưu tiên phát triển nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý 

và các lĩnh vực then chốt…”. Ở đây, cũng xuất hiện hai vấn đề cần phải làm rõ để 

có thể triển khai trong thực tiễn (và cũng cần sớm xác định): (i) nhân lực lãnh đạo, 

quản lý cũng là một phạm trù rất “chung”: lãnh đạo, quản lý kinh tế, quản lý doanh 

nghiệp hay lãnh đạo, quản lý nhà nước, lãnh đạo quản lý xã hội, phát triển xã hội; 

(iii) tương tự câu hỏi đặt ra là đâu là “lĩnh vực then chốt”. Những vấn đề này cũng 

cần sớm được làm rõ và thống nhất... 

(3). Nội hàm của việc “…chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất 

lượng GD&ĐT…” cũng hết sức rộng và đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến 

việc thực hiện đột phá này trong 10 năm qua có thể nói là chưa thành công. Vấn đề 

này cũng đã được thảo luận rất nhiều, nhưng chưa có sự thống nhất và quan niệm 

cụ thể, vì vậy không có được thước đo, công cụ đánh giá để nhận rõ vấn đề và có 

hành động cụ thể. Quan niệm “toàn diện”, “cơ bản” làm khó khăn trong xác định 

trọng tâm, trọng điểm và hành động cụ thể trong phát triển GD&ĐT... 

(4). Phát triển GD&ĐT “gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân 

tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh KH&CN, đổi 

mới sáng tạo” là chủ trương rất đúng và quan trọng. Tuy nhiên, ở đây cũng xuất 

hiện thuật ngữ “nhân tài” mà rất khó có thể có được quan niệm rõ ràng. Vấn đề tiếp 
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theo về lý luận và nhận thức: khi đặt vấn đề như vậy, phần nào chưa cho thấy tầm 

quan trọng và vị trí của KH&CN và đổi mới sáng tạo trong thời gian tới. Vì vậy, 

cũng sẽ rất khó cho việc xác định và triển khai các hành động cụ thể nhằm phát 

triển nhân lực nói chung, GD&ĐT và KH&CN nói riêng... 

(5). Phát triển nguồn nhân lực (và KH&CN) nhìn chung mới được chú ý về 

phía cung. Thực tiễn cũng như kinh nghiệm của nhiều quốc gia cho thấy việc phát 

triển nguồn nhân lực và KHCN cần phải được chú trọng và dựa vào cầu nhân lực. 

Đây là một vấn đề quan trọng về nhận thức, từ đó có thể sẽ thúc đẩy sự thay đổi về 

cơ chế, chính sách cũng như các chương trình phát triển nhân lực và KH&CN.  

3. Về ĐPCL thứ ba: việc nâng cao nhận thức về ĐPCL phát triển KCHT còn 

chưa được sâu, rộng:  

(1). Phát triển đồng bộ và hiện đại KCHT là nhiệm vụ lâu dài, cần phải có lộ 

trình phù hợp với sự phát triển chung của toàn nền kinh tế. Tuy nhiên, việc xác 

định trình tự và cụ thể hóa các nhiệm vụ còn chưa tốt, một số nhiệm vụ đề ra được 

thực hiện ở mức thấp. Công tác phối hợp, theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện 

còn chưa thật tốt để có biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh… 

(2). Xuất phát từ việc chưa nhận thức rõ “Phát triển đồng bộ và hiện đại 

KCHT là nhiệm vụ lâu dài…”, cùng với quan niệm “cứng nhắc” về tính đồng bộ và 

hiện đại của hệ thống KCHT dẫn đến sự lúng túng trong xây dựng các chương 

trình, dự án đầu tư ở một số ngành, địa phương… 

(3). Vấn đề đầu tư phát triển KCHT cần có trọng tâm, trọng điểm để đảm bảo 

hiệu quả của các dự án (công trình) sớm hoàn thành, đi vào khai thác; đồng thời sử 

dụng nguồn lực nhà nước có hiệu quả nhằm tạo ra thị trường đầu tư phát triển 

KCHT hấp dẫn (sinh lời) để thu hút đầu tư của khu vực ngoài nhà nước vào phát 

triển KCHT. Tuy nhiên vấn đề này chưa được nhận thức đầy đủ ở các cấp, ngành, 

địa phương. Vì vậy, các cơ chế, chính sách xây dựng và ban hành chưa thể hiện và 

chưa hiện thực hóa những tư tưởng này... 

          1.2. Phương châm chung về tổ chức thực hiện ba đột phá chiến lược 

Về tổ chức thực hiện: nội hàm các ĐPCL trong Văn kiện Đại hội XIII đã khá 

rõ. Vấn đề chủ yếu bây giờ là tổ chức thực hiện như thế nào cho có kết quả tốt 

nhất. Thực tế cho thấy, cho đến nay, “tổ chức thực hiện” vẫn là khâu yếu mặc dù 

đã được phân tích, phản ánh rất nhiều lần. 

Ba ĐPCL có ba nội dung khác nhau, mỗi đột phá lại chứa đựng nhiều nội 

dung rộng lớn, nhưng có cùng chung một vấn đề: là điểm nghẽn của sự phát triển 



 

26 

nhanh và bền vững kinh tế - xã hội đất nước; và cùng chung một mục tiêu: tạo ra sự 

đột biến trong sự phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội đất nước. Nghĩa là, 

nếu giải quyết tốt ba ĐPCL này, từ nay quá trình phát triển nhanh và bền vững kinh 

tế - xã hội đất nước sẽ không còn những cản trở lớn nữa. 

Thế nhưng, việc tổ chức thực hiện được triển khai ở nhiều cơ quan, đơn vị 

(bộ/ban/ngành), nhiều cấp (trung ương/địa phương) và khâu yếu là sự phối hợp, nhất 

quán. Ví dụ, gọi là đột phá thì những chính sách gì được ưu tiên cụ thể cho ba lĩnh vực 

này? Việc chấp hành các chính sách đó ra sao? Kết quả cụ thể thế nào? Ai chịu trách 

nhiệm, người làm tốt có được khen thưởng không?.... Cho tới nay, chưa có những báo 

cáo đánh giá có minh chứng bằng số liệu cụ thể, có hệ thống về việc này. 

          Khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện ba ĐPCL hiện nay 

cũng giống như khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

khác, chủ yếu gồm: 

- Còn có sự vênh, khác nhau giữa các văn bản pháp luật. Ví dụ, 1 dự án đầu 

tư, thỏa mãn các điều khoản của luật này lại chưa thỏa mãn các điều khoản của luật 

khác, chủ yếu liên quan đến: Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đầu tư, 

Luật Thuế, Luật Lao động…. 

- Chưa có tiếng nói chung giữa các bộ/ban/ngành/địa phương về cách xử lý 

các vấn đề liên quan. 

- Chưa có trung tâm chỉ huy xử lý khi phát sinh các vướng mắc. 

Hệ lụy đương nhiên là công việc không tiến triển hoặc tiến triển rất chậm 

chạp. Thực tế quá trình thực hiện các ĐPCL rất chậm, trong khi thế giới đang đi 

với tốc độ rất nhanh. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về trình độ phát triển rất lớn! 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, cùng với thời gian, nhiều điều kiện 

khách quan có thể thay đổi, khiến cho một số nội dung, lịch trình…có thể phải điều 

chỉnh, ví dụ như sự tác động của đại dịch COVID-19 hiện nay. Đấy mới là nói 

trong phạm vi ba ĐPCL đã xác định. Còn nếu với tư cách là một chủ đề mang tính 

khoa học, việc tiếp tục nghiên cứu, thảo luận về số lượng, nội dung, cách thức, 

nguyên tắc tiếp cận, lựa chọn và tổ chức thực hiện các ĐPCL, thiết nghĩ đương 

nhiên sẽ vẫn còn không ít vấn đề cần phải bàn thêm nữa! Đó là biện chứng của 

vấn đề. 

           “Không có thực thi, bất kỳ chính sách, luật pháp, quy định cũng như 

các khuyến nghị chiến lược nào sẽ vẫn chỉ là một bằng chứng về các ý định tốt. 
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Thực thi cũng là phần thách thức nhất của bất kỳ chiến lược nào”.5 Như vậy, việc 

tổ chức thực hiện sẽ luôn là một đòi hỏi, một điều kiện có ý nghĩa quyết định việc 

hiện thực hóa các đường lối, chủ trương, chính sách, trong đó bao gồm cả những 

ĐPCL đã được lựa chọn. Để thực thi một cách hiệu quả, cần thiết phải triển khai 

một số phương châm chung về tổ chức thực hiện ba đột phá chiến lược như sau: 

1. Một là, về nhận thức: hiểu đúng và đồng thuận 

Một trong những nguyên nhân quan trọng hàng đầu khiến công tác tổ chức 

thực hiện các chủ trương, chính sách, các ĐPCL chưa tốt chính là nhận thức chưa 

có sự thống nhất trong cách hiểu, cách hành động. Vì vậy, vấn đề đầu tiên cần giải 

quyết là hiểu đúng về các ĐPCL và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. 

- Hiểu đúng bản chất của vấn đề là điều kiện tiền đề quan trọng trước tiên. 

Với các nội hàm của các ĐPCL, thiết nghĩ, đã rất rõ ràng. Điều cần hiểu đúng là ở 

chỗ, do đây là các ĐPCL, nên một mặt, nhất thiết cần được ưu tiên các nguồn lực 

để thực hiện. Mặt khác, nội dung của các ĐPCL được thể hiện ở mọi lĩnh vực, mọi 

ngành, mọi cấp, nên chúng phải được cụ thể hóa thành các chương trình, dự án ở 

mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương và được triển khai đồng thời, thống nhất. 

- Đồng thuận toàn xã hội trong việc triển khai thực hiện các ĐPCL là điều 

kiện tiền đề quan trọng tiếp theo, bởi nhờ sự đồng thuận mà huy động được tổng 

lực cho việc thực hiện các ĐPCL. 

Để góp phần giúp cho mọi người, nhất là các cơ quan điều hành tổ chức thực 

hiện, hiểu đúng và đồng thuận, cần tổ chức thật tốt công tác tuyên truyền, cung cấp 

đầy đủ, kịp thời các thông tin cần thiết về các ĐPCL. 

2. Hai là, về tổ chức: tập trung thống nhất và phân quyền, ủy quyền  

Trên cơ sở nhận thức đúng bản chất vấn đề và đạt sự đồng thuận xã hội, để 

thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đặt ra, bước quan trọng tiếp theo là công tác tổ 

chức, điều hành. Trong tình hình hiện nay, công tác tổ chức cần đảm bảo tính tập 

trung thống nhất kết hợp với sự phân công phân nhiệm nhiệm vụ, trách nhiệm rõ 

ràng, bảo đảm vừa phát huy được sức mạnh tổng thể từ sự chỉ huy thống nhất, vừa 

phát huy được tính năng động, sáng tạo của các cấp, các ngành, các địa phương. 

- Tập trung thống nhất là yêu cầu đầu tiên của công tác tổ chức, điều hành để 

đảm bảo tính hướng đích, toàn cục. Thực hiện các ĐPCL là nhằm nhanh chóng đạt 

mục tiêu do Đại hội XIII đề ra. Nếu mọi khâu, mọi cấp, mọi ngành, mọi địa 

phương tự đánh giá là đã làm tốt các nhiệm vụ, nhưng tổng thể quốc gia đến năm 

 
5 OECD - “Báo cáo đánh giá quốc gia đa chiều của Việt Nam” 12/2020 
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2025, Việt Nam chưa trở thành “nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng 

hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp” thì vẫn là chưa đạt yêu cầu, chưa 

hoàn thành nhiệm vụ. 

          - Phân quyền và ủy quyền là một trong những cách thức thực hiện tập 

trung thống nhất một cách hiệu quả trong bối cảnh phát huy mạnh mẽ chế độ dân 

chủ thông qua một cơ chế rõ ràng, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình. Theo 

nguyên tắc này, Chính phủ Trung ương có thể phân một số quyền (về ngân sách, 

nhân sự, tổ chức…) vốn trước đây vẫn làm cho các ngành, các địa phương để họ 

chủ động căn cứ vào tình hình thực tế mà quyết định, bớt đi những thủ tục hành 

chính không cần thiết, đặng đem lại hiệu quả cao hơn. Chính phủ Trung ương cũng 

có thể ủy quyền cho các địa phương, ngành thay mình thực hiện một số nhiệm vụ với 

các điều kiện kèm theo và kiểm soát việc thực hiện của cấp dưới về những công việc 

đã ủy quyền. Vấn đề mấu chốt của việc thực hiện phân quyền và ủy quyền là một cơ 

chế mang tính pháp lý rõ ràng, minh bạch về trách nhiệm của các bên tham gia. 

 3. Ba là, về huy động nguồn lực: đầy đủ, kịp thời 

Việc thực hiện thành công các ĐPCL phụ thuộc trước hết vào khả năng có 

được các nguồn lực một cách đầy đủ, kịp thời. 

- Tính đầy đủ của các nguồn lực được hiểu là quy mô các nguồn lực phải tới 

tầm, các nguồn lực phải toàn diện, bao gồm nhân lực, tài lực, vật lực, thông tin…, 

và từ nhiều nguồn: trong nước và quốc tế, khu vực kinh tế nhà nước và khu vực 

ngoài nhà nước, v.v…Trước mắt, việc xây dựng các công trình KCHT trong phạm 

vi “đột phá chiến lược” dự tính một khối lượng vốn đầu tư rất lớn (99.500 tỷ đồng 

cho dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, 109.000 tỷ đồng (4,6 tỷ USD) cho dự án 

Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1…). 

- Tính kịp thời là yêu cầu đúng thời gian, đúng nơi cần thiết, đảm bảo việc 

thực hiện được liên tục, thông suốt, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực. 

Thời gian qua, hiện tượng đầu tư dàn trải, nhiều dự án thi công kéo dài, dự án 

“treo” gây ra tình trạng lãng phí nguồn lực, hiệu quả thấp xảy ra khá phổ biến và đã 

được nói tới rất nhiều năm, nhưng chậm được khắc phục. Để khai thác và sử dụng 

được các nguồn lực một các đầy đủ, kịp thời, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp 

cải cách hành chính và kinh tế (đã được nêu chi tiết trong trong các Nghị quyết số 

01 và 02 hàng năm của Chính phủ), trong đó đặc biệt chú ý các giải pháp huy động 

nguồn vốn xã hội dưới hình thức hợp tác công tư. 

4. Bốn là, về lộ trình, bước đi: tiếp cận tổng thể, thực hành thứ tự 
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Xác định đúng lộ trình, bước đi là giải pháp thực thi đòi hỏi cách tiếp cận tổng 

thể, toàn diện trong lập chương trình, kế hoạch với các mục tiêu trung gian và các 

bước triển khai thực hành theo thứ tự công việc, thời gian, địa điểm. 

- Tiếp cận tổng thể yêu cầu phải nhìn nhận các nhiệm vụ một cách toàn diện, 

biện chứng, kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố thời đại, trong đó đặc biệt chú ý 

đến bối cảnh quốc tế, đến thực tiễn của cuộc CMCN 4.0 đang diễn ra nhanh chóng 

và đặt ra nhiều vấn đề mới, khác hẳn trước đây trong quá trình thực hiện các 

ĐPCL. 

- Thực hành thứ tự: dễ trước khó sau, đơn giản trước, phức tạp sau, triển khai 

và tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện. 

5. Năm là, về “cơ chế, chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, 

sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi 

ích chung”. Đây là vấn đề rất mới và cũng rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. 

Công cuộc đổi mới đang đi vào chiều sâu, nhiều vấn đề mới xuất hiện nhưng 

những quy định pháp lý hiện hành chưa đầy đủ hoặc chất lượng thấp đã ảnh hưởng 

không nhỏ, thậm chí gây tắc nghẽn quá trình vận hành của các hoạt động KT-XH. 

Mấy năm gần đây, do tác động của nhiều nguyên nhân, tình hình trì trệ có xu 

hướng gia tăng (đầu tư công giải ngân chậm, các dự án tiến hành chậm chạp…), đã 

ảnh hưởng không chỉ đến các hoạt động KT-XH mà còn cả tới việc thực hiện các 

ĐPCL. Vì vậy, đã đến lúc cần xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá 

nhân trong việc trì trệ thực thi công vụ. Đồng thời, cần ban hành rõ ràng cơ chế, 

chính sách “khuyến khích va bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, 

dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. Nâng cao hiệu quả 

công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, làm tốt chức năng hỗ trợ, thúc đẩy phát triển. 

Không hình sự hoá các mối quan hệ kinh tế, hành chính, dân sự.  

              Giải pháp có tính đột phá để thực hiện thành công ba đột phá chiến 

lược là những giải pháp nào?  

 Có 2 điểm rất đơn giản mang tính đột phá về giải pháp: 

- Một là, phải làm ngay, không chậm trễ và làm như nói. 

- Hai là, để làm thì phải có người làm và tổ chức. Để có người làm thì phải 

giao việc rõ ràng, có nghiệm thu, đánh giá. Để có tổ chức thì phải xem tổ chức hiện 

hành có phù hợp không. Nếu phù hợp thì triển khai ngay. Nếu chưa phù hợp thì 

phải điều chỉnh, thậm chí cải tổ. 
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II. Vấn đề đặt ra trong thực tiễn và  giải pháp thực hiện ba đột phá chiến 

lược đã được Đại hội XIII xác định 

2.1 Về đột phá chiến lược thứ nhất (viết gọn là: Hoàn thiện đồng bộ thể 

chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa…) 

           2.1.1. Vấn đề đặt ra trong thực tiễn xây dựng, hoàn thiện và thực 

hiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa  

           Thực tiễn cho thấy đã có những bước tiến khá dài trong xây dựng và 

hoàn thiện thể chế thị trường định hướng XHCN. Nhưng (như đã nêu ở phần trên) 

còn có những vấn đề về nhận thức chưa được làm rõ, cùng với những vấn đề trong 

quá trình triển khai thực hiện làm bộ lộ những hạn chế, yếu kém khiến cho thể 

chế…chưa thực sự là “đột phá” và tiếp tục làm cản trở sự phát triển. Cụ thể: 

2.1.1.1.Về thể thể hóa, pháp lý hóa  

a). Thứ nhất, đột phá về thể chế…được Đại hội XI của Đảng thông qua vào 

tháng 01-2011, tuy nhiên dường như việc thực hiện được đánh giá là khá chậm và 

chưa có tính giải trình và cam kết cao:  

(1). Trước hết, chủ trương nêu “thực hiện các nguyên tắc thị trường đầy đủ”, 

nhưng việc thể hiện, đưa các nguyên tắc đó vào các quy định pháp lý (các luật và 

các văn bản pháp quy dưới luật) còn lúng túng. Ví dụ: Đại hội XII khẳng định: “thị 

trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực 

phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất; các nguồn lực nhà nước 

được phân bổ theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với cơ chế thị trường” 

hay ngắn gọn là để thị trường điều tiết việc huy động và phân bổ các nguồn lực, 

vậy nguyên tắc là thế nào? Quy định như thế nào trong luật và các văn bản dưới 

luật? Nhiều văn bản luật vẫn cho thấy sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước và cản 

trở thị trường hoạt động, chưa có sự điều chỉnh hợp lý6…  

(2). Các văn bản pháp luật quan trọng để thiết lập thể chế phát triển nền kinh 

tế thị trường định hướng XHCN chủ yếu được ban hành gần đây và còn thiếu. Các 

nghị quyết quan trọng của Đảng có tính đột phá về thể chế…hầu như được thông 

qua vào nhiệm kỳ Đại hội XII 2016-2020 (được thông qua vào năm 2017 và năm 

 
6 Ví dụ: Luật Đất đai có ảnh hưởng rất quyết định đến việc huy động và sử dụng một nguồn lực hết sức quan 

trọng còn chưa theo kịp tiến trình phát triển, cản trở việc huy động nguồn lực đất đai một cách hiệu quả, công 

bằng và phát sinh rất nhiều tiêu cực trong xã hội. 
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2018)7. Để cụ thể hóa các nghị quyết và đưa chúng vào thực tiễn lại cần phải được 

pháp lý hóa thông qua các luật do Quốc hội ban hành, các văn bản pháp quy do 

Chính phủ ban hành. Do vậy, trên thực tế việc thực hiện đột phá thứ nhất này là 

chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của kinh tế thị trường... 

(3). Việc thường xuyên phải điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp 

lệnh chưa được khắc phục; một số dự án luật được chuẩn bị chưa bảo đảm tiến độ 

và chất lượng trình Quốc hội. Còn một số luật và các quy định pháp lý khác còn 

chưa được đề cập và xây dựng. Để đảm bảo thể chế (các nguyên tắc) thị trường có 

sự can thiệp của Nhà nước  vận hành một có hiệu quả, cần phải có quy định rõ về 

pháp lý phạm vi can thiệp, cách thức, trách nhiệm, nghĩa vụ… của Nhà nước vào 

nền kinh tế. Những quy định này… còn đang thiếu8. 

b). Thứ hai, tình trạng văn bản pháp quy kém chất lượng (không thể hiện được 

các nguyên tắc thị trường) và vi phạm (trái) với các văn bản pháp quy cấp cao hơn 

vẫn còn diễn ra: 

(1). Các văn bản dưới luật vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật và nhiều văn bản pháp luật cần có số lượng lớn các văn bản 

hướng dẫn thi hành9…  

(2). Tính hiệu quả/ hay tuổi thọ của văn bản pháp quy của Việt Nam là rất 

kém/ngắn. Nhiều văn bản Luật quan trọng của Việt Nam đều phải sửa đổi chỉ trong 

một vài năm10… 

c). Thứ ba, tồn tại quá nhiều hình thức văn bản quy phạm pháp luật do nhiều 

chủ thể khác nhau ban hành: 

 
7 Ví dụ: các nghị quyết về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; phát triển kinh tế tư nhân… 
8 Có thể lấy ví dụ như trách nhiệm, và cách thức tham gia của khu vực nhà nước trong quan hệ đối tác công tư 

(PPP), các cơ chế giám sát xã hội… 
9 Năm 2015, khi trình Quốc hội Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã đưa ra con số 

12.000 văn bản có vấn đề, với các lỗi như hết hiệu lực, trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù 

hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội9. Tuy nhiên, kể cả khi Luật này đã được ban hành, riêng chỉ trong 

năm 2017, đã kiểm tra, phát hiện và kết luận có tới 157 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền, gồm 26 

văn bản của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và 131 văn bản của HĐND và UBND cấp tỉnh9, trong đó, 

phần lớn văn bản trái pháp luật thuộc lĩnh vực kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế, môi 

trường đầu tư kinh doanh 
10 Ví dụ chỉ trong vòng 10 năm nhiều đạo luật đã sửa đổi, bổ sung thay thế đến 2-3 lần như Luật Doanh nghiệp, 

Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Bộ luật Lao động… thậm chí có văn bản mới được thông qua chưa có hiệu lực đã phải 

sửa đổi, bổ sung như Luật Bảo hiểm xã hội. Tương tự với văn bản luật, nhiều văn bản dưới luật chưa có hiệu lực 

thi hành hoặc mới thực thi được vài tháng đã “được” đề nghị sửa đổi, bổ sung. Những ví dụ về dự thảo về yếu 

kém trong khâu soạn thảo của Luật Cư trú (xóa đăng ký thường trú với người đi tù hoặc người xuất cảnh từ hai 

năm trở lên) hay tại Thông tư 04 của Bộ GD&ĐT về sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2013 (qui định cấm 

người chống tiêu cực phát tán thông tin), hay Nghị định 84/2017, 90/2017… tình trạng này vẫn tiếp diễn theo 

thời gian và chưa có những biện pháp tích cực để khắc phục (Sài Gòn Giải Phóng (2017), “Chất lượng văn bản 

quy phạm pháp luật kém”, truy cập ngày 03/9/2017 tại http://www.sggp.org.vn/chat-luong-van-ban-quy-pham-

phap-luat-kem-454681.html) 

http://www.baogiaothong.vn/phap-luat-tag/
http://www.baogiaothong.vn/phap-luat-tag/
http://www.sggp.org.vn/chat-luong-van-ban-quy-pham-phap-luat-kem-454681.html
http://www.sggp.org.vn/chat-luong-van-ban-quy-pham-phap-luat-kem-454681.html
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(1). Việc tồn tại quá nhiều hình thức văn bản quy phạm pháp luật do nhiều 

chủ thể khác nhau ban hành là một trong những nguyên nhân làm cho hệ thống 

pháp luật nước ta trở nên phức tạp, khó tiếp cận, không chỉ đối với các đối tượng 

thi hành mà cả với những người trực tiếp làm công tác pháp luật…  

(2). Điều căn bản hơn, những chủ thể chịu sự tác động quản lý của Luật chưa 

thực sự có tiếng nói quan trọng trong quá trình làm Luật, Pháp lệnh cũng như trong 

việc xây dựng các văn bản pháp quy dưới luật như Nghị định, Thông tư. Văn bản 

pháp luật được soạn thảo thường đồ sộ, khó tiếp cận, khó tham gia ý kiến, đặc biệt 

là sự phản hồi thiếu nghiêm túc, thiếu trách nhiệm giải trình của cơ quan hữu quan, 

nhất là các cơ quan soạn thảo (thường là mang tính áp đặt một chiều, nên khó đi 

vào cuộc sống)… 

d). Thứ tư, những quy định pháp lý về huy động, sử dụng các nguồn lực tự 

nhiên (tài nguyên thiên nhiên, nhất là đất đai) còn chậm được sửa đổi; pháp luật 

hiện hành vừa chưa triệt để xây dựng theo nguyên tắc thị trường, vừa chưa thể hiện 

được tính định hướng XHCN. Đất đai là một nguồn lực hết sức quan trọng. 

Nguyên tắc thị trường và tính định hướng XHCN trong huy động, phân bổ, sử dụng 

nguồn lực đặc biệt quan trọng này chưa được vận dụng: 

(1). Những bất cập về đất đai hiện nay dẫn tới khiếu nại, tố cáo liên quan đến 

lĩnh vực này chiếm tới hơn 70%. Việc quản lý đất đai còn nhiều bất cập, việc sử 

dụng đất đai ở nhiều nơi vẫn còn lãng phí, hiệu quả thấp; tình trạng tham nhũng, 

trục lợi, “lợi ích nhóm” và thất thoát nguồn thu ngân sách liên quan đến đất đai vẫn 

diễn ra khá phổ biến (nhiều vụ án lớn liên quan đến đất đai là minh chứng).  

(2). Quá trình tập trung đất nông nghiệp diễn ra còn chậm, đất đai manh mún 

đang là yếu tố cản trở người dân và doanh nghiệp đầu tư dài hạn (thâm canh) vào 

nông nghiệp, nhất là phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong bối cảnh cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). 

(3). Thị trường quyền sử dụng đất, bất động sản…ở các đô thị nói riêng và 

trên phạm vi toàn nền kinh tế còn chưa hoạt động hiệu quả do các quy định pháp lý 

chưa thật sự đảm bảo nguyên tắc thị trường có sự can thiệp “đúng” của Nhà 

nước… 

e). Thứ năm, tương tự, những quy định pháp lý về huy động, sử dụng các 

nguồn lực nhà nước và xã hội (ngân sách nhà nước, nguồn nhân lực…) còn chậm 

được sửa đổi, xây dựng theo nguyên tắc thị trường cũng như chưa thể hiện được 

tính định hướng XHCN. Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp quy khác 

kèm theo vẫn còn có những vấn đề chưa phù hợp (vẫn còn cơ chế xin - cho…). Thị 
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trường lao động vẫn còn nhiều bất cập... 

2.1.1.2.Về cải cách thủ tục hành chính, cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà 

nước 

a). Cải cách thủ tục hành chính gắn với tổ chức lại bộ máy quản lý nhà nước 

triển khai chậm. Điều này cũng tương tự và “gắn” chặt chẽ với tổ chức hệ thống 

chính trị, tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng. Kinh nghiệm thế giới cho thấy rằng 

trong quản lý kinh tế, tùy theo từng giai đoạn phát triển (có những đặc thù giai đoạn 

gắn với việc mở rộng và liên kết các hoạt động kinh tế - xã hội), bộ máy quản lý 

nhà nước nói riêng (tổ chức hệ thống chính trị nói chung) cần có sự điều chỉnh lại 

cho phù hợp và hiệu quả hơn. Nhưng thực tế, bộ máy quản lý nhà nước (tất nhiên là 

kèm theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn…) thể hiện “thuộc tính” quản lý nhà 

nước theo nguyên tắc thị trường định hướng XHCN ít thay đổi trong nhiều nhiệm 

kỳ (nếu không muốn nói là không có sự thay đổi)... 

b). Tổ chức bộ máy nhà nước hiện tại đang tạo ra sự “đứt đoạn”, “manh 

mún”, không liên thông về xây dựng và thực thi cơ chế, chính sách theo địa 

phương, lãnh thổ và theo các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp quốc gia. Ví dụ: 

trong nền kinh tế thị trường hiện đại, có thể nói “ranh giới” giữa các ngành là rất 

mờ nhạt (nếu không nói là không còn), chẳng hạn có thể nói không còn ngành nông 

nghiệp một cách thuần túy (và tương tự đối với những ngành, lĩnh vực khác). Các 

chính sách, chương trình phát triển nông nghiệp không thể không bao gồm các 

chính sách phát triển công nghiệp chế biến, dịch vụ cho nông nghiệp (xét trên góc 

độ ngành) và không thể không bao gồm các quy định pháp lý và chính sách, cơ chế 

cho sự tham gia của doanh nghiệp hay các mô hình tổ chức kinh doanh liên quan 

đến hoạt động nông nghiệp…11 

c). Tổ chức bộ máy nhà nước hiện tại cũng đang tạo ra tình trạng sử dụng 

nguồn lực không hiệu quả, nhất là trong huy động và sử dụng các nguồn lực của 

địa phương. Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, nguồn lực khi được huy động ở 

quy mô lớn sẽ tạo ra và duy trì được sức cạnh tranh về quy mô (nói cách khác đủ 

quy mô để tạo ra sản suất lớn, có lợi thế chi phí theo quy mô). Tuy nhiên, sự manh 

mún theo địa phương dẫn tới nhiều nguồn lực không được huy động và sử dụng 

hiệu quả (trong trường hợp nguồn lực tự nhiên), và không tập trung đủ quy mô để 

giải quyết những vấn đề lớn (trong trường hợp sử dụng ngân sách nhà nước), nhất 

 
11 Các phân tổ trong thống kê có ý nghĩa đảm bảo thông tin cho nghiên cứu phân tích, không thể lấy đó làm 

phạm vi để hoạc định và ban hành chính sách. 
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là trong vấn đề phát triển kết cấu hạ tầng... 

d). Tổ chức bộ máy hiện nay cũng tạo ra tình trạng trì trệ, thiếu năng động 

trong hệ thống. Thẩm quyền, phân quyền, và tản quyền trong hệ thống còn chưa 

được phân định rõ (tất nhiên là cần làm rõ vai trò, cách thức can thiệp hay quản lý 

của các chủ thể trong bộ máy trong khi phải bảo đảm các nguyên tắc thị trường 

được vận hành hiệu quả…). 

e). Mặc dù trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 đã 

nêu rõ “tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với doanh nghiệp nhà 

nước (DNNN), nhất là các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty. Quản lý chặt chẽ 

việc vay và trả nợ nước ngoài; giữ mức nợ chính phủ, nợ quốc gia và nợ công trong 

giới hạn an toàn”, nhưng vấn đề cải cách DNNN vẫn chưa thật sự hiệu quả và chưa 

đảm bảo nguyên tắc thị trường trong quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, đặc 

biệt là các DNNN. Trong cải cách các DNNN, vấn đề lớn nhất là vẫn chưa phân 

định rõ (làm rõ): (i) những ngành, lĩnh vực nào cần có sự “hiện diện” của DNNN; 

(ii) cơ chế hoạt động của các DNNN trong nền kinh tế thị trường; (iii) cách thức 

quản lý các DNNN trong khi phải bảo đảm một thị trường lành mạnh, bình đẳng 

giữa các doanh nghiệp nói chung... 

f). Một trong những lĩnh vực hết sức quan trọng đó là cải cách DNNN trong 

hoạt động tín dụng, đặc biệt là trong việc làm rõ và xác định vai trò, tổ chức, và 

hoạt động của Ngân hàng nhà nước… 

2.1.2.Giải pháp có tính đột phá để hoàn thiện thể chế phát triển nền kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

2.1.2.1.Về lý luận, nhận thức 

Để nâng cao, giải quyết những vấn đề về lý luận và nhận thức, trong giai đoạn 

2021 - 2025 cần tập trung làm rõ những vấn đề sau: 

a). Phân biệt rõ thể chế phát triển và thể chế phát triển nền kinh tế thị trường 

định hướng XHCN 

b). Làm rõ và khẳng định bản chất của thể chế phát triển nền kinh tế thị 

trường định hướng XHCN. 

c). Nghiên cứu, làm rõ tiêu chí (các thuộc tính, nội hàm cụ thể) xã hội 

XHCN12. 

 
12 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở 

Việt Nam. Tuy nhiên, cần có những nghiên cứu, làm rõ hơn, cụ thể hơn về những thuộc tính và nội hàm của xã 

hội XHCN. 
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d). Cần nghiên cứu làm rõ thêm cách thức Nhà nước can thiệp vào nền kinh tế 

như thế nào? Trực tiếp hay gián tiếp? Bằng công cụ nào?... 

e). Nghiên cứu, làm rõ và thống nhất cách thức thiết lập và vận hành, vận 

dụng các nguyên tắc thị trường trong huy động và phân bổ các nguồn lực đầu vào 

cho nền kinh tế... 

f). Nghiên cứu làm rõ sự can thiệp của Nhà nước trong phân phối sản phẩm, 

phúc lợi xã hội… (gắn với việc làm rõ và thể hiện rõ bản chất của một chế độ 

chính trị, kinh tế) và cơ chế hay các nguyên tắc thị trường ở đây được vận dụng 

như thế nào? Và cái gì bảo đảm cho các nguyên tắc ấy hoạt động hiệu quả và vẫn 

đảm bảo hướng tới mục tiêu giải quyết những vấn đề liên quan đến phúc lợi và sự 

phát triển của toàn xã hội? 

g). Nghiên cứu và làm rõ vai trò của kinh tế nhà nước, sự hiện diện của kinh 

tế nhà nước (ở đâu, ngành lĩnh vực nào…?)… 

2.1.2.2.Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo 

nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa  

Vấn đề quan trọng là từ lý luận, nhận thức tiến tới cụ thể hóa và pháp lý hóa 

các tư tưởng, đường lối và chủ trương cải cách, phát triển nền kinh tế thị trường 

định hướng XHCN. Trong khi tiếp tục nghiên cứu làm rõ những vấn đề về lý luận 

và nhận thức (việc này có thể nói rất khó có điểm dừng hay nói cách khác lý luận 

và nhận thức cũng liên tục phát triển, hoàn thiện), thì việc triển khai pháp lý hóa 

từng bước cũng như pháp lý hóa những vấn đề đã được làm rõ (tất nhiên là nhận 

thức ở thời điểm hiện nay) là hết sức cần thiết, cấp bách. Cụ thể, cần xây dựng và 

ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến huy động, phân bổ và sử 

dụng các nguồn lực xã hội theo hướng “tự do hóa” thị trường các nhân tố đầu vào 

(tất nhiên có quản lý nhà nước, với phương thức mới): 

(1). Sửa đổi các luật liên quan đến quản lý và khai thác, sử dụng tài nguyên 

thiên nhiên theo hướng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững và tài nguyên phải 

được “phân bổ” cho chủ thể có năng lực khai thác hiệu quả và bền vững… Cụ thể: 

sớm sửa đổi, ban hành Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Kinh doanh bất động 

sản… theo hướng đảm bảo các nguyên tắc thị trường (đảm bảo thị trường hoạt 

động hiệu quả) và tính định hướng XHCN. 

(2). Nghiên cứu có quy định pháp lý cụ thể về thị trường lao động. Mặc dù 

theo Bộ luật Lao động 2021 đã có những quy định quản lý nhà nước về lao động, 

trong đó có việc theo dõi, cung cấp thông tin về lao động, về thị trường lao động, 
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tuy nhiên, chưa có những quy định về tổ chức hoạt động của thị trường lao động để 

đảm bảo sự dịch chuyển, lựa chọn nghề một cách tự do, hiệu quả… và đảm bảo thị 

trường dẫn dắt các hoạt động đào tạo nghề… Đồng thời, một số quy định về quản 

lý nhà nước về lao động chưa thật khả thi và phù hợp, chưa thể hiện được vai trò 

của thị trường và tính định hướng XHCN... 

(3). Nghiên cứu vận dụng các nguyên tắc thị trường trong huy động, phân bổ 

nguồn lực tài chính (vốn). Có quy định cụ thể hơn về phân bổ ngân sách nhà nước 

(trong chi đầu tư phát triển liên quan đến việc tập trung nguồn lực để giải quyết 

“dứt điểm” các công trình quan trọng; trong việc cấp vốn cho các DNNN…) và các 

nguồn lực tài chính khác trong xã hội... 

(4). Nghiên cứu, rà soát các luật, văn bản quy phạm pháp luật nhằm quy định 

rõ hơn về phương thức quản lý (can thiệp) Nhà nước đối với các hoạt động kinh tế - 

xã hội theo hướng: (i) tôn trọng quyền tự do kinh doanh; (ii) chỉ can thiệp khi các 

hoạt động sản xuất kinh doanh có tác động tiêu cực ảnh hưởng đến lợi ích cộng 

đồng, dân cư, lợi ích quốc gia, dân tộc; (iii) khi xảy ra các tình huống phải can 

thiệp, Nhà nước sử dụng quyền lực của mình tùy theo các mức độ ảnh hưởng (ví 

dụ: các biện pháp kinh tế, các biện pháp hành chính…). Đây là việc hết sức quan 

trọng, vì những quy định pháp lý liên quan nằm rải rác ở các luật, bộ luật khác 

nhau13… 

Nghiên cứu xây dựng ban hành và tổ chức triển khai thực hiện một số luật 

mới phù hợp với bối cảnh mới (cuộc CMCN 4.0) như: Luật Giao dịch điện tử và 

Kinh tế số (sửa đổi, bổ sung Luật Giao dịch điện tử 2005); Luật Chính phủ số; Luật 

Công nghiệp công nghệ số, Luật Du lịch số, Luật Y tế số...  

2.1.2.3. Những công việc cần tổ chức thực hiện giai đoạn 2021-2025: 

1. Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền 

kinh tế thị trường định hướng XHCN; đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện 

đại, hiệu quả. 

a) Định hình rõ mô hình nền kinh tế thị trường và chủ thuyết tăng trưởng 

kinh tế:  

- Chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội 

nhập theo các chuẩn mực quốc tế phổ biến (thông lệ quốc tế tối ưu) để tận dụng 

 
13 Hiện nay, Việt Nam có hệ thống pháp luật phức tạp bậc nhất thế giới, hệ thống này được đặc trưng bởi sự đồ 

sộ, rắc rối do có quá nhiều loại văn bản pháp luật được ban hành, nhưng lại có quá nhiều kẻ hở và lỗ hổng, các 

quy định chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu đồng bộ với nhau, gây cản trở và đè nặng lên người dân, doanh nghiệp. 

Hệ thống pháp luật bị coi là thiếu tính thực tiễn và tính khả thi, thiếu sự minh bạch và không đi vào cuộc sống do 

quá trình xây dựng pháp luật thiếu tư duy, tầm nhìn, đầy cục bộ, thiếu công bằng và thể hiện lợi ích nhóm. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_ph%C3%A1p_lu%E1%BA%ADt_tr%C3%AAn_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_b%E1%BA%A3n_ph%C3%A1p_lu%E1%BA%ADt
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sức mạnh của cơ chế thị trường, phát huy được vai trò của Nhà nước trong kiến 

tạo phát triển, để cho và làm cho thị trường vận hành đầy đủ, đúng quy luật của 

kinh tế thị trường. Thị trường hoàn thiện và hoạt động hiệu quả đòi hỏi phải có 

một Nhà nước hiệu lực, hiệu quả. 

- Nhà nước cần thực hiện nhiều hơn và tốt hơn các chức năng xã hội như tạo 

nhiều hơn cơ hội phát triển cho người dân; đảm bảo công bằng hơn cho tiếp cận cơ 

hội phát triển, nhất là đối với nhóm người yếu thế trong xã hội; thực hiện chiến 

lược tăng trưởng toàn diện, chia sẻ công bằng lợi ích phát triển cho các nhóm dân 

cư, các vùng kinh tế; đầu tư phát triển vào các vùng, lĩnh vực mà kinh tế tư nhân 

không làm, hoặc không làm được; nhà nước không đầu tư kinh doanh đơn thuần 

tìm kiếm lợi nhuận; chi tiêu nhiều hơn cho phát triển giáo dục, y tế, chăm sóc sức 

khoẻ của người dân và an sinh xã hội. Nói cách khác, Nhà nước vì dân phục vụ 

nhiều hơn, Nhà nước vì dân nhiều hơn so với các nền kinh tế thị trường khác, để 

“không ai bị bỏ lại phía sau”. 

- Triển khai tốt việc xây dựng quy hoạch phát triển quốc gia và các quy hoạch 

vùng, tỉnh, ngành, làm cơ sở để triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

hàng năm, đặc biệt là triển khai các công trình kết cấu hạ tầng.  

b) Phát triển đầy đủ và đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường, 

đặc biệt thị trường các nhân tố sản xuất. 

Xây dựng và thực hiện các chương trình hành động về phát triển và hoàn thiện 

các thị trường nhân tố sản xuất để các thị trường này đóng vai trò chủ yếu trong 

huy động và phẩn bổ nguồn lực trong nền kinh tế, bao gồm thị trường đất đai (nhất 

là thị trường quyền sử dụng đất), thị trường tài chính (nhất là thị trường vốn), thị 

trường lao động, thị trường KH&CN, thị trường các sản phẩm, dịch vụ độc quyền 

nhà nước, đặc biệt thị trường quyền sử dụng đất và thị trường KH&CN, cụ thể: 

- Đối với thị trường đất đai: Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật 

về đất đai, về bất động sản bảo đảm đồng bộ, thống nhất, công khai, bình đẳng, 

đặc biệt là sửa toàn diện Luật Đất đai 2013 tiếp cận theo hướng thị trường hơn; 

tiếp tục đổi mới chính sách tài chính đất đai theo hướng Nhà nước chủ động điều 

tiết giá đất bằng công cụ tài chính đất đai nhằm đưa giá đất về mức phù hợp với 

nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, thu hẹp khoảng cách giữa giá Nhà 

nước quy định và giá thị trường; thực thi nghiêm pháp luật về đất đai, bất động 

sản ở mọi cấp, mọi ngành; vận hành đồng bộ các thị trường dịch vụ hỗ trợ cho thị 

trường bất động sản (dịch vụ tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất, dịch vụ tín dụng 

bất động sản, dịch vụ định giá bất động sản, v.v..).  
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- Đối với thị trường tài chính: Tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật thúc đẩy 

phát triển thị trường tài chính, đặc biệt thị trường chứng khoán. Thực hiện các giải 

pháp bảo đảm cân bằng thị trường tiền tệ và thị trường vốn, khuyến khích các doanh 

nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. Hướng tới thị trường chứng khoán là kênh 

cấp vốn đầu tư chủ yếu để phát triển kinh tế. Phát triển và đa dạng hóa cơ sở nhà đầu 

tư và cải thiện sức cầu, như tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng hạng thị 

trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trên 

bảng xếp hạng MSCI. 

- Đối với thị trường lao động: Hoàn thiện khung pháp luật cho thị trường lao 

động phát triển theo hướng phù hợp với quy luật của thị trường, bảo vệ lợi ích hợp 

pháp của người lao động và người sử dụng lao động, đồng thời tạo điều kiện thuận 

lợi cho người lao động tham gia vào thị trường lao động, nâng cao trình độ, đáp 

ứng nhu cầu của thị trường; kết nối với thị trường lao động quốc tế; nâng cao chất 

lượng dự báo cung - cầu lao động; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nghề, 

gắn với nhu cầu của thị trường, của doanh nghiệp; v.v…  

- Đối với thị trường KH&CN: Hoàn thiện khung pháp luật, tạo môi trường 

thuận lợi cho các thành phần tham gia thị trường, các hoạt động liên kết và xúc tiếp 

phát triển thị trường KH&CN nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại hóa công nghệ, 

tài sản trí tuệ; phát triển mạnh các tổ chức trung gian để cung cấp các dịch vụ kết 

nối, hỗ trợ bên cung, bên cầu. 

Trong lĩnh vực KH&CN cần tháo gỡ ngay hai vướng mắc lớn: 

+ Một là, thay đổi cơ chế quản lý tài chính đối với việc thực hiện các đề tài, 

nhiệm vụ nghiên cứu, tránh để “hồ sơ thanh quyết toán tài chính dày hơn báo cáo 

khoa học”. 

+ Hai là, thay đổi cơ chế quản lý đấu thầu thực hiện một số nhiệm vụ tư vấn 

có tính đặc thù, nhất là tư vấn xây dựng quy hoạch phát triển quốc gia, vùng tỉnh. 

Đây là lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao và có nhiều nội dung, thông tin có tính bí 

mật quốc gia, nên rất không nên áp dụng phương thức đấu thầu rộng rãi khi sử 

dụng vốn đầu tư công cho nhiệm vụ này. 

c) Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả. 

- Thay đổi cách làm luật theo nguyên tắc các cơ quan thực thi pháp luật không 

soạn thảo văn bản pháp luật. 

- Nhà nước tiếp tục giảm bớt và thay đổi vai trò và chức năng của mình, qua 

đó, làm thay đổi vai trò, chức năng của thị trường và quan hệ giữa Nhà nước và thị 

trường; Nhà nước tập trung làm tốt chức năng kiến tạo phát triển (thể chế, chính 
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sách hỗ trợ, kiến tạo phát triển, duy trì công bằng, minh bạch trong cạnh tranh, 

quản lý các hoạt động kinh tế thông qua các tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật, v.v….).  

- Tập trung xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, tiếp tục mở 

rộng và thực thi dân chủ, đảm bảo thực hiện đầy đủ và thực chất các quyền con 

người, quyền công dân; thiết lập cơ cấu quản trị quốc gia không có xung đột lợi ích, 

cân bằng giữa quyền lực và giám sát quyền lực, trách nhiệm giải trình đầy đủ và 

đến cùng trước lợi ích của nhân dân, của quốc gia và dân tộc. 

- Tập trung đổi mới quản trị quốc gia theo hướng quản trị tốt: Nền kinh tế thị 

trường thành công đòi hỏi phải có một Nhà nước quản trị tốt dựa trên nguyên tắc 

pháp quyền, dân chủ, liêm chính, công khai, minh bạch để đủ sức dẫn dắt, điều tiết 

hoạt động của thị trường, phải bảo đảm cho thị trường phát huy được tối đa mặt 

tích cực, giảm thiểu mặt tiêu cực. 

- Nâng cao chất lượng, đổi mới công cụ quản lý nhà nước, đặc biệt hệ 

thống pháp luật hướng đến duy trì kỷ cương, trật tự xã hội, đảm bảo thượng tôn 

pháp luật, thiết lập và duy trì cạnh tranh thị trường công bằng, khắc phục 

khiếm khuyết của thị trường. 

- Đổi mới và nâng cao năng lực của bộ máy nhà nước; đổi mới cách thức xây 

dựng văn bản, tách chức năng làm chính sách và chức năng thực thi chính sách (cơ 

quan thực thi chính sách không xây dựng chính sách), thực thi nghiêm túc và có 

chế độ kiểm tra, phản hồi chính sách kịp thời. 

- Tập trung xây dựng và thực hiện chính quyền, chính phủ điện tử một cách 

triệt để, tiến tới chính phủ số. Xây dựng và vận hành dịch vụ công trực tuyến quốc 

gia, kết nối tất cả các dịch vụ công trực tuyến từ địa phương đến Trung ương, tiến 

tới định danh cụ thể từng dịch vụ hành chính công, áp dụng thống nhất trên cả 

nước. 

- Ban hành và thực thi cơ chế kiểm soát quyền lực, loại bỏ những nguy cơ, 

những việc làm sai trái của cơ quan, nhân viên nhà nước, lạm quyền, lộng 

quyền, lợi dụng quyền hạn được giao vào mục đích vụ lợi, lợi ích nhóm trong 

việc tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước, bảo đảm cho quyền lực nhà nước 

được tổ chức và thực hiện đúng mục đích mong muốn và đạt được hiệu quả cao. 

Đồng thời, xây dựng ngay cơ chế (bằng quy định pháp luật) bảo vệ những người 

dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. 

 - Cải tổ các thể chế, chuẩn mực kiểm toán, kế toán, định giá… theo chuẩn 

mực quốc tế, xây dựng và phát triển các công ty định mức tín nhiệm thực sự hiệu 

quả, trung lập.  
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 2. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện 

tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh 

thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới 

sáng tạo 

- Lập chương trình rà soát những điểm vênh, khác giữa các luật hiện hành và 

có kế hoạch chỉnh sửa ngay, càng sớm càng tốt. 

- Cải cách quyết liệt, hiệu quả thủ tục hành chính, bãi bỏ các rào cản hạn chế 

quyền tự do kinh doanh, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, 

bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch. Tổ chức thực 

hiện có kết quả Nghị quyết 02/CP hàng năm. 

- Cải thiện rõ rệt hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đảm bảo nhất quán, 

đồng bộ, công khai, minh bạch, có trách nhiệm, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của 

người dân, doanh nghiệp là trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu 

phát triển bền vững kinh tế - xã hội. 

- Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và doanh nghiệp. 

Phát triển hoạt động dịch vụ pháp lý và các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa 

án. Nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp, thi hành án trong 

lĩnh vực dân sự, đầu tư, kinh doanh, thương mại và bảo vệ người tiêu dùng.  

- Thực hiện phương thức, công cụ quản lý nhà nước chủ yếu bằng điều tiết 

gián tiếp, tăng cường hậu kiểm; giảm tối đa rủi ro pháp lý và chi phí tuân thủ đối 

với người dân và doanh nghiệp. Bảo đảm đầy đủ quyền tự do, an toàn trong hoạt 

động kinh doanh; huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực theo nguyên 

tắc thị trường. 

3. Huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, 

nhất là đất đai, tài chính 

a) Đối với đất đai: cần vốn hóa nguồn lực đất đai, huy động nguồn vốn này 

đầu tư cho sản xuất, kinh doanh.  

- Nghiên cứu cơ chế chính sách giải quyết vấn đề “hạn điền”; “tích tụ, tập 

trung ruộng đất” trong khuôn khổ Hiến pháp 2013 nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong 

quá trình tái cơ cấu nền sản xuất nông nghiệp. 

- Bổ sung, sửa đổi Luật Đất đai, tạo điều kiện ban đầu để hình thành thị 

trường quyền sử dụng đất nông nghiệp, tăng cung và cầu về quyền sử dụng đất 

nông nghiệp, đồng thời, tạo điều kiện để giao dịch thị trường được tiến hành nhanh, 

an toàn, ít rủi ro và ít chi phí. 
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- Xây dựng thể chế hình thành thị trường sơ cấp, thứ cấp về quyền sử dụng 

đất, kể cả đất nông nghiệp thay thế cho cách thức giao đất, cho thuê đất, bảo đảm 

thị trường đất đai hoạt động công khai, minh bạch và trật tự; tạo điều kiện thuận lợi 

cho tập trung, tích tụ ruộng đất nông nghiệp, lâm nghiệp theo cơ chế thị trường.  

- Đổi mới cơ chế, quy định liên quan tới định giá đất đảm bảo hài hòa quyền 

lợi của người sử dụng đất, nhà đầu tư và Nhà nước trong giải tỏa, thu hồi đất.  

- Thực hiện đấu giá nghiêm túc, công bằng quyền sử dụng đất theo cơ chế thị 

trường. Kiên quyết đưa giá trị quyền sở hữu đất vào danh mục tài sản của mọi tổ 

chức, cơ quan được giao quyền sử dụng đất.  

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách và hiệu lực thực thi việc sắp xếp lại nhà đất 

của các cơ quan, DNNN. Có chính sách khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính 

từ đất đai và tài sản kết cấu hạ tầng trên đất.  

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin đầy đủ, kịp thời về thị 

trường bất động sản, nhất là các chỉ số bất động sản theo từng tỉnh và phân khúc thị 

trường. Xây dựng hệ thống thông tin số hóa về tình trạng và lịch sử thửa đất, công 

khai và tuyên truyền thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp ổn định, lâu dài 

b) Đối với nguồn tài chính, có chính sách cụ thể với các thành phần kinh tế: 

- Khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp tư nhân:  

+ Xây dựng và triển khai thực hiện đề án về phát triển kinh tế tư nhân trong 

nhiệm kỳ Đại hội XIII để kinh tế tư nhân thực sự trở thành là một động lực quan 

trọng trong nền kinh tế... 

+ Tập trung giải quyết các điểm nghẽn cản trở khu vực kinh tế tư nhân sản 

xuất, đầu tư và phát triển; rà soát, xóa bỏ tất cả những điều kiện kinh doanh không 

còn phù hợp. Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp cạnh tranh và tăng trưởng, đặc biệt vấn đề về quyền sở hữu tài sản, quyền 

liên quan đến sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ rõ ràng, vấn đề cạnh tranh công 

bằng và bình đẳng, đảm bảo tiếp cận nguồn lực, thực hiện cải cách hành chính để 

giảm thiểu chi phí phát sinh cho doanh nghiệp. 

+ Hoàn thiện khung pháp luật và chính sách đào thải doanh nghiệp yếu kém 

để các doanh nghiệp có năng suất thấp dễ dàng thoái lui khỏi thị trường, trọng tâm 

là sửa đổi, hoàn thiện khung chính sách về phá sản. 

+ Ban hành cơ chế, chính sách kiến tạo để phát triển các tập đoàn kinh tế tư 

nhân, hình thành các đầu tàu, “sếu đầu đàn”, “chắp cánh” cho các tập đoàn kinh tế tư 
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nhân vươn mình ra thế giới; tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân muốn lớn và lớn 

được. 

+ Khuyến khích hình thành và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo và 

startups, hướng dẫn và đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, năng lực tổ chức sản 

xuất, năng lực tiếp nhận và áp dụng công nghệ mới; xây dựng hệ sinh thái khuyến 

khích khởi nghiệp và tinh thần kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp sáng tạo, 

doanh nghiệp thông minh, đổi mới mô hình hoạt động, nâng cấp doanh nghiệp, 

hiệu quả nhằm tạo ra một làn sóng khởi nghiệp và tinh thần doanh nghiệp mạnh mẽ 

trong xã hội. 

- Khu vực kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước (DNNN):  

+ Thực hiện cơ cấu lại nguồn lực của kinh tế nhà nước đầu tư các các ngành, 

lĩnh vực theo nguyên tắc: Đảm bảo quy mô hợp lý hơn với yêu cầu phát triển kinh 

tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập theo hướng giảm dần, tiến tới rút khỏi các 

ngành, lĩnh vực kinh doanh cạnh tranh mà các thành phần kinh tế khác có thể thực 

hiện tốt hơn, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tư 

nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng 

XHCN. 

+ Đẩy mạnh cải cách DNNN: 

 * (i) tiếp tục đẩy mạnh việc thoái vốn, rút khỏi những khu vực mà khu vực tư 

có thể đầu tư phát triển tốt; (ii) các DNNN chỉ nên tồn tại trong lĩnh vực công ích 

hoặc thực hiện chức năng đảm bảo dự trữ, ổn định thị trường; (iii) thực hiện đặt 

DNNN trong môi trường kinh doanh bình đẳng (điều này về cơ bản đã được quy 

định trong Luật Doanh nghiệp), thực hiện giới hạn ngân sách cứng nhằm đảm bảo 

hoạt động của doanh nghiệp có hiệu quả...  

 * Chuyển hầu hết doanh nghiệp hiện do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 

lệ thành công ty cổ phần. Giảm tỷ lệ vốn nhà nước xuống mức sàn theo quy định 

tại tất cả DNNN. Hoàn thành thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp không thuộc 

diện duy trì cổ phần, vốn góp của Nhà nước. DNNN phải hoạt động theo cơ chế 

thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập; có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm như 

doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác theo quy định của pháp luật, 

chấm dứt các hành vi ưu đãi cho DNNN. 

* Nếu thực hiện bán DNNN, số tiền bán được không nhập vào NSNN để chi 

dùng chung, mà chuyển toàn bộ sang 1 dự án Nhà nước khác (ví dụ: đường sắt tốc 

độ cao; sân bay Long Thành…). 
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* Đồng thời, nghiên cứu thành lập DNNN mới khi xét thấy thực sự cần thiết 

(tư nhân không làm), nhưng cách thức vận hành phải theo cơ chế thị trường đầy đủ, 

hiện đại, hội nhập. 

 - Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, cần tập trung hoàn thiện cơ chế khuyến 

khích, thúc đẩy liên kết giữa đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước, phát triển 

cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, nhằm nâng cao giá trị gia tăng nội địa, sức cạnh 

tranh của sản phẩm và vị trí quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

4. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường 

kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật. 

- Phân quyền hợp lý: xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm giữa 

Trung ương và địa phương; giữa bộ, ngành với địa phương và giữa các bộ, ngành 

với nhau nhằm xác lập rõ ràng trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền và 

công chức quản lý, tránh tình trạng một việc phải xin ý kiến lòng vòng và dễ dẫn 

đến những quyết định méo mó, mất thời cơ không chỉ đối với doanh nghiệp mà cả 

đối với địa phương, bộ, ngành và quốc gia.  

- Xác lập chế độ ủy quyền giữa cấp trên và cấp dưới cùng các điều kiện thực 

hiện chế độ ủy quyền và trách nhiệm báo cáo, giải trình; tránh trùng lắp giữa việc 

do Trung ương làm với việc của địa phương làm và công việc giữa các cấp chính 

quyền trong phạm vi một địa phương với nhau nhằm tránh sự đùn đẩy trách nhiệm, 

chồng chéo, lẫn lộn, cản trở trong hoạt động. 

- Ban hành chính sách thí điểm về cơ chế chính sách đặc thù đối với một số 

địa phương Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết riêng. 

2.1.2.4. Những giải pháp chủ yếu về cải cách bộ máy quản lý nhà nước  

Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; xây dựng bộ máy nhà nước trong 

sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, với đội ngũ cán bộ, công chức có 

phẩm chất đạo đức, liêm chính, trong sạch, có năng lực chuyên môn giỏi, sáng tạo, 

hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đây là những điều kiện quan trọng 

hàng đầu để đảm bảo nâng cao chất lượng thể chế... 

 a)Tiếp tục cải cách các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các doanh 

nghiệp và các chủ thể trong nền kinh tế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tự do, 

cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng trước pháp luật.... 

 b)Tổ chức lại bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy 

mạnh phân quyền, làm rõ trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan tổ chức; sắp 

xếp lại bộ máy để đảm bảo việc xây dựng và thực thi cơ chế, chính sách được liên 
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thông, hiệu quả; quy định rõ trách nhiệm và phương thức quản lý, can thiệp vào các 

hoạt động kinh tế để đảm bảo các hoạt động kinh tế - xã hội không bị chia cắt theo 

lãnh thổ... 

 c)Xây dựng và thực hiện Đề án sửa đổi cơ chế phân cấp quản lý ngân sách 

nhà nước, đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và tính chủ động của 

ngân sách địa phương... 

 d)Tiếp tục xây dựng chương trình (kế hoạch) và đẩy mạnh thực hiện đổi mới 

mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là cải 

cách DNNN; cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng… 

 e)Xây dựng và thực hiện Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã 

hội số; hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trong giai đoạn tới... 

2.2.Về đột phá chiến lược thứ hai (viết gọn lại là: Đột phá về phát triển 

nguồn nhân lực…) 

2.2.1. Vấn đề đặt ra trong thực tiễn phát triển nguồn nhân lực… 

2.2.1.1. Kết quả thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân 

lực… còn hạn chế 

a). Quy mô nhân lực gia tăng nhưng chất lượng nhân lực còn yếu kém  

(1). Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra của Chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 (tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 

khoảng 60% năm 202014; mục tiêu của Chiến lược…là 70%); trong số lao động 

qua đào tạo thì số lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 22,24% (năm 2018)... 

(2). Năng suất lao động thấp, năm 2017 năng suất lao động của nước ta đạt 

93,2 triệu đồng (tương đương khoảng 4.159 đô la Mỹ) thấp nhất trong nhóm quốc 

gia thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, thấp hơn 15 lần so với Singapore, 

11 lần so với Nhật Bản, 10 lần so với Hàn Quốc, bằng 1/5 so với Malaysia, 2/3 so 

với Thái Lan15.  

(3). Nhân lực Việt Nam xếp thứ 98/118 quốc gia tham gia khảo sát đánh giá 

về năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017. Kỹ năng, kỹ thuật tay nghề của người 

lao động Việt Nam thấp xếp thứ 109/125 quốc gia16. 

b). Nhân lực chất lượng cao (theo cách hiểu hiện nay) phân bố không đồng 

đều, đặc biệt nước ta đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao ở nhiều lĩnh vực 

 
14 Hiện chưa có số liệu chính thức cho năm 2020 
15 Số liệu năm 2017 được sử dụng để có thể so sánh quốc tế, đảm bảo đồng nhất về số liệu. 
16 Theo Báo cáo Cạnh tranh Nhân tài toàn cầu mới nhất (GTCI 2019). 
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ngành nghề.  

(1). Hiện nay, nhân lực chất lượng cao ở nước ta có khoảng 7,46 triệu người 

năm 2018 chỉ chiếm 13,4% lực lượng lao động... 

(2). Nhân lực chất lượng cao (theo tiêu chuẩn đo lường hiện nay) tập trung 

nhiều nhất trong ngành giáo dục, đào tạo (chiếm khoảng 30%), hoạt động của 

Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng (chiếm 

19%), y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (chiếm 8%). Đặc biệt, ngành công nghiệp 

chế biến, chế tạo - là ngành chủ lực trong quá trình CNH, HĐH chỉ chiếm 9% tổng 

số lao động có trình độ cao, trong khi các nước phát triển, tỷ lệ này lên đến 40 - 

60%...  

(3). Nước ta đang thiếu những chuyên gia/nhà khoa học, doanh nhân/giám 

đốc điều hành (CEO), kiến trúc sư, luật gia/luật sư, nhà đàm phán, tư vấn, chuyên 

gia tài chính - tín dụng, các nhà phát minh, sáng chế, chế tạo, nhà quản lý/quản trị, 

marketing, bán hàng… đạt đẳng cấp quốc tế. Trong rất nhiều những ngành nghề 

lĩnh vực như dệt may, da giầy…nước ta đều phải thuê nhân lực người nước ngoài 

cho một số công đoạn như thiết kế, kiểm soát chất lượng… 

(4). Các Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI cho thấy nhiều 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam đang vấp phải khó 

khăn trong việc tuyển dụng được các cán bộ kỹ thuật có tay nghề để phục vụ hoạt 

động sản xuất, kinh doanh. Ngay cả đối với ngành Công nghệ thông tin tại Việt 

Nam số ứng viên công nghệ thông tin ra trường đáp ứng được nhu cầu thực tiễn 

cũng còn hạn chế (mặc dù ngành này đã được tập trung đào tạo nhân lực từ nhiều 

năm và hiện vẫn có nhu cầu lao động cao)...  

c). Nhân lực nước ta, nhìn chung chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu/nhu cầu 

của người sử dụng lao động (doanh nghiệp), chưa sẵn sàng cho cuộc CMCN 4.0 

ngay cả đội ngũ nhân lực chất lượng cao...  

(1). Theo đánh giá của các nhà tuyển dụng lao động và điều tra của tập đoàn 

tuyển dụng Vietnamworks, chất lượng nhân lực Việt Nam còn nhiều hạn chế cả về 

chuyên ngành đào tạo, kỹ năng làm việc (kỹ năng cứng, mềm), ngoại ngữ, khả 

năng làm việc độc lập, nhóm… phần lớn người lao động sau khi được tuyển dụng 

doanh nghiệp đều phải đào tạo lại...  

(2). Theo bản tin cập nhật về Thị trường lao động do Tổng Cục Thống kê và 

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội công bố hàng quý vẫn có từ 200-300 nghìn 

sinh viên có trình độ cao đẳng, đại học trở lên không có việc làm sau khi tốt 

nghiệp... 
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d). Việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân còn chậm, chưa 

đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0. Kết 

thúc thực hiện Chiến lược…2011-2020 nhưng ngành giáo dục và đào tạo nước nhà 

vẫn chưa thực sự tìm được lối ra, định hình hướng đi cho nền giáo dục trong bối 

cảnh thay đổi nhanh chóng của cuộc CMCN 4.0, thị trường lao động phẳng... 

2.2.1.2. Xác lập, hoàn thiện về thể chế cho phát triển nhân lực, khoa học và 

công nghệ còn chậm, chưa đồng bộ và thiếu định hướng rõ ràng, thực hiện còn 

chưa quyết liệt… 

a). Chưa rõ vai trò, chức năng của Nhà nước, của doanh nghiệp và các chủ thể 

khác trong quá trình phát triển GD&ĐT. Thực tiễn hiện nay dường như vẫn có một 

“tâm lý” chung rằng Nhà nước lo phát triển nguồn nhân lực để cung cấp cho nền 

kinh tế, cho xã hội (mặc dù đây là chức năng quan trọng của Nhà nước), trong khi 

nguồn lực của Nhà nước hạn chế. Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Lao động có quy 

định trách nhiệm của người sử dụng lao động về việc đào tạo và đào tạo lại lao 

động đối với lao động được tuyển dụng. Tuy nhiên, như vậy là không đủ... 

b). Do chưa phân định một cách rõ ràng và hợp lý vai trò, chức năng, trách 

nhiệm… của các chủ thể trong quá trình phát triển GD&ĐT nên quản lý nhà nước 

về hoạt động GD&ĐT còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết dẫn đến lúng túng 

trong quá trình triển khai thực hiện... 

c). Chưa thực sự sẵn sàng cho một cuộc cải cách, đổi mới căn bản trong hoạt 

động đào tạo: Nhà nước (Bộ Giáo dục và Đào tạo, và các bộ, ngành) vẫn chưa 

muốn từ bỏ quyền chủ quản đối với các cơ sở đào tạo; chưa cho phép các cơ sở đào 

tạo tự chủ toàn diện, vẫn can thiệp vào bộ máy, biên chế, tài chính, nội dung, 

phương pháp, chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh của các cơ sở đào tạo...  

d). Thị trường lao động kém phát triển và chưa tạo lập được sự liên kết giữa 

phát triển nhân lực (hệ thống đào tạo) và phát triển thị trường lao động. Thị trường 

lao động phát triển và gắn kết với các cơ sở đào tạo sẽ tạo điều kiện để xã hội (cụ 

thể là người dân) định hướng đào tạo kỹ năng cho bản thân mình, đồng thời từ đó 

sẽ tạo ra “áp lực” để các cơ sở đào tạo phải thay đổi chương trình đào tạo, nâng cao 

chất lượng đào tạo nhằm “tồn tại” và đáp ứng nhu cầu của xã hội... 

e). Thiếu gắn kết giữa phát triển nguồn nhân lực với phát triển, ứng dụng 

KH&CN dẫn đến hạn chế năng lực nghiên cứu, ứng dụng KH&CN và ảnh hưởng 

mạnh tới chất lượng phát triển nhân lực: 

(1). Hoạt động nghiên cứu ở các cơ sở đào tạo (nhất là bậc đại học) còn hết 
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sức khiêm tốn, đặt biệt là ở các trường đại học công nghệ. Tuy vậy, chưa có những 

quy định mang tính pháp lý thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và công 

nghệ, ít nhất là với các trường công lập... 

(2). Hoạt động đào tạo, phát triển nhân lực thông qua các chương trình, đề tài, 

dự án nghiên cứu, ứng dụng KH&CN đã được triển khai hàng năm thông qua Quỹ 

phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, nhưng chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ 

nghiên cứu hàn lâm trong khu vực công, chưa có nhiều nghiên cứu ứng dụng, đặc 

biệt chưa hướng đến việc gắn kết phát triển nhân lực của khu vực tư và doanh 

nghiệp ngoài nhà nước. Quy định, thủ tục để nhân lực, doanh nghiệp khu vực tư 

tiếp cận nguồn vốn này là rất khó khăn... 

(3). Các quỹ phát triển ứng dụng KH&CN trong các cơ sở GD&ĐT thường 

có quy mô nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu của sinh viên/người học...  

(4). Mặc dù đã có quy định trong khuôn khổ Luật Thuế thu nhập doanh 

nghiệp cho phép doanh nghiệp trích lợi nhuận (10%) cho quỹ KH,CN và những 

miễn trừ thuế thu nhập đối với một số hoạt động liên quan đến phát triển KH&CN 

nhưng chưa có cơ chế hữu hiệu để thu hút các doanh nghiệp thành lập các quỹ 

KH&CN phục vụ nghiên cứu đào tạo nhân lực, chuyển giao, áp dụng KH&CN 

trong các doanh nghiệp...  

2.2.2.Giải pháp thực hiện đột phá chiến lược thứ hai  

Phát triển nguồn nhân lực, phát triển, ứng dụng KH&CN là nhiệm vụ hết sức 

quan trọng và đã có sự thống nhất và nhận thức chung trong xã hội về vấn đề này. 

Tuy nhiên, đi sâu vào những vấn đề cụ thể có thể thấy còn có những khác biệt về 

nhận thức và hiểu biết chung và từ đó việc cụ thể hóa, pháp lý hóa chủ trương đột 

phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, phát triển và ứng dụng 

KH&CN…còn gặp những khó khăn: 

2.2.2.1. Tăng cường, nâng cao nhận thức về đột phá chiến lược phát triển 

nguồn nhân lực… 

Phát triển nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển đất 

nước trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0; thúc đẩy mạnh mẽ năng lực đổi mới sáng 

tạo; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài. Do bối cảnh và tác động cuộc 

CMCN 4.0 đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, yêu cầu về chất lượng 

nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực chất lượng cao phải thay đổi. Theo đó nhân lực 
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đòi hỏi phải có nhiều kỹ năng mới mà đổi mới, sáng tạo là yếu tố quyết định. Chính 

sách bồi dưỡng và thu hút nhân tài cần được thực hiện căn cơ, bài bản.  

(1) Sớm nghiên cứu làm rõ các thuật ngữ đã nêu trong đột phá chiến lược để 

tạo ra sự thống nhất về cách hiểu làm cơ sở cho việc hoạch định các chính sách, 

chương trình thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực…, đồng 

thời tăng cường sự đồng thuận trong xã hội tạo điều kiện triển khai thực tiễn có 

hiệu quả...  

(2) Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng 

nguồn nhân lực theo hướng thay vì chỉ có các tiêu chí liên quan đến bằng cấp, 

chứng chỉ… như hiện nay. Các tiêu chí đánh giá nên được xuất phát từ phía cầu 

(mức độ đáp ứng nhu cầu về lao động, việc làm, ví dụ: tỷ lệ có việc làm và việc làm 

phù hợp sau khi được cấp chứng chỉ, văn bằng; hiệu quả, hiệu suất, năng suất làm 

việc…). Việc này kết hợp với cơ chế, chính sách tuyển dụng nhân lực (từ phía cầu) 

sẽ tạo ra sực chuyển biến nhận thức trong toàn xã hội về đào tạo, tự đào tạo trong 

phát triển nguồn nhân lực... 

(3) Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý 

Để ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý cần làm 

ngay hai việc chính: 

- Một là, áp dụng chế độ “chức nghiệp thực tài”. Điều này đòi hỏi đổi mới 

cách thức tuyển dụng, đánh giá, trả lương, khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm. Cách 

thức tiến hành: công khai, minh bạch, dân chủ. Các hình thức này về cơ bản đã 

được các nước tiên tiến áp dụng và rất có hiệu quả. Có thể nghiên cứu vận dụng 

ngay được.  

- Hai là, đổi mới công tác đào tạo. Đây là một phần trong nội dung “cải cách 

căn bản và toàn diện” đang triển khai, nhưng cần “ưu tiên”. Hướng ưu tiên là đào 

tạo những kỹ năng mà thực tiễn đòi hỏi. 

(4) Ưu tiên cho các lĩnh vực then chốt, gồm: nông nghiệp, công nghệ thông 

tin, cơ khí chế tạo, dược phẩm, giáo viên, bác sĩ, dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo 

hiểm, luật sư, tư vấn chính sách, … Cách làm: trở lại chính sách ưu tiên áp dụng 

chế độ “chức nghiệp thực tài” như nêu ở điểm a). 

(5) Các nút thắt cần tháo gỡ ngay trong lĩnh vực phát triển nhân lực, gồm: 

- Rà soát lại tất cả những văn bản pháp luật liên quan để loại bỏ những nội 

dung mâu thuẫn, xung đột khi triển khai thực hiện các chủ trương: KH&CN cùng 
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với GD&ĐT là quốc sách hàng đầu. Hiện vẫn còn nhiều vướng mắc trong chế độ 

thuế, ưu tiên cấp đất, tiền lương, chế độ tự chủ...  

- Tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức từ coi trọng bằng cấp sang đánh giá 

dựa trên năng lực của người lao động. Nâng cao ý thức tôn trọng và tuân thủ quyền 

sở hữu trí tuệ, thúc đẩy các hoạt động phát minh/sáng chế, phát huy năng lực sáng 

tạo của nguồn nhân lực 

- Thực hiện nguyên tắc giá cả sức lao động (tiền lương, tiền công) do thị 

trường quyết định và được phân phối theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, theo 

tài năng cống hiến. Đặc biệt là thực hiện một hệ thống phân phối tiền lương gắn với 

năng suất lao động, hiệu quả làm việc; thực hiện công bằng trong phân phối và 

khuyến khích, tôn vinh lao động sáng tạo, thúc đẩy phát triển nhân lực trình độ cao, 

trọng dụng nhân tài. Đổi mới có tính cách mạng về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá 

và trả công lao động; gắn sử dụng, đánh giá với đào tạo nguồn nhân lực. Thay đổi 

quan niệm về “nhân tài” và có chế độ thu hút, đãi ngộ thỏa đáng. Hoàn thiện chính 

sách quản lý, tuyển dụng và sử dụng lao động, thu hút và giữ chân nhân tài, cũng 

như phương pháp đánh giá nhân viên, người lao động. Theo đó, cần chú trọng phát 

triển văn hóa cơ quan, doanh nghiệp và hệ thống chỉ số đánh giá lao động; cũng 

như nghiên cứu và xây dựng các chính sách, chế độ thu hút và sử dụng nhân tài 

(bảo hiểm, tiền lương, chăm sóc gia đình, chế độ đào tạo, v.v...).  

- Tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, đa dạng hóa các hoạt 

động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu lao động. Xây dựng đồng bộ cơ sở hạ 

tầng của thị trường lao động (hướng nghiệp, dịch vụ việc làm, cơ sở dữ liệu thông 

tin, dự báo thị trường lao động…) và tổ chức nghiên cứu dự báo và cung cấp các 

dịch vụ công về việc làm có hiệu quả. 

- Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế về phát triển nhân lực. Chủ động 

tham gia xây dựng, tiếp cận chuẩn đào tạo, tiêu chuẩn kỹ năng nghề, cũng như các 

thoả thuận công nhận lẫn nhau về các tiêu chuẩn kỹ năng nghề khu vực (ASEAN) 

và toàn cầu. Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào GD&ĐT, tranh thủ sự hỗ 

trợ quốc tế về kỹ thuật, đào tạo cán bộ và tài chính, v.v... để tăng thêm nguồn lực 

đầu tư cho phát triển nhân lực. 

- Cải cách thể chế giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động 

trong bối cảnh mới. Trong đó, tập trung tháo gỡ 4 nút thắt: (i) giáo dục hướng 

nghiệp (ii) mối quan hệ giữa các cơ sở GD&ĐT và doanh nghiệp trong GD&ĐT; 

(iii) trao quyền tự chủ thực sự cho các cơ sở GD&ĐT; (iv) chuẩn hóa chất lượng 

đào tạo theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. 
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- Tăng cường kết nối đào tạo giữa trường đại học và doanh nghiệp cả trong và 

ngoài nước, tạo điều kiện về pháp lý để các trường và doanh nghiệp có thể hợp tác 

cùng đào tạo, đưa hợp tác trong đào tạo với các doanh nghiệp vào định hướng phát 

triển của trường đại học trong giai đoạn từ 2021-2025, và tầm nhìn đến 2030. 

- Thay đổi cách dạy - học: về nội dung cần tập trung dạy cách học, cách tư 

duy và các kỹ năng mềm, ngoại ngữ, năng lực sáng tạo, dạy- học thông qua các dự 

án cứu, giải quyết vấn đề thực tiễn; về phương tiện, thiết bị dạy học cần tăng cường 

hạ tầng công nghệ số; Đa dạng phương thức dạy- học, linh hoạt và đáp ứng yêu cầu 

biến đổi của thị trường.  

- Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GD&ĐT trên cả nước đáp 

ứng nhu cầu học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và gắn với quy hoạch nguồn 

nhân lực và phát triển KT-XH. Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng, liên 

thông trong GD&ĐT gắn với nhu cầu của xã hội. Tăng cường đào tạo thường 

xuyên và đào tạo lại cho người lao động. 

 - Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng, ứng dụng tiến bộ KH&CN, CNTT, công nghệ 

số trong GD&ĐT; thực hiện theo lộ trình phổ cập kỹ năng số, kỹ năng bảo đảm an 

toàn, an ninh mạng đạt trình độ cơ bản cho người dân. Tiến tới phổ cập trung học 

phổ thông gắn với phân luồng trong giáo dục. Giảm tỷ lệ mù chữ, bỏ học ở miền 

núi. Phổ cập, xóa mù về công nghệ, tri thức công nghệ cho người dân. Nâng cao 

chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp đáp ứng yêu cầu 

đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Tăng cường công tác kiểm định chất lượng 

cơ sở giáo dục; xếp hạng các trường đại học. Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo 

dục đại học, chú trọng các trường sư phạm, trường y; phát triển cơ sở giáo dục đại 

học chất lượng cao theo chuẩn khu vực và thế giới, ưu tiên nguồn lực phát triển 

các trường công nghệ. Nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ ở các cấp học và 

trình độ đào tạo; coi trọng dạy, học và sử dụng tiếng Anh. Phấn đấu duy trì chỉ số 

phát triển con người (HDI) thuộc nhóm cao của thế giới (trên 0,7); số sinh viên 

đại học đạt 270 sinh viên trên 1 vạn dân vào năm 2025. 

- Tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống thông tin dự báo 

TTLĐ và chất lượng dịch vụ việc làm. Xây dựng cơ chế, chính sách để định hướng 

dịch chuyển lao động thông thoáng, phân bố hợp lý lao động theo vùng. Cải cách 

tổng thể, đồng bộ chính sách tiền lương theo hướng tuân thủ nguyên tắc phân phối 

theo lao động và quy luật khách quan của KTTT, lấy tăng NSLĐ và hiệu quả sản 

xuất kinh doanh làm cơ sở để tăng lương. Đổi mới chế độ tuyển dụng, sử dụng, 
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trọng dụng nhân tài trong quản lý, quản trị nhà nước, KH&CN và đổi mới sáng tạo. 

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. 

2.2.2.2.  Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ KH&CN và đổi mới sáng tạo để tạo 

bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trong bối cảnh 

cuộc CMCN 4.0 

Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật phù hợp với cơ chế thị 

trường và thông lệ quốc tế để phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy 

phát triển kinh tế số, xã hội số, trong đó chú trọng tháo gỡ các rào cản về hệ thống 

luật pháp, chính sách kinh tế, tài chính, thủ tục hành chính đốì với hoạt động 

KH&CN và đổi mới sáng tạo. Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học xã hội, gắn 

kết chặt chẽ khoa học xã hội với khoa học tự nhiên và công nghệ để có cơ sở khoa 

học phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp đổi mới và tham gia giải quyết các vấn đề lớn 

của xã hội. Tập trung phát triển nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ lõi. Lựa chọn và tập trung hỗ trợ triển khai nghiên cứu, ứng dụng phát triển 

công nghệ cho một số ngành và lĩnh vực then chốt. 

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để KH&CN và đổi mới sáng 

tạo đáp ứng yêu cầu thực sự là động lực chính của tăng trưởng kinh tế, tạo bứt phá 

nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Xây 

dựng các chính sách và thể chế đột phá cho các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh 

doanh, công nghệ mới. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý ngân sách nhà nước về 

khoa học trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, có tính đến rủi ro và tôn trọng, tôn vinh 

các nhà khoa học. 

Thực hiện chuyển đổi số quốc gia trong quản trị quốc gia, quản lý nhà nước, 

sản xuất kinh doanh, tổ chức xã hội và quản lý tài nguyên quốc gia; thực hiện 

chuyển đổi số trong các doanh nghiệp (quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực, dây 

chuyền sản xuất,...), ứng dụng và phát triển công nghệ mới, tập trung phát triển 

công nghệ ưu tiên có khả năng ứng dụng cao, nhất là công nghệ số, CNTT, trí tuệ 

nhân tạo, cơ điện tử, tự động hóa, điện tử y sinh, sinh học, năng lượng sạch, công 

nghệ môi trường. Tiếp tục đầu tư và khai thác có hiệu quả các khu công nghệ cao, 

khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu CNTT tập trung theo mô hình tiên 

tiến trên thế giới. 

Cơ cấu lại toàn diện hệ thống các cơ sở nghiên cứu KH&CN công lập; đổi 

mới cơ chế hoạt động và chất lượng của hai Viện Hàn lâm. Nâng cao năng lực, 

hiệu quả hoạt động các cơ sở nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc 

gia. Đẩy mạnh nghiên cứu KH&CN trong các doanh nghiệp; tăng cường liên kết 
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doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học, lấy doanh nghiệp làm trung 

tâm, trường đại học và viện nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu mạnh. Cơ cấu lại các 

chương trình, nhiệm vụ KH&CN. Tiếp tục thúc đẩy, khuyến khích khu vực tư nhân 

đầu tư cho KH&CN, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. 

Thực thi hiệu quả chính sách đào tạo, thu hút, trọng dụng cán bộ KH&CN, 

khơi dậy sức sáng tạo, nâng cao trách nhiệm và tôn trọng sự khác biệt trong công 

tác nghiên cứu khoa học xã hội. Tháo gỡ các vướng mắc trong chính sách đào tạo, 

thu hút và sử dụng nhân lực KH&CN, đặc biệt là nhân lực có trình độ chuyên môn 

cao, nhà khoa học đầu ngành. Xây dựng, triển khai các chương trình cụ thể để thu 

hút và phát huy có hiệu quả các nhà khoa học, chuyên gia giỏi là người nước ngoài 

và người Việt Nam ở nước ngoài. 

Phát triển mạnh thị trường KH&CN, đặc biệt là mạng lưới các tổ chức trung 

gian môi giới, đánh giá chuyển giao công nghệ, hỗ trợ nghiên cứu giải mã, làm chủ 

công nghệ được chuyển giao ở trong nước và từ nước ngoài. Tăng cường công tác 

bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. 

Xây dựng và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, tập trung vào 

các công nghệ lõi của cuộc CMCN 4.0. Thúc đẩy phát triển mạnh hệ thống đổi mới 

sáng tạo quốc gia và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh thành lập 

các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, trước mắt tại Hà Nội, Đà Nẵng, 

Thành phố Hồ Chí Minh. Tăng cường liên kết các mạng lưới đổi mới sáng tạo 

trong và ngoài nước, mạng lưới kết nối nhân tài người Việt Nam. Mở rộng và nâng 

cao hiệu quả hợp tác quốc tế về KH&CN và đổi mới sáng tạo. Phát huy hơn nữa 

vai trò của các quỹ về phát triển khoa học và đổi mới công nghệ trong thúc đẩy 

nghiên cứu, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. 

Duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GH) thuộc nhóm 3 nước dẫn 

đầu ASEAN. 

2.2.2.3. Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh toàn 

dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo 

đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội 

Gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và thực 

hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Xây dựng, phát huy 

yếu tố văn hóa để thực sự là đột phá phát triển KT-XH, HNQT. Đại hội XIII nhấn 

mạnh yêu cầu về phát triển con người gắn kết chặt chẽ với xây dựng nền văn hóa 

Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là mối quan hệ hữu cơ chặt chẽ 
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giữa văn hóa và con người, nhấn mạnh vai trò của con người với tính chất là chủ 

thể và cũng là mục đích của phát triển nền văn hóa. Phát triển nền văn hóa chính là 

phát triển con người và ngược lại. Cùng với chủ trương gắn kết chặt chẽ giữa tăng 

trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, sự tăng cường và gắn kết 

phát triển con người và nền văn hóa trong một thể thống nhất sẽ là cơ sở vững chắc 

để “khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát 

triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, không chỉ làm cho văn hóa thực sự trở thành 

nền tảng tinh thần, mà còn trở thành động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp xây dựng, 

phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Khơi dậy tính cộng đồng, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên. Tăng cường 

công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, các di 

tích lịch sử văn hóa. Phát triển đi đôi với giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, khắc 

phục tình trạng lạm dụng tiếng nước ngoài. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tốt 

đẹp của các dân tộc. Từng bước hạn chế, tiến tới xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc 

hậu. Đề cao tính tiên phong, gương mẫu trong văn hóa ứng xử của người lãnh đạo, 

cán bộ, công chức và đảng viên; tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách 

văn hóa. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi 

trường văn hóa. Từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành 

thị và nông thôn, giữa các vùng, miền và các giai tầng xã hội. Hoàn thiện các cơ 

chế, chính sách phát triển công nghiệp văn hóa; phát triển những sản phẩm, loại 

hình văn hóa độc đáo có sức lan tỏa để quảng bá, giới thiệu ra thế giới. 

Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về dân số gắn với xây dựng gia đình 

ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; bảo đảm hài hòa giữa quyền và nghĩa vụ của người dân 

trong thực hiện chính sách dân số. Nâng cao sức khỏe cho người dân cả về tầm 

vóc, thể chất, tinh thần, tuổi thọ cũng như chất lượng cuộc sống, bảo vệ và chăm 

sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Chăm lo phát triển về chất lượng, bảo đảm quy mô, cơ 

cấu dân số hợp lý; duy trì mức sinh thay thế bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi 

sinh đẻ có 2,12 con; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, phấn 

đấu đến năm 2025 đạt tỷ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái; chuyển 

trọng tâm chính sách dân số từ KHH gia đình sang dân số và phát triển. Phát triển 

và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số. Tận dụng 

hiệu quả cơ cấu dân số vàng; chủ động thích ứng với xu thế già hóa dân số. Hỗ trợ 

thỏa đáng để thu hút, tạo điều kiện cho người dân sinh sống ổn định, lâu dài ở các 

khu vực khó khăn, trọng yếu về an ninh, quốc phòng. Xây dựng, hoàn thiện và vận 
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hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Tổ chức cung cấp dịch vụ y tế công, bảo đảm các dịch vụ cơ bản, người dân 

được quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa 

bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trên, phát triển mạng 

lưới bệnh viện vệ tinh. Khuyến khích hợp tác công - tư, đầu tư tư nhân, cung cấp 

các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu; phát triển mô hình bác sĩ gia đình. Đẩy 

mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, CNTT, công nghệ số trong khám, chữa 

bệnh, liên thông công nhận kết quả khám, xét nghiệm. Đổi mới mạnh mẽ tài chính 

y tế. Tăng cường đào tạo, đào tạo lại, luân phiên cán bộ y tế, chuyển giao kỹ thuật 

cho tuyến dưới. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức. Thiết lập hệ 

thống sổ sức khỏe điện tử đến từng người dân. Phấn đấu đến năm 2025, trên 90% 

dân số được quản lý, theo dõi và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tỷ lệ hài lòng của 

người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%. 

Tiếp tục sắp xếp các trung tâm, đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh 

và Trung ương, hình thành hệ thống trung tâm kiểm soát dịch bệnh đồng bộ ở tất cả 

các cấp và kết nối với mạng lưới của thế giới. Tập trung phát triển mạnh y tế cơ sở, 

y tế dự phòng, sàng lọc và phát hiện sớm, chữa trị kịp thời, hiệu quả các loại dịch 

bệnh mới, nhất là dịch COVID -19. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học y 

học, phát triển các ngành khoa học phục vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe con người. 

Phát triển y học cổ truyền, gắn với y học hiện đại; nghiên cứu, kiểm nghiệm, chứng 

minh tác dụng của các phương thức chẩn trị, điều trị không dùng thuốc, các bài 

thuốc, vị thuốc y học cổ truyền. Đẩy mạnh phát triển, quản lý ngành dược và thiết 

bị y tế; bảo đảm thuốc đủ về số lượng, tốt về chất lượng, giá hợp lý, đáp ứng nhu 

cầu. Nâng cao năng lực nghiên cứu, chủ động sản xuất vắcxin, thuốc sáng chế. 

Thực hiện nghiêm việc kiểm soát an toàn thực phẩm. 

           2.2.2.4. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, ban hành và tổ chức triển 

khai các quy định pháp lý (xác lập, hoàn thiện về thể chế…)  

a). Rà soát và điều chỉnh, bổ sung các luật liên quan đến phát triển nhân lực, 

nghiên cứu phát triển, ứng dụng KH&CN như: Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại 

học, Luật Đào tạo nghề, Luật Khoa học và công nghệ, Bộ luật Lao động… để bảo 

đảm sự thống nhất, tránh chồng chéo… theo hướng làm rõ vị trí, vai trò của các 

chủ thể trong xã hội, đặc biệt là vai trò của Nhà nước trong phát triển nguồn nhân 

lực và phát triển, ứng dụng KH&CN... 

b). Sửa đổi các luật (nêu trong điểm (a) nói trên) theo hướng:  
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(1). Quy định rõ vai trò của Nhà nước trong đảm bảo cung cấp dịch vụ giáo 

dục ở các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông, đồng thời có cơ chế rõ 

ràng về việc huy động nguồn lực xã hội tiến tới Nhà nước bảo đảm phần lớn (nếu 

không muốn nói là hoàn toàn) ở các bậc học này (khi đất nước đã đạt đến trình độ 

phát triển cao) để đảm bảo cơ sở vật chất và cải tiến tiền lương, thu nhập của viên 

chức hoạt động trong phạm vi các bậc học này...  

(2). Tăng cường quản lý việc tuân thủ các yêu cầu, tiêu chuẩn cơ bản (tối 

thiểu) được quy định trong luật đối với các bậc học từ trung học phổ thông trở 

xuống đối với việc thành lập, đầu tư quản lý cơ sở vật chất, chương trình giảng 

dạy… và đặc biệt là về biện pháp đánh giá, quản lý “đầu ra” (kết quả học tập của 

học sinh) của các trường, các bậc học… 

(3). Thực hiện cơ chế tự chủ đối với đào tạo nghề, đào tạo ở bậc đại học và 

cao hơn, gắn với việc các cơ sở đào tạo có sự liên kết chặt chẽ với thị trường lao 

động (thông qua các cơ quan quản lý nhà nước về thị trường lao động). Thông tin 

từ thị trường lao động về số lượng sinh viên tốt nghiệp hằng năm của các trường 

theo ngành nghề đào tạo, số lượng tuyết đối và tỷ lệ sinh viên theo ngành nghề đào 

tạo, năng lực (theo đánh giá tại bằng cấp, chứng chỉ tốt nghiệp) và theo trường có 

được việc làm… sẽ giúp cho xã hội tự điều chỉnh lựa chọn ngành nghề đào tạo 

(phân luồng một cách tự giác) và cũng tạo ra áp lực để các trường “buộc” phải cơ 

cấu lại ngành nghề đào tạo, chương trình đào tạo để phù hợp hơn với yêu cầu thị 

trường (từ phía cầu) nếu không muốn “bị” đào thải khỏi “thị trường” đào tạo do 

thiếu sinh viên, học viên và từ đó thiếu thu nhập... 

(4).  Nghiên cứu, có quy định pháp lý (có thể quy định ngay trong Luật Giáo 

dục đại học) về việc gắn kết giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, sự kết hợp này 

vừa có tác dụng phát huy năng lực của cán bộ giảng dạy, nhà khoa học, sinh viên 

trong các trường đại học theo hướng khuyến khích và gắn kết giữa các trường với 

thị trường KH&CN (thông qua các sàn giao dịch công nghệ, đã được thành lập 

nhưng hiện tại hoạt động còn thiếu hiệu quả)... 

(5). Điều chỉnh các quy định tại luật về phát triển và vận hành thị trường 

KH&CN theo hướng: (i) Tăng cường bảo hộ đối với các hoạt động sáng tạo, sản 

phẩm KH&CN; (ii) Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, lựa 

chọn và thực hiện tiếp nhận (mua, bán, chuyển giao) các sản phẩm KH&CN (nhất 

là sản phẩm công nghệ)... 

(6). Điều chỉnh lại chính sách phân bổ ngân sách nhà nước cho hoạt động nghiên 

cứu KH&CN (hạn chế cấp phát, trừ những nghiên cứu thuộc phạm vi bí mật nhà 
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nước) theo hướng Nhà nước đặt hàng, mua sản phẩm KH,CN thông qua thị trường 

KH&CN... 

(7). Phát triển mạnh mẽ KH&CN; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả 

các chính sách để thúc đẩy ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và 

phát triển; hình thành hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp 

sáng tạo, lấy doanh nghiệp là trung tâm nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển 

giao công nghệ. Điều này xuất phát từ vai trò quan trọng của KH&CN trong nâng 

cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã 

hội. Trong bối cảnh của cuộc CMCN 4.0, vai trò của KH&CN càng đặc biệt quan 

trọng. 

(8). Có cơ chế, chính sách thật cụ thể phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con 

người Việt Nam; khơi dậy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát 

vọng phát triển và sức sáng tạo của nhân dân. Là nền tảng tinh thần, văn hóa có tác 

động quan trọng tới thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như xác lập vị thế của quốc gia 

trên trường quốc tế. Do đó, phát huy tinh hoa văn hóa Việt Nam, giá trị tốt đẹp của 

con người Việt Nam; khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, khát vọng 

phát triển thịnh vượng, giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếp thu giá trị văn hóa tốt đẹp, 

tiến bộ của nhân loại. 

 2.2.2.5. Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án quan trọng về phát 

triển nhân lực gắn với (và) phát triển khoa học và công nghệ… 

a). Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án về phát triển nhân lực: 

(1). Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2025 và 2021-2030; 

(2). Chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030; 

(3). Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp, quy hoạch mạng lưới cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp; 

(4). Đề án phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối 

với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2021-2030; 

(5). Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030; 

(6). Đề án nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam; 

(7). Đề án nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực 

chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

(8). Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn; 

b). Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án về phát triển khoa học và 

công nghệ: 
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(1). Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 

2021-2030; 

(2). Đề án phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030; 

(3). Quy hoạch mạng lưới các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

(4). Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách thu hút, sử dụng, trọng dụng cá 

nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam; 

(5). Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia; 

(6). Chương trình hành động quốc gia về phát triển và chuyển đổi số, phát 

triển kinh tế số, xã hội số, sử dụng nền tảng điện toán đám mây… 

2.3. Đột phá chiến lược thứ ba (viết gọn lại là xây dựng hệ thống kết cấu hạ 

tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội…) 

2.3.1. Vấn đề đặt ra trong thực tiễn tổ chức thực hiện thời gian qua 

     2.3.1.1. Về chủ trương, chính sách 

a). Đột phá về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh 

tế và xã hội…là một chủ trương lớn của Đảng rất rõ về lý luận và có sự thống nhất 

cao về nhận thức và được quán triệt, triển khai quyết liệt. Cụ thể:  

(1). Ngay sau Đại hội XI của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã có Nghị 

quyết số 13-NQ/TW ngày 16-01-2012 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm 

đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 

nhằm thực hiện ĐPCL về phát triển kết cấu hạ tầng… (sau đây gọi tắt là Nghị 

quyết số 13-NQ/TW). Tiếp theo, Chính phủ có Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08-

6-2012 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 13-NQ/TW (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 16/NQ-CP)... 

(2). Sau gần 10 năm thực hiện, Bộ Chính trị khóa XII đã kết luận về Kết quả 

sơ kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW tại Thông báo số 53-TB/TW ngày 30-3-

2019. Bộ Chính trị đánh giá kết cấu hạ tầng đã có những bước tiến rõ rệt, nhiều dự 

án, công trình kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư, góp phần quan trọng thúc đẩy 

kinh tế - xã hội nước ta phát triển, củng cố quốc phòng, an ninh. Bước đầu đã huy 

động được nguồn lực xã hội ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển kết cấu 

hạ tầng. Song so với nhu cầu phát triển hiện nay, kết cấu hạ tầng còn nhiều mặt hạn 

chế và vẫn còn là điểm nghẽn cho sự phát triển...  

(3). Bộ Chính trị khẳng định trong thời gian tới, phát triển kết cấu hạ tầng 
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đồng bộ, hiện đại tiếp tục là một trong những ĐPCL phát triển kinh tế - xã hội đất 

nước giai đoạn 2021 - 2025, trong Chiến lược 10 năm 2021- 2030... 

(4). Ngay sau khi có Kết luận của Bộ Chính trị, căn cứ tình hình thực tiễn và 

bối cảnh mới, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 19-11-2019 

triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 

13-NQ/TW với mục tiêu nhằm: (i) Quán triệt và chỉ đạo các cấp, các ngành tập 

trung triển khai thực hiện đúng tinh thần Thông báo số 53-TB/TW ngày 30-3-2019 

của Bộ Chính trị; (ii) Cụ thể hóa bằng việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để tập 

trung hoàn thiện thể chế, luật pháp, chính sách huy động và sử dụng có hiệu quả 

các nguồn lực đầu tư để sớm hoàn thành các công trình dự án quan trọng quốc gia, 

các dự án có sức lan tỏa, tạo sự đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng; (iii) Khắc 

phục được những hạn chế, thể hiện rõ vai trò kiến tạo, chỉ đạo của Chính phủ, đồng 

thời tăng cường trách nhiệm giải trình của Chính phủ và cơ quan nhà nước các cấp 

trước Quốc hội và nhân dân... 

b). Tuy nhiên, việc quán triệt, nâng cao nhận thức về ĐPCL phát triển kết cấu 

hạ tầng (cụ thể là quán triệt, nâng cao nhận thức về Nghị quyết số 13-NQ/TW) còn 

chưa được sâu, rộng như Kết luận số 53-TB/TW của Bộ Chính trị đã chỉ ra:  

           (1).“Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 13-NQ/TW ở một số 

bộ, ngành, địa phương còn chưa cụ thể. Công tác phối hợp, theo dõi, giám sát và 

đánh giá thực hiện còn chưa thật tốt để có biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề 

phát sinh”… 

(2). “Phát triển đồng bộ và hiện đại kết cấu hạ tầng là nhiệm vụ lâu dài, cần 

phải có lộ trình phù hợp với sự phát triển chung của toàn nền kinh tế. Tuy nhiên, 

việc xác định trình tự và cụ thể hóa các nhiệm vụ còn chưa tốt, một số nhiệm vụ đề 

ra được thực hiện ở mức thấp”… 

c). Xuất phát từ việc chưa nhận thức rõ “Phát triển đồng bộ và hiện đại kết cấu 

hạ tầng là nhiệm vụ lâu dài…”, cùng với quan niệm “cứng nhắc” về tính đồng bộ 

và hiện đại của hệ thống kết cấu hạ tầng dẫn đến sự lúng túng trong xây dựng các 

chương trình, dự án đầu tư ở một số ngành, địa phương… 

d). Nghị quyết số 13-NQ/TW đặt vấn đề đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng có 

trọng tâm, trọng điểm để đảm bảo hiệu quả của các dự án (công trình) sớm hoàn 

thành, đi vào khai thác; đồng thời sử dụng nguồn lực nhà nước có hiệu quả nhằm 

tạo ra thị trường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hấp dẫn (sinh lời) để thu hút đầu 

tư của khu vực ngoài nhà nước vào phát triển kết cấu hạ tầng. Tuy nhiên vấn đề này 

chưa được nhận thức đầy đủ ở các cấp, ngành, địa phương. Vì vậy, các cơ chế, 
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chính sách xây dựng và ban hành chưa thể hiện và chưa hiện thực hóa những tư 

tưởng này... 

2.3.1.2.Về tổ chức thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng 

đồng bộ, hiện đại… 

Mặc dù hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có những thay đổi tích cực, 

song so với nhu cầu phát triển hiện nay, kết cấu hạ tầng vẫn còn là điểm nghẽn, cản 

trở sự phát triển. Hệ thống kết cấu hạ tầng còn nhiều mặt hạn chế, chưa đồng bộ, 

hiệu quả kết nối và chất lượng chưa cao...  

a). Một số văn bản quy phạm pháp luật còn ban hành chậm, thiếu đồng bộ, 

chồng chéo, mâu thuẫn, chưa xử lý được những vấn đề bức xúc thực tiễn đặt ra, 

nhất là trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư, đấu thầu, huy động 

nguồn lực... 

b). Hệ thống các công trình hạ tầng còn thiếu tính đồng bộ, thiếu tính kết nối, 

làm giảm hiệu quả khai thác, vận hành các công trình hạ tầng thể hiện rõ trong lĩnh 

vực hạ tầng giao thông, thủy lợi...  

c). Nhiều công trình, dự án kết cấu hạ tầng được triển khai thực hiện và tập 

trung đầu tư nhưng chưa đạt được mục tiêu đề ra: 

(1). Hạ tầng giao thông triển khai đầu tư chậm so với yêu cầu. Phát triển 

đường cao tốc và đầu tư nâng cấp một số tuyến quốc lộ quan trọng còn chậm. Các 

mục tiêu đề ra về phát triển hạ tầng đường sắt chưa đạt được. Một số sân bay tại 

các trung tâm kinh tế đã quá tải. Hệ thống cảng biển còn thiếu đồng bộ với hạ tầng 

kết nối. Việc kết nối giữa các phương thức vận tải, phát huy hiệu quả của toàn hệ 

thống chưa cao, chưa khai thác có hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông...  

(2). Hạ tầng điện lực đáp ứng được yêu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội 

hiện tại, tuy nhiên trong thời gian sắp tới việc đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sẽ gặp 

nhiều khó khăn...  

(3). Hạ tầng thủy lợi thiếu đồng bộ, chưa khép kín, một số nơi có công trình 

đầu mối nhưng thiếu kênh mương...  

(4). Hạ tầng phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu mới đạt kết quả ở mức 

thấp... 

(5). Hạ tầng thương mại phát triển nhanh nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu 

phát triển kinh tế số và hội nhập quốc tế...  

(6). Hạ tầng thông tin, viễn thông chưa được đầu tư hoàn chỉnh và đồng bộ ở 

nhiều địa phương, đặc biệt tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa. Hệ thống thông tin, cơ sở 
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dữ liệu quy mô quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số còn 

thiếu, triển khai còn chậm. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn mạng còn nhiều khó 

khăn...  

(7). Hạ tầng đô thị còn kém chất lượng và quá tải, đặc biệt đối với hạ tầng 

giao thông. Ùn tắc, tai nạn giao thông còn diễn ra phức tạp. Hạ tầng cung cấp các 

dịch vụ xã hội cơ bản ở các đô thị còn thiếu và chất lượng chưa cao. Quy hoạch 

phát triển các lĩnh vực kết cấu hạ tầng đô thị chưa đáp ứng yêu cầu, còn thiếu tính 

đồng bộ. Còn tình trạng thiếu nước sinh hoạt, ngập úng cục bộ khu vực nội thành. 

Ô nhiễm môi trường còn nhiều bức xúc, xử lý chất thải, cấp, thoát nước và tình 

trạng ngập úng tại các thành phố lớn được xử lý chậm...  

(8). Hạ tầng xã hội còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, hiệu quả sử 

dụng chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là về y 

tế, giáo dục. Cơ sở vật chất văn hóa, thể thao tại địa phương còn nghèo nàn, lạc 

hậu, xuống cấp, chưa được đầu tư thỏa đáng nên chưa đáp ứng tốt được yêu cầu 

hoạt động. Quy hoạch quỹ đất dành cho xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ 

sở còn thiếu...  

d). Vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng đủ nhu cầu, mặc 

dù nhiều công trình, dự án đã được huy động ngoài ngân sách nhà nước: 

(1). Tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ 

và vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) dành cho phát triển kết cấu hạ tầng còn 

chậm. Các chính sách huy động nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước còn nhiều hạn 

chế...  

(2). Một số chính sách, cơ chế khuyến khích xã hội hóa đầu tư xây dựng các 

công trình hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và du lịch) còn 

chưa cụ thể..., chưa chú ý đến đặc thù của việc xây dựng và vận hành các công 

trình. Còn thiếu các cơ chế, chính sách tài chính ưu đãi đặc thù nên khó thực hiện 

xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt 

ở các vùng khó khăn... 

(3). Việc triển khai thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng giao thông còn nhiều 

bất cập, đặc biệt là các công trình, dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT...  

e). Việc triển khai quy hoạch giữa các lĩnh vực chưa đồng bộ, chưa có tiêu chí 

và thứ tự ưu tiên đầu tư dẫn tới việc lựa chọn đầu tư các dự án chưa hợp lý...  

Các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT thời gian 

vừa qua tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đường bộ. Việc lập, thẩm định, phê duyệt một 
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số dự án còn bất cập ảnh hưởng đến việc tính tổng mức đầu tư dự án. Lựa chọn nhà 

đầu tư còn nhiều bất hợp lý, chưa thực sự công khai, minh bạch, năng lực nhà đầu 

tư còn hạn chế. Việc kêu gọi nhà đầu tư vẫn còn nhiều bất cập, nguồn vốn tín dụng 

chủ yếu là vay của ngân hàng thương mại với lãi suất cao, dẫn đến chi phí thực 

hiện dự án lớn, do hiện nay thị trường cung cấp tín dụng chưa phát triển. Công tác 

quản lý, vận hành, khai thác dự án còn nhiều kẽ hở, chất lượng của một số dự án 

còn chưa tốt, thiếu chặt chẽ, chế tài xử phạt chưa nghiêm... 

2.3.2.Giải pháp thực hiện đột phá chiến lược thứ ba  

2.3.2.1.Về lý luận và nhận thức 

a). Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương thực hiện 

ĐPCL về phát triển kết cấu hạ tầng, khẳng định “Phát triển đồng bộ và hiện đại kết 

cấu hạ tầng cả về kinh tế và xã hội…là nhiệm vụ lâu dài, cần phải có lộ trình phù 

hợp với sự phát triển chung của toàn nền kinh tế”, tạo ra sự thống nhất cao về nhận 

thức và hành động... 

b). Nghiên cứu làm rõ thêm các quan niệm về tính đồng bộ và hiện đại của hệ 

thống kết cấu hạ tầng cả về kinh tế và xã hội để xây dựng các chương trình, dự án 

đầu tư ở các ngành, địa phương một cách có hiệu quả và khả thi... 

c). Nghiên cứu làm rõ vai trò, trách nhiệm và sự tham gia của các chủ thể 

trong xã hội vào quá trình phát triển kết cấu hạ tầng cả về kinh tế và xã hội đồng 

bộ, hiện đại, đặc biệt là vai trò của Nhà nước trong việc sử dụng nguồn lực nhà 

nước có hiệu quả nhằm tạo ra thị trường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hấp dẫn 

(sinh lời) để thu hút đầu tư của khu vực ngoài nhà nước vào phát triển kết cấu hạ 

tầng...  

d). Nghiên cứu làm rõ các mô hình đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hiệu quả, 

làm rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của người sử dụng (các tổ chức và công dân) các 

công trình, dự án, dịch vụ hạ tầng để tăng cường nhận thức chung trong xã hội, 

đảm bảo huy động và sử dụng nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng…17 

2.3.2.2.  Xác lập và hoàn thiện về thể chế cho thực hiện đột phá chiến lược  

về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội... 

2.3.2.2.1. Xây dựng đồng bộ, đầy đủ hệ thống luật, văn bản pháp quy dưới 

luật để hoàn thiện thể chế phát triển kết cấu hạ tầng  

 
17 Một vấn đề lớn trong những năm gần đây là nhận thức, cách nhìn nhận đánh giá về các mô hình đầu tư phát 

triển hạ tầng như BT, BOT… có sự sai lệch kể cả từ phía các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người 

dân dẫn đến những phản ứng tiêu cực làm khó khăn trong kêu gọi đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. 
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Kết cấu hạ tầng bao gồm nhiều ngành, lĩnh vực và chịu sự điều chỉnh của 

nhiều luật cũng như các văn bản pháp quy dưới luật. Hơn nữa đặt vấn đề phát triển 

đồng bộ, hiện đại đòi hỏi phải có cách tiếp cận tổng thể, hệ thống, trước hết là ngay 

trong việc tạo lập môi trường thể chế cho phát triển kết cấu hạ tầng. Cụ thể:  

a). Nghiên cứu đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội 

đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2021 - 2025, đến năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết 

Đại hội XIII của Đảng nhằm xác định những nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo phát 

triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại... 

b). Tiếp tục hoàn thành nghiên cứu, xây dựng và trình Quốc hội xem xét, và 

thông qua Luật Quản lý phát triển đô thị18, Luật Đất đai...đảm bảo chất lượng, tiến 

độ; Chính phủ rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp quy, hướng dẫn các Luật liên 

quan...  

c). Tiếp tục rà soát chương trình xây dựng luật, cơ chế, chính sách đã xác định 

tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 19-11-2019 triển khai thực Kết luận của Bộ 

Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW (Phụ lục I, Nghị quyết 

số 105/NQ-CP) để sớm hoàn thiện, ban hành tạo điều kiện đẩy mạnh thực hiện 

ĐPCL về kết cấu hạ tầng…19. 

d). Căn cứ Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn được ban hành, tập 

trung lập quy hoạch các ngành, lĩnh vực kết cấu hạ tầng giai đoạn 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045, đảm bảo cân đối nguồn lực, khả thi và hiệu quả cho các công 

trình, dự án kết cấu hạ tầng... 

e). Thực hiện các giải pháp quyết liệt, đặc biệt các giải pháp về cơ chế, chính 

sách và huy động, phân bổ nguồn lực nhằm tập trung đầu tư xây dựng, tạo bước đột 

phá về hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước 

theo các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đề ra. Cụ thể:  

(1). Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách huy động, phân bổ và sử 

dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triền kết cấu hạ tầng, nhất là trong lĩnh vực 

đất đai, xây dựng, đầu tư, đấu thầu, bảo đảm sự hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, nhà 

đầu tư và người sử dụng kết cấu hạ tầng. Thực hiện giải pháp công khai, minh bạch 

 
18 Một số luật có ảnh hưởng nhiều đến đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đã được xây dựng và ban hành mới có 

hiệu lực gân đây (cuối năm 2020 và đầu năm 2021) như Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp… 
19 Nghị quyết số 105/NQ-CP đã đưa ra danh mục các luật; các đề án cơ chế, chính sách phát triển kết cấu hạ tầng 

nói chung và các đền án cơ chế chính sách đối với một số ngành, lĩnh vực hạ tầng. Kể từ khi Nghị quyết được 

ban hành và triển khai thực hiện, tình hình đã có những chuyển biến, thay đổi… Hiện chưa có đánh giá cụ thể về 

tình hình và kết quả thực hiện. 
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thông tin và xây dựng cơ chế giám sát để các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát 

việc thực hiện các nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng kết cấu 

hạ tầng... 

(2). Xây dựng chính sách cụ thể, trên cơ sở Luật Đầu tư, theo hình thức đối 

tác công tư (Luật PPP) để huy động nguồn lực đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước 

tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trên cơ sở bảo đảm hiệu quả đầu tư, cân 

bằng lợi ích của các chủ thể...  

(3). Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách tập trung nguồn lực từ ngân 

sách nhà nước đầu tư các công trình, dự án liên quan đến quốc phòng, an ninh hoặc 

các công trình, dự án không kêu gọi, thu hút được các nhà đầu tư ngoài nhà nước... 

Đồng thời, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ tài sản công (theo Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công) tạo vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng... 

(4). Tăng cường kết nối với khu vực và thế giới. Phát triển mạnh hạ tầng, đặc 

biệt là hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng 

phát triển kinh tế số. Để Việt Nam hội nhập sâu hơn, tiến xa hơn vào các thị trường 

thế giới, tiếp cận được nhiều thị trường, hạ tầng giao thông của Việt Nam phải tiếp 

tục kết nối với khu vực và thế giới. Hạ tầng công nghệ thông tin, tài nguyên, dữ liệu 

số phải phát triển tương xứng và đáp ứng xu hướng phát triển kinh tế số.  

 2.3.2.2.2.Giải pháp đầu tư phát triển 

a). Các bộ, ngành và các địa phương tập trung rà soát danh mục các công 

trình, dự án kết cấu hạ tầng để tập trung ưu tiên đầu tư, bao gồm danh mục thu hút 

đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước theo Phụ Lục II Nghị quyết số 105/NQ-CP để 

tiếp tục tập trung nguồn lực, đầu tư có trọng điểm, cấp bách và hoàn thành dứt 

điểm các công trình, dự án dở dang, các công trình dự án trong kế hoạch... 

b). Xây dựng và thực hiện: Đề án thực hiện ĐPCL xây dựng, phát triển hệ 

thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2021-2025, đến năm 2030 nhằm 

phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng... 

c). Trên cơ sở các quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực (đã và đang được 

triển khai lập theo Luật Quy hoạch (Luật 21) rà soát bổ sung danh mục các công 

trình, dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho giai đoạn đến năm 2025 và đến 

năm 2030... 

d). Xây dựng và triển khai thực hiện “Chương trình phát triển đô thị quốc gia 

giai đoạn 2021 - 2025, đến năm 2030”… 
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e). Xây dựng và triển khai thực hiện, đầu tư hoàn thành phát triển hạ tầng 

công nghệ thông tin, “Chiến lược Hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 

2030” theo quy hoạch đề ra nhằm tạo nền tảng để đẩy mạnh chuyển đổi số quốc 

gia, phát triển kinh tế số, xã hội số... 

 2.3.2.2.3. Tập trung đầu tư dứt điểm các công trình hạ tầng quan trọng quốc 

gia:  

a) Ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao 

thông, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong 5 năm 2021-2025, tập trung cho một 

số công trình hạ tầng sau: 

 (i) Hoàn thành đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các tuyến vành đai 

các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; đầu tư các dự án cao tốc 

liên vùng như: Biên Hòa - Vũng Tàu; Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ…, 

đường bộ kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long; tập trung thực 

hiện đầu tư đường ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau (1.700 km), trong đó ưu 

tiên đoạn ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long; 

(ii) Tập trung đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng các tuyến đường sắt đô 

thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (theo Quy hoạch được duyệt); Đường sắt 

tốc độ cao: một số đoạn của tuyến Bắc - Nam; tuyến Hải Phòng (Cảng Lạch 

Huyện) - Lao Cai; tuyến Vũng Tàu (Cảng Cái Mép - Thị Vải) - Bình Phước  

(iii) Hoàn thành giai đoạn 1 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành…  

(iv) Các công trình phát điện dựa trên năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt 

trời) và điện sạch (điện khí). 

(v) Xây dựng hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN; Internet 

băng thông rộng phủ 100% các xã. Xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu 

quốc gia, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật an toàn, an ninh thông tin. 

(vi) Xây dựng các công trình thuỷ lợi, hồ chứa nước trọng yếu ở vùng Tây 

Nguyên, Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, bảo đảm an ninh nguồn 

nước phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.  

b) Về cơ chế chính sách đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng 

- Rà soát lại tất cả những văn bản pháp luật liên quan để loại bỏ những nội 

dung mâu thuẫn, xung đột khi triển khai thực hiện các dự án xây dựng và vận hành 

các công trình kết cấu hạ tầng. Hiện vẫn còn nhiều vướng mắc trong các văn bản 
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Luật về đầu tư công, đấu thầu, đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, thuế, tài 

nguyên môi trường.... 

- Tổ chức tốt việc lập quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và các quy hoạch 

ngành liên quan đến lĩnh vực kết cấu hạ tầng (đường bộ, đường sắt, cảng biển, sân 

bay, năng lượng, phòng, chống thiên tai và thủy lợi... theo yêu cầu của Luật Quy 

hoạch 2017. 

- Để đảm bảo nâng cao chất lượng quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, cần 

rà soát, hệ thống hóa, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định về 

hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, suất đầu tư, đơn giá 

đảm bảo đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý theo cơ chế thị trường; tăng cường 

ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả, ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo hội nhập quốc tế và nâng cao 

hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng.  

- Rà soát lại các quy định về đầu tư dự án PPP để đẩy mạnh thu hút các thành 

phần kinh tế, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ 

tầng thông qua cơ chế, chính sách thông thoáng, minh bạch, bảo đảm lợi ích thỏa 

đáng của nhà đầu tư và coi đây là giải pháp đột phá để thực hiện các mục tiêu phát 

triển kết cấu hạ tầng. 

- Hoàn thiện cơ chế phân cấp đầu tư, phân bổ nguồn vốn, thực hiện chế độ 

phân quyền, ủy quyền để phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm của 

chính quyền địa phương các cấp trong các quyết định đầu tư (hình thức lựa chọn 

nhà thầu, chất lượng, hiệu quả của dự án…) phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo sự 

quản lý thống nhất chung, đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, cung cấp thông tin dự 

án xây dựng kết cấu hạ tầng và cung cấp thông tin tư vấn pháp luật liên quan đến 

dự án, giúp doanh nghiệp hiểu rõ và tạo niềm tin cho doanh nghiệp khi tham gia 

đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.  

- Chấn chỉnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tổ chức thực hiện 

nghiêm túc, công khai, minh bạch, dân chủ và công bằng các quy định của pháp 

luật liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. 

- Hoàn thiện cơ chế giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư phát 

triển kết cấu hạ tầng. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kinh tế, kỹ 

thuật đánh giá chung đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng gắn với 
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đặc thù của vùng. Tăng cường phối hợp giám sát thực hiện đầu tư và đánh giá quá 

trình cũng như kết quả đầu tư, đặc biệt là các dự án tạo sự kết nối giữa các địa 

phương và liên vùng; Xác định mô hình tổ chức phối hợp giám sát, đánh giá thực 

hiện đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng vùng./. 
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CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ  

DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 
 

PGS.TS. Bùi Tất Thắng 
 

Cơ cấu lại (tái cơ cấu) nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng là một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt từ nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng 

(2011), qua Đại hội XII (2016) và tiếp tục cho đến Đại hội XIII. Lúc đầu, nội 

dung của việc cơ cấu lại chỉ tập trung vào ba lĩnh vực, gồm: (1) Tái cơ cấu đầu 

tư, trọng tâm là đầu tư công; (2) Tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, trọng 

tâm là các ngân hàng thương mại; và (3) Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, 

trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Quá trình thực hiện 

“cơ cấu lại nền kinh tế” đã dần mở rộng nội hàm của khái niệm này ra tất cả các 

lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, bao gồm thể chế kinh tế, các ngành/lĩnh vực, 

các hình thức sở hữu, và gần đây nhấn mạnh hơn vấn đề cơ cấu lại các 

vùng/không gian phát triển kinh tế.... 

Không giống như mục tiêu của các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng nói 

chung, mục tiêu cốt lõi của các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế là tập trung hơn 

cho việc tạo ra mô hình tăng trưởng mới có chất lượng cao hơn, thể hiện qua 

năng suất lao động cao hơn, năng lực canh tranh tốt hơn, bền vững hơn, sức 

chống chịu cao hơn. Như vậy, bên cạnh mục tiêu tăng trưởng cao, quá trình cơ  

cấu lại nền kinh tế còn đồng thời chuyển đổi mô hình và cách thức đạt được tăng 

trưởng với nhiều đặc tính mới, mang tính hiện đại và phù hợp hơn với xu thế 

phát triển chung của kinh tế thế giới. Giải pháp cốt lõi để thực hiện cơ cấu lại 

nền kinh tế, tạo ra mô hình tăng trưởng mới là thực hiện phân bổ lại các nguồn 

lực phát triển vào những ngành/lĩnh vực và những vùng/không gian có khả năng 

đem lại sự phát triển nhanh nhất và có triển vọng lâu dài nhất cho toàn bộ nền 

kinh tế. 

Bài viết này xem xét vấn đề cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh 

xuất hiện nạn đại dịch Covid-19 và có khả năng còn tiếp tục diễn biến phức tạp 

cả ở trong nước và trên thế giới.  

I. Nhận diện nền kinh tế qua đại dịch Covid-19 

Đại dịch Covid-19 quét qua đã để lại những vết hằn khó phai trong đời 

sống xã hội loài người. Thực tế hơn 2 năm qua cho thấy, trong mô hình phát 

triển kinh tế và cách thức tổ chức đời sống xã hội của tất cả các nước trên thế 
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giới, giàu cũng như nghèo, phương Đông cũng như phương Tây, đều nổi rõ hơn 

những mặt ưu điểm, nhưng cũng đồng thời bộc lộ rõ hơn những mặt hạn chế cần 

phải khắc phục để đảm bảo phát triển bền vững trong thời gian tới. Diễn biến 

tình hình dịch bệnh Covid-19 và các chính sách kinh tế ứng phó với tác động 

của dịch bệnh của các nước cho thấy, cả thế giới đang phải đối mặt cùng lúc với 

ba vấn đề là: y tế, an sinh xã hội và hoạt động kinh tế. Xét ở góc độ này, có thể 

nhận định rằng, đây là tình huống trầm trọng và nan giải có tần xuất hàng trăm 

năm mới gặp một lần. 

1.1. Về vấn đề y tế 

Đại dịch Covid-19 là một trong những cuộc khủng hoảng về y tế lớn trong 

lịch sử loài người. Tính đến nay (cuối tháng 11/2021), thế giới đã có hơn 260 

triệu người bị nhiễm bệnh (gần bằng dân số của nước đông dân thứ 4 trên thế 

giới là Indonesia – 275 triệu người), hơn 5,2 triệu người tử vong (nhiều hơn dân 

số của nước có số dân đứng thứ 120 thế giới là Oman – 5,16 triệu người) và con 

số này đang còn tiếp tục tăng lên. Ở Việt Nam, số nhiễm bệnh đến nay là hơn 

1,1 triệu người, số tử vong hơn 2,4 vạn người. Tuy mức độ tác động của dịch 

Covid-19 đối với các khu vực, các nước không giống nhau, nhưng nhìn chung, 

sau 2 năm đối phó với dịch bệnh, người ta rút ra nhận thức chung, gói trong 5 

điểm chính. 

- Thứ nhất, Covid-19 có nhiều biến thể và có thể sẽ còn có thêm các biến 

thể nữa, mức độ lây lan và ảnh hưởng đến sức khỏe chưa lường trước được (nhất 

là sau khi xuất hiện biến thể Delta). 

- Thứ hai, trong chiến lược đối phó với dịch bệnh, phần lớn các nước đã 

trải qua thời kỳ ban đầu là truy vết, tìm người bị nhiễm (F0) để cách ly nhằm 

hạn chế lây lan và chữa trị cho họ. Tuy nhiên, sau 2 năm, đến nay, phần đông 

các nước đã chuyển hướng đối phó với dịch bệnh từ giải pháp truy vết F0 (Zero 

Covid) sang chấp nhận, sống chung với trạng thái có Covid-19. Sự chuyển 

hướng này dựa trên thực tế thế giới đã có vaccine ngừa Covid và đã tiêm chủng 

cho dân cư đạt ngưỡng y tế xác định. Cùng với đó, thế giới cũng đã bắt đầu có 

thuốc chữa trị cho người bị nhiễm nhẹ và các phương tiện hỗ trợ cấp cứu người 

bị nặng. Việc tìm kiếm vaccine phòng ngừa và thuốc chữa trị đặc hiệu cho người 

bị nhiễm vẫn đang tiếp tục được đẩy mạnh và có nhiều tín hiệu khả quan. Đến 

một thời điểm nhất định, khi các nghiên cứu và sản xuất thuốc các loại để phòng 
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ngừa và chữa trị đủ mức giới hạn y tế xác định thì có thể coi Covid-19 cũng như 

nhiều loại vi-rút cúm đang tồn tại khác. 

- Thứ ba, nếu chống dịch bằng cách truy vết và cách ly tiếp tục kéo dài, lực 

lượng cán bộ y tế trực tiếp chống dịch là nhóm người đầu tiên bị quá tải. Sự suy 

kiệt sức chống đỡ của lực lượng này sẽ trở thành yếu điểm nguy hiểm của toàn 

bộ chiến dịch chống dịch bệnh. 

- Thứ tư, đại dịch Covid-19 kéo dài 2 năm qua đã cho thấy rất rõ thực lực 

tổng thể của nền y tế của mọi quốc gia, bao gồm: số lượng và chất lượng đội ngũ 

bác sĩ, y sĩ chữa bệnh; y tế dự phòng; cách tiếp cận chăm lo sức khỏe cho người 

dân; mạng lưới y tế (cơ sở và chuyên sâu); công nghiệp sản xuất thiết bị y tế; 

công nghiệp sản xuất dược phẩm; nghiên cứu khoa học về y tế; và cách thức tổ 

chức chống dịch khi sự cố xảy ra. 

- Thứ năm, đại dịch Covid-19 nhắc nhìn lại bộ môn Kinh tế học Y tế, tức 

khía cạnh kinh tế chính trị học của vấn đề mà trong điều kiện bình thường, chưa 

được quan tâm đúng mức. Tuy không phải là vấn đề mới, nhưng cách nhìn nhận 

về Kinh tế học Y tế không nên chỉ dừng lại theo cách truyền thống, cả ở khía 

cạnh vi mô lẫn vĩ mô. Lâu nay, Kinh tế học Y tế được xếp vào nhóm các bộ môn 

của Khoa Kinh tế công cộng, với hàm ý là y tế thuộc lĩnh vực đầu tư công; mặc 

dù ngày nay, trên thế giới y tế là mảng kinh tế tư nhân đầu tư rất lớn. Ở khía 

cạnh vi mô thì việc chi phí cho coi sóc sức khỏe cá nhân và gia đình là rất rõ 

ràng và dễ hiểu. Ở khía cạnh vĩ mô thì việc phân tích vấn đề chủ yếu là trên lý 

thuyết (Chi phí cơ hội) và hành xử theo kinh nghiệm (thói quen) của nhiều trăm 

năm không xuất hiện loại hình dịch bệnh kiểu như Covid-19. Vậy nên, khi xẩy 

ra đại dịch Covid-19, thế giới tỏ ra lúng túng trong nhận thức và hành động. Từ 

thực tế này, cần thiết phải đặt lại vấn đề Kinh tế học Y tế ở tầm vực khác hẳn, 

nhất là góc độ của phát triển bền vững, phát triển vì con người trong tổng thể hệ 

thống cơ chế chính sách phát triển bền vững quốc gia.  

1.2. Về an sinh xã hội 

Trong trạng thái bình thường, vấn đề an sinh xã hội ít bộc lộ ra những mặt 

mạnh mặt yếu cụ thể, bởi cuộc sống cứ tự động diễn ra và mọi người đều dường 

như tự lo liệu, chu tất được cả. Trong đại dịch Covid-19, khi sinh mạng con 

người bị đe dọa do bệnh dịch, hoạt động sản xuất và cuộc sống bị đảo lộn một 

cách liên tục và kéo dài, việc làm và thu nhập bị đe dọa, nguồn dự trữ cá nhân 
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lại eo hẹp, đã làm cho khả năng tự chống đỡ của một bộ phận dân cư, nhất là ở 

các nước nghèo, trở nên rất khó khăn. 

Những giải pháp an sinh xã hội mà các nước tiến hành để ứng phó với tác 

động của đại dịch Covid-19 cũng rất khác nhau, tùy thuộc mức độ nghiêm trọng 

của dịch bệnh, nguồn lực và cách thức tổ chức hệ thống an sinh xã hội. Trên 

bình diện quốc tế, Báo cáo An sinh Xã hội Thế giới 2020 – 2022: Hệ thống an 

sinh xã hội trước ngã ba đường – vì một tương lai tốt đẹp hơn của Tổ chức Lao 

động Quốc tế (ILO) cho biết: “Cho dù đã đạt được những tiến triển về mở rộng 

an sinh xã hội trong những năm gần đây ở nhiều nơi trên thế giới, khi đại dịch 

COVID-19 ập đến, nhiều quốc gia vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn 

trong việc đảm bảo quyền an sinh xã hội cho mọi người dân. 

Đại dịch COVID-19 đã làm bộc lộ sự bất bình đẳng sâu sắc và những hạn 

chế lớn về diện bao phủ an sinh xã hội, số lượng và phạm vi các chế độ an sinh 

xã hội được bao phủ, và mức hưởng của các chế độ an sinh xã hội tại tất cả các 

quốc gia. Đồng thời, thúc đẩy các quốc gia triển khai các hành động chính sách 

quyết liệt chưa từng có tiền lệ về an sinh xã hội. Trong đại dịch, chính phủ các 

quốc gia đặt an sinh xã hội làm ưu tiên hàng đầu trong công tác bảo vệ sức khoẻ 

cộng đồng, đảm bảo an ninh việc làm và thu nhập, đồng thời đảm bảo ổn định xã 

hội. Trong trường hợp cần thiết, chính phủ tại nhiều quốc gia đã mở rộng bao 

phủ an sinh xã hội đến những nhóm đối tượng dân cư chưa được đảm bảo an 

sinh, tăng mức trợ cấp của các chế độ, chính sách hiện có hoặc bổ sung thêm 

một số chế độ, chính sách mới, điều chỉnh cơ chế quản lý và cơ chế chi trả các 

chế độ, chính sách an sinh xã hội, đồng thời huy động thêm nguồn lực tài chính 

cho an sinh xã hội. Tuy nhiên, nhiều quốc gia thu nhập thấp và thu nhập trung 

bình mặc dù được cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhưng vẫn phải đối mặt với vô vàn 

khó khăn trong việc mở rộng bao phủ và triển khai gói hỗ trợ đến người dân để 

kiểm soát tác động tiêu cực của đại dịch theo cách các quốc gia thu nhập cao đã 

làm, dẫn đến “khoảng trống về kích thích kinh tế”, nguyên nhân chủ yếu từ 

những tồn tại trước đó, bao gồm khoảng trống lớn về bao phủ an sinh xã hội và 

hạn chế lớn về nguồn lực tài chính.  

Báo cáo cũng cho biết, hiện chỉ có 47% dân số toàn cầu được bảo vệ hiệu 

quả bởi ít nhất một loại hình trợ cấp an sinh xã hội, trong khi còn 4,1 tỷ người 

(53%) hoàn toàn không được đảm bảo an ninh thu nhập từ hệ thống an sinh xã 

hội quốc gia. Chi tiêu chính phủ cho an sinh xã hội cũng khác biệt đáng kể. Tính 

trung bình, các nước chi 12,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho an sinh xã 
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hội (không bao gồm y tế). Tuy nhiên, trong khi các nước có thu nhập cao chi 

16,4% thì các nước có thu nhập thấp chỉ chi 1,1% GDP cho an sinh xã hội. 

Khoảng cách trong đảm bảo tài chính (các khoản chi bổ sung để đảm bảo an 

sinh xã hội tối thiểu cho tất cả mọi người) đã tăng khoảng 30% kể từ khi khủng 

hoảng COVID-19 bùng phát. (Xem: World Social Protection Report 2020–22: 

Social protection at the crossroads ‒ in pursuit of a better future. International 

Labour Office – Geneva: ILO, 2021). 

Ở Việt Nam, các trụ cột cơ bản của hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam 

gồm tạo việc làm, bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội và giảm nghèo, đã tạo ra một 

lưới an toàn nhiều tầng cho tất cả các thành viên, các nhóm xã hội, nhất là các 

đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương khi bị suy giảm hoặc mất nguồn thu nhập, 

khi gặp rủi ro, hoạn nạn, đau ốm, bệnh tật... Trước những tác động tiêu cực của 

đại dịch Covid-19, Chính phủ đã triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã 

hội khá kịp thời, đem lại một số kết quả đáng ghi nhận. Đó là tổ chức tiêm miễn 

phí vắc-xin phòng Covid-19 miễn cho người dân, triển khai các gói hỗ trợ cho 

các lao động bị mất việc, suy giảm thu nhập; những hộ gia đình và cá nhân gặp 

khó khăn trong giai đoạn cách ly xã hội; các hộ chính sách, hộ nghèo, người lao 

động bị chấm dứt hợp đồng do đại dịch và các doanh nghiệp chịu tác động của 

đại dịch Covid-19. 

Tuy nhiên, phần vì nhu cầu quá lớn mà nguồn lực có hạn, phần vì triển khai 

thực tế chưa được đồng đều, thống nhất, nên sự hỗ trợ chưa đều khắp được ở 

mọi địa bàn và mọi thời điểm. Trong một phận dân cư, xuất hiện tâm lý lo sợ về 

tình trạng khó khăn, cách ly kéo dài, nguồn lực cạn kiệt. Dòng người rất đông 

rời bỏ các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để về quê, nhất là về Đồng 

bằng Sông Cửu Long, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, thậm chí rất xa 

như Duyên hải Bắc Trung Bộ và miền núi phía Bắc, đã nói lên rất rõ thực tế này. 

1.3. Về hoạt động kinh tế 

Cho đến nay, năm 2020 có lẽ là năm đánh dấu sự tác động nặng nề nhất của 

đại dịch Covid-19. Bản chất kinh tế của khủng hoảng này là sự đứt gẫy các dòng 

chảy vật chất (nguyên vật liệu, con người, tiền vốn…) gây ra bởi sự cách ly bắt 

buộc, trong bối cảnh các nền kinh tế thế giới đã phụ thuộc vào nhau rất chặt chẽ, 

phân công lao động xã hội toàn cầu rất sâu sắc. Các dòng chảy vật chất bị cắt 

đứt đột ngột đã dẫn đến khủng hoảng không chỉ phía cầu mà còn thiếu hụt 

nguồn cung. Hệ quả là kinh tế toàn thế giới năm 2020 bị tăng trưởng âm. 
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Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới, trong số 210 nền kinh tế trên thế 

giới, chỉ có khoảng 20 nền kinh tế là có tăng trưởng dương và hầu hết là những 

nền kinh tế chậm phát triển. 

Bảng 1. Tăng trưởng kinh tế thế giới chia theo nhóm nước năm 2020  

 

Nhóm nước Tăng trưởng GDP 

(%) 

Thế giới -3,4 

Nhóm nước thu nhập cao -4,6 

Nhóm nước thu nhập trung bình -1,4 

Nhóm nước thu nhập thấp +1,2 

  

        Nguồn: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG 

 

Nhiều nước công nghiệp phát triển có mức tăng trưởng âm rất sâu như 

Anh, Ý, Pháp, Đức, Nhật Bản... 

Hình 1. Tăng trưởng GDP hàng quý của các nền kinh tế G20 (%) 

 

Nguồn: News Release: G20 GDP growth Quarterly National Accounts; 

Paris, 15 March 2021; https://www.oecd/sdd/na/g200-gdp-growth-Q4-2020.pdf 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
https://www.oecd/sdd/na/g200-gdp-growth-Q4-2020.pdf
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Kinh tế Việt Nam năm 2020 tuy nằm trong số rất ít các nước có mức tăng 

trưởng dương, nhưng tỷ lệ tăng trưởng cũng giảm chỉ còn bằng 41% so với mức 

tăng trưởng của năm 2019. 

Hình 2: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (%) 

 

        Nguồn:  https://www.gso.gov.vn/en/data-and-statistics/2021/01/viet-

nam-economy-in-2020-the-growth-of-a-year-with-full-of-bravery/ 

Đặc biệt, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước 

(GDP) 9 tháng năm 2021 chỉ tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 

riêng quý III/2021, GDP giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm 

sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay.  

Song, điều đáng lưu ý là, qua đại dịch Covid-19, ở góc độ phát triển bền 

vững kinh tế quốc gia, bên cạnh những mặt ưu điểm được khẳng định, cũng xuất 

hiện những mặt hạn chế, đòi hỏi phải cấu trúc lại nền kinh tế một cách mạnh mẽ, 

bài bản để tạo lập khung khổ vững chắc cho việc hình thành một mô hình kinh tế 

mới, tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất lao động và năng lực cạnh tranh 

cao. 

Hiện nay, Việt Nam vẫn tiếp tục được coi là địa bàn hấp dẫn các nhà đầu 

tư, cả trong và ngoài nước. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong khi 10 

tháng của năm 2021, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 48,5 

nghìn doanh nghiệp, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; 35 nghìn doanh 

nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 15,7%; 13,6 nghìn doanh 

nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,8%. Nhưng tính chung 10 tháng năm 

2021, cả nước vẫn có 93,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng 

số vốn đăng ký là gần 1.304,4 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 

707,7 nghìn lao động, giảm 15,7% về số doanh nghiệp, giảm 18,2% về vốn đăng 

https://www.gso.gov.vn/en/data-and-statistics/2021/01/viet-nam-economy-in-2020-the-growth-of-a-year-with-full-of-bravery/
https://www.gso.gov.vn/en/data-and-statistics/2021/01/viet-nam-economy-in-2020-the-growth-of-a-year-with-full-of-bravery/
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ký và giảm 16,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI đăng ký 

vào Việt Nam tính đến ngày 20/10/2021 (bao gồm cả vốn đăng ký cấp mới, vốn 

đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) 

đạt 23,74 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện tại 

Việt Nam 10 tháng năm 2021, ước tính đạt 15,15 tỷ USD, chỉ giảm 4,1% so với 

cùng kỳ năm trước. Lý do là các nhân tố tạo nên sức hấp dẫn đầu tư ở Việt Nam 

vẫn cơ bản được duy trì ngay trong bối cảnh có dịch. Đồng thời, những chính 

sách chống dịch quyết liệt và chuyển hướng từ chiến lược Zero Covid sang 

“sống chung thích ứng an toàn với virus” đã có tác động tốt đối với môi trường 

đầu tư. Ngoài ra, kinh tế thế giới có xu hướng phục hồi cũng tác động tích cực 

đến nền kinh tế có độ mở cao như Việt Nam. 

Hình 3: Dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới 2021 – 2022 (%) 

 

          IMF. World economic outlook - Recovery During a Pandemic Health 

Concerns, Supply Disruptions, and Price Pressures. October 2021. 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/ Issues/2021/10/12/world-economic-

outlook-october-2021 

Tuy vậy, sau 2 năm chịu tác động ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nền 

kinh tế Việt Nam cũng đã bộc lộ rõ hơn, gay gắt hơn một số mặt hạn chế vốn có, 

đòi hỏi phải có giải pháp xử lý quyết liệt hơn, đặc biệt là những giải pháp cơ cấu 

nền kinh tế với tầm nhìn tổng thể và dài hạn. Bên cạnh những mặt hạn chế đã 

từng được nói tới nhiều (như phát triển công nghiệp phụ thuộc nhiều vào khu 

vực FDI, trình độ công nghệ sản xuất còn thấp, chưa có sự gắn kết giữa khu vực 

kinh tế trong nước và khu vực FDI….), có hai điểm mới nổi lên dưới tác động 

của đại dịch trực tiếp quan sát được là: 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/%20Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/%20Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021
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- Điểm yếu nhân lực: Suốt trong thời kỳ đổi mới vừa qua, Việt Nam được 

xem là có nguồn nhân lực dồi dào, giá rẻ nên có sức hấp dẫn cao đối với các 

ngành/lĩnh vực thâm dụng lao động. Trên thực tế, việc phát triển các ngành công 

nghiệp, trước hết là bởi khu vực FDI ở hơn 300 khu công nghiệp trên toàn quốc 

đã cơ bản thể hiện việc khai thác mạnh mẽ lợi thế này. Tuy nhiên, chất lượng 

nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao (nhân lực tay nghề kỹ thuật cao, các 

chuyên gia, các nhà quản lý…) vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển 

các ngành nghề, lĩnh vực thâm dụng công nghệ và vốn đầu tư. Chính vì vậy, khu 

vực công nghiệp chế biến, chế tạo tuy có năng suất lao động cao so với các lĩnh 

vực khác ở trong nước, nhưng vẫn chủ yếu đang hoạt động ở phân khúc thấp 

trong chuỗi giá trị, trình độ công nghệ sản xuất thấp so với thế giới, chưa hình 

thành được các cụm ngành chuyên môn hoá, nền công nghiệp bản địa yếu. Hạn 

chế này đã gây cản trở lớn đối với việc chuyển dịch cơ cấu ngay trong nội bộ 

ngành công nghiệp theo hướng nâng cấp vị thế trong chuỗi giá trị cũng như hình 

thành những ngành công nghiệp mới công nghệ cao. Trong thời gian xảy ra dịch 

bệnh, một số cơ sở sản xuất gặp khó khăn khi các chuyên gia nước ngoài về 

nước, chưa đủ đội ngũ chuyên gia kỹ thuật thay thế. Chất lượng nguồn nhân lực 

chưa cao là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng mức 

tăng trưởng năng suất lao động của Việt Nam thời gian qua khá cao (bình quân 

giai đoạn 2011-2020 là 5,11%/năm), nhưng Việt Nam vẫn chưa theo kịp để có 

thể thu hẹp khoảng cách với nhiều quốc gia trong khu vực. Theo ước tính của 

ILO, năng suất lao động của Việt Nam hiện vẫn thấp hơn 7 lần so với Malaysia; 

4 lần so với Trung Quốc; 3 lần so với Thái Lan, 2 lần so với Philippines và 26 

lần so với Singapore. Báo cáo 2020 của Tổ chức Năng suất châu Á (APO) cũng 

cho thấy, năng suất lao động Việt Nam tụt hậu so với Nhật Bản 60 năm, so với 

Malaysia 40 năm và Thái Lan 10 năm. (Xem: Việt Nam phải bước vào giai đoạn 

tăng thật sự nhanh về NSLĐ. https://baochinhphu.vn/ Utilities/PrintView.aspx? 

distributionid=429464. 05:41 CH, 28/04/2021). Năng suất lao động thấp dẫn 

đến mức thu nhập thấp, sức mua thấp và tích lũy thấp. Đây là lý do chính khi 

dịch Covid-19 xảy ra, nếu thời gian bị cách ly kéo dài thì khả năng một bộ phận 

người lao động sẽ gặp khó khăn. 

- Điểm yếu thiếu đồng bộ giữa công nghiệp hóa và đô thị hóa: Dịch bệnh 

Covid-19 xảy ra đã cho thấy rất rõ hạn chế về tình trạng chưa tương thích giữa 

phát triển công nghiệp, khu công nghiệp với phát triển đô thị và hạ tầng xã hội ở 

các khu vực công nghiệp phát triển. Thực ra, yêu cầu phát triển đồng bộ giữa 

https://baochinhphu.vn/%20Utilities/PrintView.aspx?%20distributionid=429464
https://baochinhphu.vn/%20Utilities/PrintView.aspx?%20distributionid=429464
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công nghiệp và đô thị đã được nêu ra từ hàng chục năm trước, nhưng việc triển 

khai trên thực tế thì vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiều khu công nghiệp đã trở thành 

địa bàn thu hút hàng vạn người lao động sinh sống tập trung, nhưng hạ tầng giao 

thông, nhà ở, cấp và thoát nước, xử lý chất thải, hạ tầng cung cấp các dịch vụ xã 

hội (chợ, trung tâm thương mại, trường học…) chưa theo kịp. Dịch bệnh xảy ra 

đã khiến cho các địa bàn tập trung các khu dân cư, khu công nghiệp gặp khó 

khăn, lúng túng khi xử lý cách ly nhằm hạn chế lây nhiễm. Đây cũng có thể coi 

là điểm yếu về bố trí không gian lãnh thổ mà biểu hiện cụ thể là một lực lượng 

đông đảo lao động nhập cư từ các vùng nông nghiệp, nông thôn vào các thành 

phố lớn và các khu công nghiệp (hàng vạn người), kéo theo là gia đình của họ 

(hàng chục vạn người), đang gặp nhiều khó khăn và bị xáo trộn lớn do dịch 

Covid-19. Nay một số doanh nghiệp, công ty muốn khôi phục lại sản xuất cũng 

không dễ khi chiêu mộ, sắp xếp lại lực lượng lao động của mình.  

II. Định hướng cơ cấu lại nền kinh tế trong thời kỳ tới 

Như đã nêu trên, mục tiêu của việc cơ cấu lại nền kinh tế là tạo ra mô hình 

tăng trưởng mới, mà bản chất là thực hiện phân bổ lại các nguồn lực phát triển 

vào những ngành/lĩnh vực và những vùng/không gian có khả năng đem lại sự 

phát triển nhanh nhất và có triển vọng lâu dài nhất cho toàn bộ nền kinh tế. 

Từ tình hình thực tế phải tính tới yếu tố dịch bệnh Covid-19, để cơ cấu lại 

nền kinh tế cần phải kết hợp đồng thời với các giải pháp phục hồi kinh tế trong 

ngắn hạn. Vì thế, rõ ràng là cần phải có cách tiếp cận tổng thể, tổng lực, đồng 

bộ, đồng thời xem xét cả ba vấn đề kinh tế, xã hội và y tế cùng lúc. Xét ở góc độ 

này, có thể coi dịch Covid-19 là một cuộc đại khủng hoảng quy mô toàn cầu 

chưa có tiền lệ trong lịch sử thế giới đương đại. Đây không phải chỉ là khủng 

hoảng kinh tế thông thường, mà là khủng hoảng liên quan trực tiếp đến sinh 

mệnh (vấn để sinh-tử) của con người. Khủng hoảng sự sống trước khủng hoảng 

kinh tế. Vậy nên, những kinh nghiệm về giải pháp chống suy thoái kinh tế thông 

thường lâu nay vẫn áp dụng có thể không đủ. Nguyên tắc chung của giải pháp 

là: 

- Ưu tiên cứu người trước. Nhiều khoản chi không tính lỗ - lãi thông 

thường được. Các cuộc khủng hoảng kinh tế thông thường hoàn toàn không phải 

tính tới yếu tố này! 

- Kết hợp chống dịch với phát triển kinh tế hay “sống chung thích ứng an 

toàn với virus”. Trạng thái bình thường mới hàm nghĩa phát triển kinh tế nhưng 
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không lúc nào được ngơi nhiệm vụ chống dịch và sẵn sàng ứng phó khi dịch 

bùng phát trở lại. Khi dịch trở lại lại phải lo “ưu tiên cứu người trước”. Các cuộc 

khủng hoảng kinh tế thông thường cũng hoàn toàn không phải tính tới yếu tố 

này mà chỉ lo phục hồi kinh tế, không phải lo dịch bệnh quay lại. 

Ngoài ra, do tác động của dịch Covid-19, quá trình cơ cấu lại nền kinh tế 

trong thời gian sắp tới phải tính tới hai vấn đề lớn, chung cho kinh tế toàn cầu. 

Đó là: 

- Sự đứt gẫy các chuỗi cung ứng và dòng chảy các nguồn lực không dễ 

khắc phục ngay trong thời gian ngắn. Vì vậy, trước mắt cũng cần nguồn lực để 

phục hồi trở lại các hoạt động kinh tế.  

- Nguy cơ thiếu hụt nguồn cung về nhiều loại sản phẩm hàng hóa toàn cầu 

(lương thực - thực phẩm, năng lượng, nguyên vật liệu...) sẽ dẫn đến tình trạng 

tăng giá một số mặt hàng chiến lược. Mặt khác, đứt gãy thị trường làm cho có 

hàng không bán được, dẫn đến sản xuất đình trệ. Do vậy, rất có thể xuất hiện 

một vòng xoáy đình lạm luẩn quẩn trong một thời gian. 

Với cách nhìn nhận như trên, bên cạnh các phương hướng và hệ thống các 

giải pháp đề cập rất toàn diện tới mọi mặt hoạt động của nền kinh tế đã được các 

báo cáo chính thống đề cập đến, xin được thảo luận và nhấn mạnh thêm một số 

nội dung định hướng cơ cấu lại nền kinh tế với phương châm “biến nguy thành 

cơ” trong bối cảnh có dịch bệnh của thời gian tới như sau. 

- Một là, sử dụng đầu tư công như một công cụ mạnh để phục hồi kinh tế 

ngay trong điều kiện có dịch kết hợp với định hướng cơ cấu lại nền kinh tế theo 

cả hai hướng chọn ngành/lĩnh vực và chọn vùng/không gian phát triển. Mấy năm 

gần đây, ngay cả khi chưa có dịch bệnh, mức đầu tư công và việc bố trí lại cơ 

cấu đầu tư công chưa đạt được mức kế hoạch đề ra. Tỷ trọng vốn đầu tư công 

trong tổng vốn đầu tư xã hội theo xu hướng chung có thể nhỏ đi, nhưng vẫn có 

khả năng tập trung cao cho những dự án/công trình có ý nghĩa then chốt và có 

vai trò dẫn dắt, định hướng ngành/lĩnh vực và vùng/không gian phát triển to lớn. 

Vì vậy trong bối cảnh hiện nay, có thể và cần phải tăng mức đầu tư công để hỗ 

trợ phục hồi kinh tế và định hướng cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phân bổ 

nguồn vốn này tập trung cho các ngành nghề và khu vực địa lý hợp lý hơn. Cũng 

cần lưu ý rằng, trước mắt, sự thành công trong phục hồi kinh tế phụ thuộc rất lớn 

vào sự đồng hành và thành công của hai lĩnh vực: y tế và an sinh xã hội.  
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- Hai là, tập trung cao hơn cho việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng 

chiến lược đồng bộ, hiện đại, nhất là về giao thông, hạ tầng số, năng lượng và 

thủy lợi. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, gồm 

đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; sân bay 

quốc tế Long Thành, đường sắt nối ra khu vực cảng cửa ngõ quốc tế Đình Vũ - 

Lạch Huyện (Hải Phòng) và Thị Vải - Cái Mép (Bà Rịa – Vũng Tàu)… 

- Ba là, quyết liệt chuyển sang nền kinh tế số, tăng cường ứng dụng công 

nghệ hiện đại và đổi mới sáng tạo.  Về điểm này, có thể coi đại dịch Covid-19 là 

cơ hội vàng cho ứng dụng công nghệ thông tin vì nó buộc con người phải nhờ 

đến công nghệ thông tin để kết nối mọi hoạt động trong xã hội. Một trong những 

nhu cầu bức thiết đối với mọi lĩnh vực hiện nay là có được nền tảng công nghệ 

và dữ liệu dùng chung. Sự thành công trong chuyển đổi số sẽ khởi đầu cho việc 

hình thành một mô hình tăng trưởng mới, hiện đại với kinh tế số, xã hội số và 

chính phủ số, đạt đến cái đích của nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế hiện nay. 

- Bốn là, kết hợp thật tốt giữa công nghiệp hóa, hiện đại hóa với đô thị hóa; 

phát triển đô thị, kinh tế đô thị, lấy đô thị làm động lực phát triển vùng. Đây là 

một trong những tư tưởng mới được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

Và thực tế, cũng là một trong những bài học trực tiếp rút ra được từ đại dịch 

Covid-19, là việc phát triển các khu công nghiệp gắn liền với các khu đô thị, khu 

dân cư và phân bố không gian phát triển hợp lý với phương châm “an cư lạc 

nghiệp”, phát triển vì con người. Đồng thời, việc triển khai thực hiện Luật Quy 

hoạch hiện nay theo phương pháp tích hợp cho thấy, với cái nhìn tổng thể trên 

quy mô quốc gia, việc phân bố không gian phát triển cho các lĩnh vực đối với 

từng vùng, từng địa phương là hết sức cần thiết và là một yêu cầu thực tế rõ 

ràng. Tiêu chuẩn không gian phát triển ngày càng được các cấp quản lý quan 

tâm, bởi những sai sót trong phân bố cấu trúc không gian phát triển đối với 

nhiều lĩnh vực hầu như không có cơ hội sửa chữa hoặc nếu có quyết sửa chữa thì 

hết sức tốn kém. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng nêu chỉ rõ: “Đô thị hoá 

đất đai nhanh hơn đô thị hoá dân số; sử dụng đất đô thị chưa hiệu quả. Mật độ 

đô thị thấp, manh mún, đặc biệt là vùng ven Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ 

Chí Minh. Thiếu kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đô thị và nông thôn, giữa 

trung tâm và các khu vực mở rộng ven đô. Kết nối giữa các đô thị với chuỗi 

cung ứng hàng hoá, dịch vụ, logistics còn yếu; người nhập cư khó tiếp cận các 

dịch vụ cơ bản và các cơ hội việc làm ở đô thị... làm giảm hiệu quả kinh tế của 

đô thị, sức cạnh tranh khu vực và quốc tế của các đô thị lớn chưa cao”.  Vì vậy, 
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chương trình phục hồi kinh tế trong cơn đại dịch cần có những giải pháp được 

tiếp cận cụ thể từ góc độ không gian phát triển thiết thực hơn. Hy vọng giai đoạn 

tới đây, với một số nền tảng thể chế đã và đang tiếp tục được hoàn thiện hơn, sẽ 

khắc phục được những mặt hạn chế này. 

- Năm là, thực hiện thật hiệu quả đột phá phát triển nhân lực – yếu tố có ý 

nghĩa quyết định nhất đối với thành công của cơ cấu lại nền kinh tế, hình thành 

mô hình tăng trưởng kinh tế mới./. 

------------------------------ 
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ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ GIẢI PHÁP CHO NỀN 

KINH TẾ VIỆT NAM 

                                      

                                        PGS.TS. Lê Quốc Lý 

                                     

Đại dịch Covid-19 diễn ra đã gây ra nhiều thách thức đối với phát triển 

kinh tế Việt Nam. Để vượt qua đại dịch đòi hỏi phải có giải pháp kịp thời và 

sáng suốt. Cụ thể là cần khơi dậy tinh thần của người dân, có ứng phó linh hoạt 

và phù hợp, đẩy mạnh phát triển nền kinh tế số, xã hội số, tạo thuận lợi tối đa 

cho các doanh nghiệp phát triển, đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế trên 

tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết liệt. Loại bỏ nhanh chóng các loại rào cản 

do thể chế, luật pháp, cơ chế, chính sách gây nên. Khơi dậy tình thần vươn lên, 

đổi mới, sáng tạo của toàn dân tộc để vượt qua đại dịch và phát triển đất nước. 

Đổi mới văn hóa tương thích với đổi mới kinh tế, đặc biệt đổi mới thể chế văn 

hóa phù hợp với thể chế của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong thời 

kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Quan tâm thích đáng và có biện pháp hỗ 

trợ phù hợp, kịp thời đến người dân vùng sâu, vùng xa, người dân di cư sau đại 

dịch Covid, người dân vùng khó khăn và người dân nghèo ở các vùng dịch. 

Key words: Covid-19, đổi mới, sáng tạo, vươn lên, phù hợp, kịp thời 

Đại dịch Covid-19 đã gây ra ảnh hưởng không tốt đối với nền kinh tế Việt 

Nam. Hậu quả của nó chính là tăng trưởng kinh tế quý III năm 2021 đạt -6,17% 

và dự kiến cả năm đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 2,5-3%. Đây là 

tốc độ tăng trưởng khá thấp nhưng cũng cho thấy sự nỗ lực rất cao của Chính 

phủ Việt Nam, các doanh nghiệp và nhân dân cả nước vượt lên khó khăn để phát 

triển kinh tế. 

Thực tế cho thấy có rất nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa hoặc hoạt động 

cầm chừng vì không có lao động, không thể luân chuyển hàng hóa do sự ngăn 

chặn của các địa phương do sợ Covid-19 lây lan. Với hơn 1,3 triệu người lao 

động từ thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương di dời về các tình miền Tây, 

miền Trung và các tỉnh phía Bắc đã cho thấy một khó khăn rất lớn về lao động, 

việc làm đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người 

dân. Sự thiếu vắng lao động do người dân di dời về quê đã gây khó khăn rất lớn 

đối với các doanh nghiệp lớn và gây ra phá sản đối với các doanh nghiệp nhỏ và 
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vừa. Nhiều cơ sở sản xuất và dịch vụ sau đại dịch lần thứ tư đã chưa thể trở lại 

hoạt động bình thường vì thiếu nhân viên. Một số khác thì hoạt động cầm 

chừng. Ngay những địa phương dịch Covid-19 ở mức độ ít nhưng vẫn bị tác 

động mạnh do các cơ chế, chính sách cấm đoán gây ra. Ngay như ở Hà Nội 

nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, các đơn vị dịch vụ, các chợ… cũng chưa trở 

lại hoạt động như trước đây.  

Tác động của Covid-19 không chỉ đối với kinh tế mà trên mọi mặt của đời 

sống xã hội. Giáo dục phổ thông và đại học đều phải chuyển sang hình thức trực 

tuyến. Các trường mẫu giáo phải đóng cửa đã có ảnh hưởng không tốt đến sự 

lớn mạnh và trưởng thành của trẻ nhỏ. Chất lượng giáo dục mặc dù có cố gắng 

và có học trực tuyến thay thế nhưng chắc chắn không cao được như trước đây. 

Một năm các em nhỏ không được học trực tiếp có nhiều ảnh hưởng không tốt 

đến chất lượng giáo dục. Bên cạnh giáo dục bị ảnh hưởng thì các lĩnh vực văn 

hóa, xã hội cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. Các hoạt động văn hóa - xã hội, ca 

múa, kịch… hầu như không được hoạt động. Đây là những tổn thất to lớn đối 

với sự phát triển toàn diện của kinh tế- xã hội của đất nước.  

Với hơn triệu người di dời về nông thôn cũng sẽ gây ra những khó khăn 

không nhỏ đối với các vùng quê vốn nghèo nàn càng trở nên nghèo nàn hơn. 

Nhiều gia đình người lao động di dời về quê với hai bàn tay trắng chắc chắn sẽ 

gặp nhiều khó khăn khi mưu sinh ở các vùng nông thôn. Những phức tạp ở các 

vùng thôn quê, mâu thuẩn trong các gia đình sẽ phát sinh khi nhiều hộ gia đình 

về quê sinh sống, ở nhờ anh, chị em ở quê. Những vấn đề xã hội, các tệ nạn rất 

dễ phát sinh khi người dân gặp cảnh đói khát, khó khăn. Đặc biệt, còn chưa đến 

2 tháng nữa là tết âm lịch, việc bảo đảm cho các giai đình có cơm ăn đủ no, áo 

mặc đủ ấm vào mùa đông giá lạnh đang đến cũng là những thách thức không 

nhỏ đến chính quyền các địa phương. Tuy nhiên, với tất cả những khó khăn nêu 

việc đẩy mạnh phát triển kinh tế trong 2 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 là 

đặc biệt quan trọng. Sự phát triển kinh tế năm 2022 là đặc biệt quan trọng để 

Việt Nam có đã phát triển cao trong các năm tiếp theo. Đây là một thách thức rất 

to lớn, nếu Việt Nam thành công sẽ có cơ hội bứt phá đi lên để đạt được mục 

tiêu đặt ra của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Nếu không thì khó khăn và sự tụt hậu 

của Việt Nam sẽ không thể lường hết được. Do vậy, chúng tôi xin nêu một số 

giải pháp sau: 
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Thứ nhất, cần coi đại dịch Covid-19 không phải là một đại dịch có thể chặn 

được hoàn toàn ngay, mà chắc chắn còn phải đối mặt lâu dài. Với nhận thức đó 

thì phải có cách ứng xử linh hoạt và chuẩn xác đối với đại dịch này. Đó là đẩy 

mạnh tiêm Vaccine cho nhân dân, cho các em nhỏ, đặc biệt tiến hành nghiên cứu 

và sản xuất Vaccine của Việt Nam sớm. Cần mạnh dạn tăng đầu tư cho nghiên 

cứu và sản xuất Vaccine tại Việt Nam. Khuyến khích, tạo mọi điều kiện cần 

thiết để các doanh đầu tư trực tiếp nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân Việt 

Nam đầu tư sản xuất Vaccine tại Việt Nam.  

Cần đẩy mạnh sự hoạt động trở lại của nền kinh tế, cho phép giao thông 

được hoạt động thông suốt, không cho phép ngăn sông, cấm chợ, cắt khúc thị 

trường. Chỉ cho phép khoanh vùng nhỏ, hẹp, trực tiếp các ổ dịch, không khoanh, 

cấm tràn lan. Các nơi không có dịch vẫn được hoạt động sản xuất, kinh doanh… 

bình thường. Sẽ có biện pháp kỹ luật nghiêm khắc nếu lãnh đạo địa phương nào 

không chấp hành chỉ đạo của TƯ, nếu cố tình không thực hiện thì nên mời nghỉ 

việc, hoặc cách chức.  

Thứ hai, trong điều kiện đại dịch Covid-19, cần đẩy mạnh số hóa nền kinh 

tế. Cần giáo dục, phổ biến tuyên truyên và khuyến khích mọi doanh nghiệp, 

người dân và các cơ quan công quyền áp dụng công nghệ số vào quản trị, điều 

hành và vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… Số hóa cần được coi 

là thước đo của sự đổi mới và thành công của các tổ chức Đảng, Nhà nước, 

Chính phủ, các Bộ, ban, ngành và các cấp chính quyền địa phương. Khuyến 

khích và hỗ trợ để các doanh nghiệp áp dụng mạnh mẽ thành tựu khoa học, công 

nghệ và số hóa vào sản xuất kinh doanh. Các hoạt động tiện ích xã hội cũng cần 

được số hóa một cách nhanh chóng. Có chính sách khen thưởng thỏa đáng nếu 

các cá nhân, doanh nghiệp, địa phương đưa được nhiều ứng dụng số vào trong 

thực tiễn sản xuất, kinh doanh và các dịch vụ xã hội.  

Nhà nước đã có nhiều nỗ lực và đưa ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh số hóa 

nền kinh tế, nhưng trong hoàn cảnh Covid cần đẩy mạnh và quyết liệt hơn nữa, 

có giải pháp táo bạo hơn nữa để nền kinh tế sớm được số hóa nhanh. Việc đẩy 

mạnh xây dựng và phát triển sinh thái kỹ thuật số là điều vô cùng cấp thiết hiện 

nay. Bên cạnh sự quyết liệt của Nhà nước, cần vào cuộc mạnh mẽ của các công 

ty công nghệ thông tin, truyền thông. Sớm phổ cập điện thoại thông minh cho 

người dân và phát triển mạng Internets rộng khắp đến cả vùng sâu, vùng xa, 

không để có vùng trống, không thể truy cập Internet. Đẩy mạnh đưa Internet đến 
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các tỉnh miền núi xa xôi, các vùng đảo xa… làm cho Internet thành phổ biến, 

thông dụng và được người dân coi là phương thức sử dụng không thể thiếu trong 

đời sống của họ.  

Đi liền với phát triển số hóa nền kinh tế là đẩy mạnh thương mại điện tử. 

Biến hoạt động thương mại điện từ thành thói quen và nhu cầu hàng ngày của 

người dân, doanh nghiệp và Nhà nước. Cùng với thương mại điện tử là phát 

triển mạnh, nhanh thanh toán online, thanh toán không dùng tiền mặt… Hơn 

nữa, cần đẩy mạnh phát triển hoạt động dịch vụ trực tuyến, từ xa. Đây là hoạt 

động đem lại hiệu quả kinh tế cao và an toàn cho mọi người trong đại dịch. Do 

vậy, cần phát triển hoạt động dịch vụ trực tuyến thành thói quen và văn hóa của 

mọi doanh nghiệp, của mọi người và của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong hoạt 

động hàng ngày. Để đạt được những điều này, cần xây dựng môi trường vĩ mô 

ổn định; khuyến khích tài năng công nghệ cao, khuyến khích đổi mới sáng tạo 

và cần có chính sách hỗ trợ thích đáng các doanh nghiệp khởi nghiệp và các 

doanh nghiệp tiên phong, mở đường. 

Thứ ba, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động và quay 

lại hoạt động sau đại dịch Covid lần thứ tư vừa qua. Đặc biệt, cần có các giải 

pháp mạnh mẽ, quyết liệt yểm trợ và khuyến tạo cho các doanh nghiệp đứng lên 

sau đại dịch. Đi liền với đó là cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh và đầu 

tư. Đòi hỏi các bộ, ngành, và địa phương phải vào cuộc tháo gỡ khó khăn cùng 

doanh nghiệp, nghiêm cấm mọi hành vi gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh 

nghiệp, người dân. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế. Chấp nhận cho phá sản một 

số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh không trụ được trong đại dịch Covid 

vừa qua. Ưu tiên và phát triển mạnh các doanh công nghệ cao, doanh nghiệp có 

năng suất lao động cao và doanh nghiệp tiên phong trong những lĩnh vực mang 

tính đột phá, dẫn dắt để nền kinh tế phát triển. Phát triển mạnh và nhanh cơ sở 

hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật, trong đó, đặc biệt chú ý hạ tầng số và hạ tầng logistics. 

Bên cạnh phát triển và khai thác tốt thị trường trong nước, cần đẩy mạnh 

hoạt động xuất - nhập khẩu ra thị trường bên ngoài. Đẩy mạnh phát triển các 

doanh nghiệp cơ khí, chế tạo, chế biến với công nghệ cao và sản xuất đa dạng 

các loại hàng hóa xuất khẩu. Khai thác tốt hơn các thị trường các nước và thế 

giới, đặc biệt thị trường Mỹ, EU, Trung Quốc và khu vực. Đẩy mạnh xây dựng 

các hệ thống sinh thái trong nước và toàn cầu.  
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 Thứ tư, đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế trên tinh thần đổi mới, 

quyết liệt. Loại bỏ nhanh chóng các loại rào cản do thể chế, luật pháp, cơ chế, 

chính sách gây nên. Tháo gỡ mọi cơ chế chính sách đang gây khó khăn cho 

doanh nghiệp và người dân hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực hiện nhanh và 

sớm tinh thần tự do, bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh trong thực tế. Đặc biệt, sớm thực hiện tốt, nghiêm chủ trương 

kinh tế tư nhân là động lực quan trọng phát triển nền kinh tế. Không cho phép 

gây khó dễ, phân biệt đối xử đối với các thành phần kinh tế. Thực hiện nghiêm 

chủ trương doanh nghiệp nhà nước cũng phải hoạt động có hiệu quả và có lợi 

nhuận cao, nếu 1-2 năm không có lợi nhuận nên thay lãnh đạo và cổ phần hóa 

nhanh doanh nghiệp nhà nước sớm. 

 Không dung túng cho sự làm ăn trì trệ, quả lý kém hiệu quả đối với các 

doanh nghiệp và các địa phương. Địa phương nào mà 1-2 năm tăng trưởng kinh 

tế đạt thấp, tình trạng xã hội có nhiều phức tạp, lòng dân có bất bình thì nên điều 

chuyển, thay lãnh đạo…Cần tạo ra một môi trường thi đua rộng khắp. Các cơ 

quan công quyền ở các địa phương cũng phải được đặt trong môi trường thi đua, 

vươn lên sôi động. Nếu địa phương nào trì trệ quá lâu, không có chuyển biến 

tích cực cần xem xét bổ nhiệm lại, luân chuyển, cho nghỉ việc đối với cán bộ 

hoặc lãnh đạo ở đó nên từ chức. Không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào 

được phép bình chân như vại trước sự sống còn của người dân và xã hội.  

Cần tổ chức tổng kết đánh giá năng lực lãnh đạo, quản trị của các địa 

phương trong đại dịch Covid từ đó phát hiện người tài, người có sáng tạo và có 

tâm, có tinh thần vì dân, vì nước để đề bạt, giao cho những trọng trách khó và 

lớn hơn. Đi liền với đó cũng phát hiện ra những cá nhân, tổ chức làm việc không 

hiệu quả, không vì lợi ích của quốc gia, của nhân dân thì nên cho nghỉ và cho từ 

chức. Nếu cá nhân, tổ chức nào vi phạm luật pháp thì xử lý nghiêm, loại bỏ sớm 

ra khỏi đội ngũ của những người lãnh đạo.  

Từ thực tiễn đại dịch vừa qua, Nhà nước cần bắt buộc các cá nhân lãnh đạo 

và các tổ chức chính quyền ở các bộ, ngành và địa phương sớm đúc kết kinh 

nghiệm trong nước và quốc tế, những nơi, những nước làm tốt, tìm ra giải pháp 

hiệu quả để chống Covid được tốt hơn, chủ động hơn và phát triển được kinh tế 

ở các địa phương và trên cả nước. 

Thay đổi nhanh chóng cơ chế, chính sách, pháp luật và thể chế kinh tế, thể 
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chế chính trị, văn hóa, xã hội để đất nước nhanh chóng thích ứng, vượt qua đại 

dịch và đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững như mong đợi. 

Cần coi đây là “thách thức sống còn, đổi mới, thích ứng nhanh hay là chết” làm 

động lực cho mọi giải pháp thúc đẩy nền kinh tế phát triển, tất cả cho sự phát 

triển kinh tế- xã hội. 

Thứ năm, Khơi dậy tình thần vươn lên, đổi mới, sáng tạo của toàn dân tộc 

để vượt qua đại dịch và phát triển đất nước. Dùng sức mạnh và sự tự giác của 

nhân dân trong việc phòng chống Covid. Thực hiện tốt tinh thần “dễ trăm lần 

không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng qua”. Động viên và khuyến 

khích các sáng kiến, giải pháp hay từ nhân dân để phòng chống Covid. Hơn nữa, 

cần khơi dậy và khuyến khích các hành động tốt trợ giúp người khó khăn, tinh 

thần tương thân tương ái. Có biện pháp tôn vinh những hành động nghĩa cử, 

những việc làm từ thiện, hỗ trợ nhân dân. Tất cả các nghĩa cử cao đẹp cần được 

khuyến khích và tôn vinh. Ngăn chặn và trừng phạt nghiêm khắc tất cả các thói 

hư, tật xấu, các hành động lợi dụng dịch Covid để trục lợi trên máu xương của 

dân nghèo. Khuyến khích người dân phản ánh, tố giác các hành vi sai trái của 

các cấp lãnh đạo ở các cấp chính quyền. Có giải pháp quyết liệt, ngăn chặn các 

hành vi ăn chơi trụy lạc, trác táng, tham nhũng, tha hóa… Không có vùng cấm 

đối với bất kỳ ai, dù là chức vụ, cấp bậc gì nếu làm sai đều bị pháp luật trừng trị. 

Xây dựng một xã hội pháp trị, thưởng, phạt nghiêm minh, bình đẳng. Loại bỏ 

nhanh chóng mọi thói hư tật xấu, tệ nạn của bất kỳ ai.  

Thứ sáu: Cần đổi mới văn hóa tương thích với đổi mới kinh tế, đặc biệt đổi 

mới thể chế văn hóa phù hợp với thể chế của nền kinh tế thị trường định hướng 

XHCN trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cần nhìn nhận văn hóa 

không chỉ là nền tảng tinh thần cho con người mà còn là một ngành tạo ra kinh 

tế và là động lực cốt lõi thúc đẩy phát triển kinh tế. Coi trọng kinh tế văn hóa, 

phát triển mạnh mẽ kinh tế văn hóa, văn hóa tạo ra kinh tế và kinh tế làm nền 

tảng để văn hóa phát triển. Xây dựng một nền văn hóa trung thực, nhân ái, nghĩa 

tình, văn minh và hiện đại, phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, của 

tình độ phát triển kinh tế xã hội - đất nước trong môi trường Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư. Hơn nữa, cần xây dựng văn hóa không khuất phục trước khó 

khăn, đói nghèo, trông chờ, ỷ lại. Đẩy mạnh phát triển văn hóa khát vọng vươn 

lên, đổi mới sáng tạo, làm giàu cho mình và cho đất nước. Xây dựng khát vọng 

làm giàu, khát vọng văn minh thành cao trào trong toàn dân vươn, khát vọng 
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vươn lên đoàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu.    

Bảy là; Quan tâm thích đáng và có biện pháp hỗ trợ phù hợp, kịp thời đến 

người dân vùng sâu, vùng xa, người dân di cư sau đại dịch Covid, người dân 

vùng khó khăn và người dân nghèo ở các vùng dịch. Chuẩn bị đủ lương thực, 

thực phẩm và các nhu yếu phẩm để cung cấp đủ cho người dân nghèo, người 

dân ở vùng khó khăn trong dịp từ nay đến tết và sau tết, không để ai phải mất tết 

và tụt lại phía sau. Giao cho các cấp chính quyền ở các địa phương phải quan 

tâm, bảo đảm cho mọi người dân có được ăn no, mặc ấm. Nơi nào để dân sống 

trong đói rét thì trước tiên phải xem xét trách nhiệm của lãnh đạo địa phương và 

cần có biện pháp xử lý phù hợp. Nhanh chóng ổn định đời sống, việc làm cho 

mọi người dân. Đi liền với đó là từng bước nâng cao dân trí cho người dân ở 

vùng sâu vùng, xa. Từng bước khắc phục và loại bỏ các tàn dư văn hóa lạc hậu, 

bảo thủ và văn hóa hủ bại, tệ nạn. Nhanh chóng xây dựng một đất nước: “dân 

giàu, nước mạnh, dân chủ, công băng, văn minh” trong thực tiễn./. 

--------------------------------- 
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KINH TẾ VIỆT NAM THỜI COVID-19: CHÍNH SÁCH NGÀNH 

 

Võ Tất Thắng 

 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 

 Nguyễn Thị Bích Hiền 

 Nguyễn Hoàng Lan  

 Trương Trần Minh Thư 

Viện Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe (HAPRI) 

Trường Đại học Kinh tế, Luật, và Quản lý Nhà nước, Đại học UEH 

 

Phân tích cụm ngành 

Các cụm ngành đóng vai trò then chốt và là động lực phát triển kinh tế của 

mỗi nước. Một cụm ngành thường được cấu thành từ các ngành có mức độ tập 

trung cao tại quốc gia và có lợi thế cạnh tranh so với bình quân toàn thế giới. Để 

xác định được các ngành có tiềm năng phát triển, phần phân tích cụm ngành 

thực hiện hai bước: (i) phác họa tỷ trọng GDP, vốn đầu tư và lao động của các 

ngành kinh tế một quốc gia, và (ii) tiến hành đánh giá vị thế và tiềm năng của 

từng ngành bằng cách sử dụng các công cụ phân tích, bao gồm ma trận thương 

số vị trí (LQ) và phân tích shift-share. 

Xác định cụm ngành 
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TỶ TRỌNG LAO ĐỘNG CÁC NGÀNH

KÍCH CỠ BÓNG: TỶ TRỌNG GDP CÁC NGÀNH

Hình 1: Tỷ trọng lao động, vốn đầu tư, GDP các ngành kinh tế Việt Nam năm 2019 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu GSO 
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Hình 1 thể hiện tỷ trọng lao động, vốn đầu tư và GDP của các ngành kinh 

tế ở Việt Nam trong năm 2019. Kết quả cho thấy nông - lâm - ngư nghiệp có tỷ 

trọng lao động lớn nhất cả nước (chiếm khoảng 34,5%), tuy nhiên ngành này có 

lượng vốn đầu tư tương đối thấp so với đóng góp trong tổng sản phẩm nội địa. 

Năm 2019, GDP ngành nông - lâm - ngư nghiệp đứng thứ hai với 842,6 nghìn tỷ 

đồng, tương đương 14,0%. Trong khi đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành 

kinh tế có đóng góp lớn nhất vào tổng sản phẩm trong nước với 995,13 tỷ đồng 

(khoảng 16,5%), đồng thời cũng là ngành được đầu tư nhiều nhất cả nước 

(chiếm 27,8% tổng đầu tư toàn xã hội). Thương mại cũng là ngành sử dụng 

nhiều lao động với khoảng 13,3% lao động cả nước (đứng thứ ba) và đóng góp 

lớn cho GDP năm 2019 với 11,2%, ứng 673,9 nghìn tỷ đồng. Với nhóm ngành 

dịch vụ khác, tuy có tỷ trọng lao động tương đối hạn chế với 3,3% lao động cả 

nước nhưng đây là một trong những ngành đóng góp lớn vào GDP năm 2019 và 

có vốn đầu tư lớn thứ hai. 

Xác định tiềm năng của các cụm ngành địa phương 

Ma trận thương số vị trí 

Thương số vị trí và kết quả thương số vị trí lao động được sử dụng lần đầu 

bởi Florence (1939), thường được thực hiện trong các nghiên cứu về tác động 

kinh tế khu vực. Sau khi thực hiện tính toán, kết quả phân tích thương số vị trí 

lao động các ngành kinh tế trong năm 2019 của Việt Nam được trình bày trong 

Bảng 1 dưới đây.  

Bảng 1: Thương số vị trí (LQ) lao động của Việt Nam năm 2019 

STT Ngành LQ lao 

động 

2019 

 
STT Ngành LQ lao 

động 

2019 

1 Công nghiệp chế 

biến, chế tạo 

1.50 
 

8 Giáo dục 0.68 

2 Nông lâm ngư 

nghiệp 

1.29 
 

9 Chính trị & 

ANQP 0.62 

3 Lưu trú và ăn uống 1.22 
 

10 Các dịch vụ 

khác 0.59 

4 Xây dựng 1.12 
 

11 Tài chính 0.56 
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5 Thương nghiệp20 0.90 
 

12 Khai khoáng 0.56 

6 Các ngành công 

nghiệp khác 

0.82 
 

13 Y tế 0.27 

7 Vận tải & thông tin 

liên lạc 

0.70 
 

14 BĐS và hành 

chính 

0.26 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ số liệu GSO 

Kết quả cho thấy năm 2019, công nghiệp chế biến, chế tạo và nông - lâm - 

ngư nghiệp là hai ngành kinh tế có mức độ tập trung lao động lớn nhất của cả 

nước và lớn hơn so với trung bình của thế giới. Bất kỳ sự suy yếu và sụt giảm 

của những ngành nghề quan trọng này đều ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế Việt 

Nam. 

Khi phân tích và đánh giá LQ của một ngành, cần xem xét thêm các yếu tố 

như số lượng lao động và sự thay đổi mức độ tập trung của ngành. Mối tương 

quan của những yếu tố này sẽ được phân tích nhằm làm rõ sức khỏe kinh tế quốc 

gia, cụ thể là sức khỏe kinh tế của Việt Nam. Do đó, tác giả tiến hành phân tích 

ma trận thương số vị trí lao động. 

 

Hình 2: Thương số vị trí lao động (LQ) năm 2019 và % thay đổi LQ giai 

đoạn 2010-2019 Việt Nam 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu của GSO và ILO 

 
20 Thương nghiệp bao gồm thương mại bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy 
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Kết quả phân tích thương số vị trí lao động các ngành kinh tế Việt Nam 

được thể hiện ở Hình 2. Kết quả cho thấy ở góc phần tư thứ I có các ngành (1) 

công nghiệp chế biến, chế tạo; (2) xây dựng; (3) dịch vụ lưu trú, ăn uống. Các 

ngành này có mức độ tập trung lao động đang lớn hơn so với trung bình toàn thế 

giới. Đồng thời, mức độ tập trung lao động của những ngành này trong giai đoạn 

2010-2019 ngày càng tăng. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành kinh 

tế đặc biệt quan trọng bởi quy mô việc làm lớn, trong khi đó, ngành xây dựng và 

dịch vụ lưu trú, ăn uống là hai ngành có tiềm năng lớn cần được khai thác và 

phát triển.  

Ở góc phần tư thứ II bao gồm các ngành (1) thương mại; (2) vận tải và 

thông tin liên lạc; (3) tài chính; (4) y tế; (5) BĐS và hành chính; (6) các dịch vụ 

khác; (7) các ngành công nghiệp khác. Tại Việt Nam, đây là những ngành chưa 

tập trung lao động như thế giới, nhưng lại có sự gia tăng mức độ tập trung qua 

thời gian. Theo lý thuyết, đây là những ngành “mới nổi”, có tiềm năng phát triển 

và đóng góp nhiều hơn cho kinh tế quốc gia. Đặc biệt, thương mại là ngành lớn 

có xu hướng dịch chuyển sang vùng I. 

Giáo dục, khai khoáng, chính trị và ANQP là ba nhóm ngành nằm ở góc 

phần tư thứ III. Những ngành này có mức độ tập trung lao động thấp hơn so với 

trung bình thế giới và suy giảm theo thời gian.  

Cuối cùng, nông - lâm - ngư nghiệp là ngành kinh tế lớn nhưng lại nằm ở 

góc phần tư thứ IV, phản ảnh ngành tập trung nhiều lao động so với mức trung 

bình thế giới, nhưng mức độ tập trung lại sụt giảm theo thời gian.  

Phân tích shift-share 

Kỹ thuật shift-share nhằm thể hiện các yếu tố tạo ra sự khác biệt về tăng 

trưởng giữa các khu vực khác nhau, tập trung vào chuyển dịch lao động và tỷ 

trọng lao động (Fuchs, Rijken và các cộng sự 2000). Phân tích shift-share phân 

tách sự thay đổi lao động (hoặc thu nhập) trong một khu vực cụ thể thành ba 

phần: tỷ trọng quốc gia (NC – national share component), chuyển dịch ngành 

(SC – sectoral shift component) và chuyển dịch khu vực (RC – regional shift 

component) (Fuchs, Rijken và các cộng sự 2000; Mo, Lee và các cộng sự 2020). 
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Bảng 2: Kết quả phân tích shift-share lực lượng lao động các ngành ở 

Việt Nam 2010-2019 

Đơn vị tính: Nghìn người 

 
NC SC RC Tổng 

Công nghiệp chế biến, chế 

tạo 

        

831,06    

- 510,89         

3.916,14    

   4.236,31    

Thương nghiệp           

662,59    

        

560,86    

        

393,74    

   1.617,19    

Xây dựng            

358,56    

        

457,20    

        

721,14    

   1.536,90    

Lưu trú và ăn uống            

231,81    

        

602,37    

          

88,02    

      922,20    

Vận tải và thông tin liên lạc            

191,08    

        

316,92    

        

106,20    

      614,20    

Các dịch vụ khác            

152,50    

        

162,35    

        

165,75    

      480,60    

BDS và hành chính           43,50           116,61          209,99        370,10    

Giáo dục         188,94          242,69    - 129,93          301,70    

Tài chính           35,18            37,02          152,79          224,99    

Y tế          52,28             75,48            45,35          173,11    

Các ngành công nghiệp khác           27,37               6,77            70,47          104,61    

Chính trị & ANQP         165,71             24,33    - 97,33            92,71    

Khai khoáng            25,14    - 3,27    - 102,77    - 80,90    

Nông lâm ngư nghiệp       2.357,39    - 4.962,99    - 2.453,30    - 5.058,90    

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả  
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Bảng 2 là kết quả chuyển dịch lao động phân theo ba tác động thành phần của 

mô hình phân tích shift-share trong giai đoạn 2010-2019 của Việt Nam. Dựa 

trên kết quả của thành phần NC, nếu theo xu hướng của nền kinh tế toàn cầu, tất 

cả các ngành kinh tế của Việt Nam đều gia tăng lao động. Theo đó, ngành nông 

- lâm - ngư nghiệp và công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng lao động lớn 

nhất, lần lượt là 2.357,39 và 831,06 nghìn người nếu theo xu hướng thế giới.  

Xét theo thành phần chuyển dịch ngành (SC), các ngành (1) nông - lâm - 

ngư nghiệp; (2) công nghiệp chế biến, chế tạo; và (3) khai khoáng có sự suy 

giảm lao động nếu theo xu hướng ngành. Điều này cho thấy những ngành kinh 

tế này của Việt Nam hoạt động yếu hơn so với nền kinh tế thế giới nói chung, 

trong khi các ngành còn lại hoạt động tốt hơn.   

Cuối cùng, theo kết quả thành phần chuyển dịch khu vực (RC), các ngành 

(1) nông - lâm - ngư nghiệp; (2) giáo dục; (3) khai khoáng; và (4) chính trị & 

ANQP đang mất dần lợi thế cạnh tranh so với thế giới. Đặc biệt, nông - lâm - 

ngư nghiệp là ngành kinh tế quan trọng nhưng lại hoạt động kém hiệu quả trong 

việc đảm bảo tỷ lệ việc làm cao. Trong khi đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là 

ngành Việt Nam có lợi thế cạnh tranh lớn nhất, tiếp đến là xây dựng và thương 

nghiệp.  

Sau đó, bài viết thực hiện nghiên cứu kết hợp kết quả của phân tích thương 

số vị trí lao động  và phân tích shift-share. Hình 3 có trục hoành là 

 thể hiện mức độ tập trung lao động của các ngành kinh tế Việt Nam. 

Trục tung là thành phần chuyển dịch lao động khu vực  thể hiện lợi thế cạnh 

tranh của các ngành so với thế giới.  
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Hình 3: Mối tương quan giữa LQ_lao động năm 2019 và RC_lao động 

giai đoạn 2010-2019 Việt Nam 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu của GSO và ILO 

Góc phần tư thứ I bao gồm các ngành vừa có mức độ tập trung lao động 

cao, vừa có lợi thế cạnh tranh so với mặt bằng chung thế giới. Do đó, đây là 

những ngành quan trọng và có tiềm năng phát triển của Việt Nam, bao gồm (1) 

công nghiệp chế biến, chế tạo; (2) xây dựng; (3) dịch vụ lưu trú và ăn uống. 

Nông - lâm - ngư nghiệp ở góc phần tư thứ IV thể hiện mức độ tập trung 

cao nhưng lợi thế cạnh tranh đã mất đi (hoặc suy yếu) theo thời gian. Do đó, 

nông - lâm - ngư nghiệp là ngành đang bão hòa. Tuy nhiên, nếu gia tăng được 

lợi thế cạnh tranh so với thế giới, ngành này có thể dịch chuyển sang vùng I.  

Góc phần tư thứ II là các ngành mới nổi gồm (1) thương nghiệp; (2) các 

ngành công nghiệp khác; (3) vận tải và thông tin liên lạc; (4) các dịch vụ khác; 

(5) tài chính; (6) y tế; và (7) bất động sản và hành chính. Những ngành này tuy 

có mức độ tập trung lao động thấp so với bình quân thế giới nhưng lợi thế cạnh 

tranh đang tăng trong những năm gần đây. Trong đó, ngành thương nghiệp đang 

có xu hướng chuyển sang vùng I nếu có thể gia tăng mức độ tập trung lao động. 

Tuy nhiên, các ngành còn lại đang có xu hướng suy yếu và dịch chuyển về góc 

phần tư thứ III. 

Cuối cùng, những ngành đang suy giảm nằm ở góc phần tư thứ III gồm (1) 

giáo dục; (2) khai khoáng; và (3) chính trị & ANQP. Những ngành này vừa có 

mức độ tập trung thấp, vừa suy giảm lợi thế cạnh tranh so với bình quân thế 
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giới. Tuy nhiên, các ngành này đều có khả năng dịch chuyển sang vùng II nếu 

gia tăng được lợi thế cạnh tranh của ngành. Từ đó giúp ổn định và nâng cao “sức 

khỏe” của nền kinh tế Việt Nam.   

Kết luận 

Sử dụng phương pháp phân tích thương số vị trí và phân tích shift-share, 

các ngành được xác định là ngành “nổi bật”, giúp định hình đặc điểm quốc gia 

và có tiềm năng phát triển của Việt Nam bao gồm (1) công nghiệp chế biến, chế 

tạo; (2) xây dựng; và (3) dịch vụ lưu trú, ăn uống (du lịch).  

Bên cạnh đó, ngành nông - lâm - ngư nghiệp là ngành cung cấp việc làm và 

có đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế quốc gia nhưng vị thế cạnh tranh của 

ngành đang bị suy giảm so với nền kinh tế toàn cầu. Đồng thời mức độ tập trung 

lao động giảm theo thời gian, điều này cảnh báo nguy cơ suy yếu của một trong 

những trụ cột kinh tế chính. Ngoài ra, các ngành thương nghiệp, công nghiệp 

khác và hoạt động dịch vụ khác là những ngành có lợi thế cạnh tranh, tuy nhiên 

mức độ tập trung còn thấp. Đặc biệt, ngành thương nghiệp có quy mô lao động 

và đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP của Việt Nam, nhưng tăng trưởng mức độ 

tập trung lao động chưa cao.  

Khuyến nghị chính sách 

Chuyển đổi số trong nông nghiệp 

Trước tác động của COVID-19, điểm yếu trong ngành nông nghiệp càng 

thấy rõ khi chuỗi cung ứng bị đứt gãy, nông sản không thể vận chuyển, dẫn đến 

hư hỏng, đời sống nông dân bị ảnh hưởng. Cùng với đẩy mạnh đầu tư công nghệ 

chế biến, chuyển đổi số được xem là giải pháp hiệu quả cho tương lai nông 

nghiệp Việt, điều này đòi hỏi nhiều tiến bộ song song, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, cần ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp như hệ 

thống nhà kính, tưới tiêu tự động, nhỏ giọt. Trong trồng trọt, ứng dụng công 

nghệ IOT, Big Data cho phép phân tích các dữ liệu về môi trường, loại cây và 

giai đoạn sinh trưởng của cây, người tiêu dùng có thể truy xuất và theo dõi các 

thông số này theo thời gian thực. Ngoài ra, công nghệ robot cho phép giám sát 

và quản lý đáng tin cậy hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, chẳng hạn như 

chất lượng không khí và nước, cho phép các nhà sản xuất quyền kiểm soát tốt 

hơn đối với sản xuất, chế biến, phân phối và lưu trữ thực vật và động vật. Trong 

điều kiện không thể di chuyển như dịch bệnh COVID-19 thì công nghệ đóng vai 
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trò quan trọng giúp nông dân có thể dễ dàng quan sát, theo dõi tiến độ phát triển 

của nông sản, hạn chế tối đa việc đi lại, vừa bảo đảm an toàn vừa duy trì được 

hiệu quả trong sản xuất. 

Thứ hai, chính phủ, các doanh nghiệp, nhà khoa học và nông dân cần có sự 

phối hợp chặt chẽ để hình thành sự liên kết giữa nghiên cứu, thực hành và chính 

sách nông nghiệp. 

Cụ thể, các nông trại quảng bá sản phẩm một cách độc lập, thiếu tính liên 

kết với doanh nghiệp thường có tỷ lệ truy xuất nguồn gốc thấp hơn. Do đó, việc 

liên kết nông dân với các tổ chức sản xuất lớn để tăng cường áp dụng nông 

nghiệp công nghệ cao và truy xuất nguồn gốc. Nghiên cứu của Monteiro và 

Caswell (2009) đã chỉ ra vai trò và quyền lực của các nhà bán lẻ trong việc áp 

đặt các quy chuẩn truy xuất nguồn gốc trong chuỗi giá trị nông sản. Mặt khác, 

các công ty tư nhân thường đóng vai trò dẫn dắt trong việc áp dụng công nghệ 

số trong nông nghiệp cho mục đích thương mại. Tuy nhiên, các công ty này 

thường nhắm đến đối tượng khách hàng là các nông trại vừa và lớn mà thường 

bỏ qua đối tượng ít hấp dẫn hơn là các nông trại có quy mô nhỏ. Do đó, nhà 

nước cần can thiệp để tạo một môi trường khuyến khích nông nghiệp công nghệ 

cao cho các nông trại nhỏ (FAO, 2020). 

Để làm được hai điều này, nhà nước cần tổ chức (i) đối thoại chính sách về 

phát triển công cụ kỹ thuật số cho nông nghiệp ở phạm vi cấp ngành, cấp quốc 

gia / tỉnh / lưu vực nông nghiệp; cấp độ chuỗi giá trị và cho từng trình độ công 

nghệ cụ thể; (ii) khuyến khích khởi nghiệp mạo hiểm trong lĩnh vực nông nghiệp 

kỹ thuật số; (iii) cải thiện khả năng tiếp cận các sản phẩm tài chính phù hợp cho 

các tổ chức sản xuất, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và các công ty khởi 

nghiệp muốn đầu tư vào kỹ thuật số; (iv) cải thiện và quản lý quyền truy cập vào 

dữ liệu và thông tin cần thiết để tiến hành máy học dữ liệu lớn (big data machine 

learning) trong nông nghiệp kỹ thuật số; (v) cải thiện khung pháp lý Thương mại 

điện tử; (vi) giải quyết các nút thắt trong nghiên cứu công; và (vii) hài hòa các 

can thiệp với các chương trình nghị sự của nền kinh tế kỹ thuật số (FAO, 2020). 

Cuối cùng, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thương mại điện tử ngày 

càng phát triển và trở nên phổ biến hơn đối với các quốc gia mới nổi. Chính vì 

vậy, cần phát huy các sàn thương mại điện tử trong việc quảng bá nông nghiệp 

thông minh và nông nghiệp công nghệ cao. Cụ thể, các cơ quan chính phủ, đặc 
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biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp cần có những chính sách kết nối giữa nông 

dân và các doanh nghiệp thương mại điện bằng những chuyến thăm quan, hội 

thảo. Bên cạnh đó, chính quyền tiếp cận cơ sở dữ liệu từ địa phương để tạo 

thuận lợi cho sự liên kết giữa nông dân và các sàn thương mại. Ngoài ra, cần có 

những chính sách thu hút các nhà đầu tư và các nhà tài trợ các doanh nghiệp 

thương mại điện tử nông nghiệp để góp phần giảm tổn thất sau thu hoạch hoặc 

tăng năng suất của nông dân (GSMA, 2019).  

Ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo 

Công nghiệp chế biến, chế tạo là một trong những ngành nổi bật, góp phần 

định hình nền kinh tế quốc gia. COVID-19 cùng các lệnh giãn cách đã buộc các 

doanh nghiệp thay đổi cách hoạt động. Bên cạnh đó, các tiến bộ khoa học kĩ 

thuật cũng được đẩy mạnh đầu tư vào các dây chuyền sản xuất. Thông qua công 

nghệ IoT, các máy móc có thể liên tục hoạt động và phản ứng với bất kỳ vấn đề 

nào phát sinh, làm giảm tỷ lệ lỗi và hỏng hóc sản phẩm, giảm tổng thể chi phí 

khổng lồ mà các nhà sản xuất phải đối mặt trước đây (Business Case Studies, 

2018; Doms, Dunne và các cộng sự 1995). Để gia tăng năng suất, duy trì hoạt 

động trong những biến động của thế giới như dịch bệnh COVID, các doanh 

nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng điều khiển số, các dây chuyền sản xuất tự động 

trong các ngành công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo, nơi xảy 

ra các quá trình gia công và ép. Đồng thời, áp dụng điều khiển số trong sản xuất.  

Để đạt được những yêu cầu trên, trước hết, nhà nước cần xác định đây là 

một trong những trụ cột quan trọng, góp phần định hình nền kinh tế quốc gia để 

có những chính sách hỗ trợ, khuyến khích thu hút đầu tư.  

Thứ hai, các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý, cộng đồng kinh 

doanh, thống kê và nghiên cứu được khuyến khích tương tác với các bên liên 

quan trong hệ sinh thái IoT (ví dụ: các nhà cung cấp kết nối khác nhau, nhà cung 

cấp nền tảng IoT, v.v.) để tạo sự liên kết giữa các bên liên quan để quá trình 

triển khai, ứng dụng các tiến bộ khoa học trong sản xuất diễn ra dễ dàng và hiệu 

quả.  

Thứ ba, để có thể áp dụng được những công nghệ cao này, đòi hỏi nguồn 

nhân lực chất lượng cao, có thể ứng dụng các tiến bộ công nghệ trong sản xuất. 

Do đó, chính phủ cần tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhân tài, các chuyên gia 

nước ngoài trong lĩnh vực này ở lại Việt Nam làm việc, tạo động lực phát triển 
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cho công nhân trong nước. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần đảm bảo cung 

cấp chương trình học tập nâng cao năng lực sử dụng kỹ thuật số trong toàn tổ 

chức (OECD, 2019a).  

Cuối cùng, quan trọng hơn hết, chính phủ nên phân bổ ngân sách hàng năm 

để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, vừa và nhỏ với các chương trình tư vấn, 

cải tiến hệ thống pháp luật, tham gia vào giao lưu quốc tế, đào tạo nhân tài, tổ 

chức các cuộc tuyển chọn khác nhau và các hoạt động khen thưởng cho các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ (Chen, Lin và các cộng sự 2021). Để hỗ trợ chuyển đổi 

kỹ thuật số trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng theo nghiên cứu của Chen, 

Lin và các cộng sự (2021), chính phủ nên tạo một nền tảng kỹ thuật số cho 

doanh nghiệp, phát triển nền tảng học tập kỹ thuật số, thúc đẩy hệ thống thanh 

toán kỹ thuật số, và tài trợ cho chuyển đổi kỹ thuật số trong kinh doanh bắt đầu 

từ dịch vụ nhỏ.  

Đầu tư phát triển logistics – thương mại điện tử 

Khi quá trình chuyển đổi kỹ thuật số tiến triển, các mô hình kinh doanh 

mới sẽ phát sinh theo những cách khó dự đoán. Do đó, cần xóa bỏ các rào cản 

quy định tạo ra sự khác biệt giữa thương mại trực tuyến và ngoại tuyến (OECD, 

2019b). Cụ thể: 

Thứ nhất, Việt Nam nên dành nhiều đầu tư đối với logistics, xây dựng kế 

hoạch phát triển logistics với các khu hiện đại, thông minh dựa trên công nghệ 

AI, IoT, nhằm cung cấp người tiêu dùng các chế độ dịch vụ thông minh mới như 

giao hàng không tiếp xúc. Trong đó, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng bền vững 

với hệ thống giao thông đô thị mật độ cao ở trung tâm đô thị hiệu quả và chặt 

chẽ với khu vực bên ngoài, đảm bảo hàng hóa được lưu thông, vận chuyển dễ 

dàng. Từ đó, các đối tác thượng nguồn và hạ nguồn trong chuỗi cung ứng cũng 

sẽ được đảm bảo, tối ưu hóa trước những biến động của thế giới.  

Thứ hai, các doanh nghiệp cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và đa dạng 

hóa các mô hình kinh doanh theo hướng sử dụng các giải pháp kỹ thuật số. Cụ 

thể, các doanh nghiệp cần tăng cường các công cụ trực tuyến và kĩ thuật số trong 

việc tiếp cận khách hàng. Vai trò của chính phủ lúc này là giúp cải thiện truy cập 

Internet và khả năng chi trả thông qua quan hệ đối tác công tư, cùng với sự hỗ 

trợ cấp cộng đồng của các tổ chức xã hội dân sự. Đồng thời, bộ Thương mại cần 

hợp tác với Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á về nâng cao năng lực 
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điện tử thông qua tăng cường kiến thức và kỹ năng thương mại điện tử của các 

quan chức chính phủ. 

Cuối cùng, đại dịch COVID-19 đã kéo dài năng lực của các nhà khai thác 

bưu chính và hậu cần trên toàn thế giới. Do đó, Việt Nam cần tiếp tục hỗ trợ các 

nhà khai thác bưu chính được chỉ định của họ, các nhà vận chuyển hàng không 

và các nhà khai thác chuyển phát nhanh trong cuộc khủng hoảng COVID-19 

đang diễn ra và để cung cấp hỗ trợ cho các nỗ lực phục hồi trong tương lai  

(UNCTAD, 2020). 

Phát triển du lịch bền vững  

Hiện nay, mục tiêu phát triển bền vững hậu COVID-19 hướng tới các chính 

sách kinh tế kết hợp với giảm thiểu khí cacbon (Griffiths, Del Rio và các cộng 

sự 2021) ví dụ như khuyến khích đi lại bằng xe đạp, đi bộ, xe công cộng, 

khuyến khích sản xuất các loại xe điện, thân thiện với môi trường. Theo đó, du 

lịch cũng cần được phát triển theo hướng du lịch bền vững như thế giới đang 

hướng đến. Cụ thể: 

Thứ nhất, Việt Nam cần xem COVD-19 là cơ hội để nâng cấp các cơ sở hạ 

tầng, dịch vụ phục vụ du lịch phát triển thông qua các gói hỗ trợ và các chính 

sách quy hoạch kỹ lưỡng phù hợp với định hướng phát triển đô thị. Từ đó, Việt 

Nam cần  tăng cường hợp tác với các  để lên kế hoạch và quản lí giao thông giữa 

các thành phố (Fouda, Mahmoudi và các cộng sự 2020; Keogh-Brown, Jensen 

và các cộng sự 2020). Tập trung vào các khía cạnh khác nhau trong việc hệ 

thống phân cấp vận tải: tránh (giảm nhu cầu đi lại), thay đổi (khuyến khích mọi 

người đi bộ, đạp xe, thay vì lái xe), hoặc cải thiện với du lịch sạch và tiết kiệm 

năng lượng hơn (Griffiths, Del Rio và các cộng sự 2021; Rode, Heeckt và các 

cộng sự 2019). 

Thứ hai, cần có những định hướng chiến lược phát triển du lịch bền vững, 

gắn chặt với bảo vệ môi trường, thích ứng với các biến đổi khí hậu. Theo đó, các 

chương trình tạo mảng xanh tại các khu du lịch nên được khuyến khích để nâng 

cao nhận thức của người dân và cả khách du lịch về lợi ích của việc bảo vệ môi 

trường sống và môi trường tự nhiên. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện hệ thống chính 

sách và các quy định về bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch với các quy 

trình hướng dẫn và quy định về tiêu chuẩn xả thải cho các doanh nghiệp. 
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Cuối cùng, du lịch bền vững đòi hỏi phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao. Do đó, các cơ sở giáo dục cần thông qua các chương trình học kỳ doanh 

nghiệp để sinh viên nắm được yêu cầu quan trọng của thị trường lao động và 

giúp trường điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với xu thế mới. Bên cạnh 

đó, cần ứng dụng công nghệ đào tạo trực tuyến và đào tạo từ xa đối với những 

địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch 

tại các địa phương và phát triển số lượng nguồn nhân lực trên diện rộng. Đặc 

biệt, cần thu hút các nhân lực tại các địa phương lân cận có tay nghề và kỹ năng, 

tạo điều kiện về chỗ ở, phương tiện di chuyển, đãi ngộ phúc lợi, điều kiện học 

tập cho con em lao động để tạo nguồn nhân lực tại chỗ trong dài hạn. 

Cải thiện hệ thống y tế  

Dịch bệnh làm các quốc gia phải suy nghĩ nhiều hơn về ngành chăm sóc 

sức khỏe hiện tại. Từ đó, việc đầu tư chi phí cho các tiến bộ khoa học trong thăm 

khám sức khỏe trở nên quan trọng và cần thiết hơn. Chất lượng chăm sóc sức 

khỏe là một khái niệm chủ quan, phức tạp và đa chiều. Donabedian đã định 

nghĩa chất lượng chăm sóc sức khỏe là "việc áp dụng khoa học và công nghệ y 

tế theo cách thức tối đa hóa lợi ích của nó đối với sức khỏe mà không làm tăng 

rủi ro một cách tương ứng" (Donabedian, 1980). Nghiên cứu cho rằng có ba yếu 

tố tác động đến chất lượng ngành, bào gồm: 1) chất lượng kỹ thuật, 2) chất 

lượng giữa các cá nhân và 3) tiện nghi. Theo đó, một số pháp được đề xuất cụ 

thể như sau: 

(i) Cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và dữ liệu y tế: Phát huy khả năng 

lữu trữ và truy cập dữ liệu giúp chuyên gia chăm sóc sức khỏe hiện có thể truy 

xuất dữ liệu bệnh nhân từ mọi nơi. Ngoài ra, mạng nội bộ và internet sẽ cho 

phép các chuyên gia chăm sóc sức khỏe chia sẻ thông tin y tế nhanh chóng với 

nhau, giúp chăm sóc bệnh nhân hiệu quả hơn. Theo Quyết định 4888/QĐ-BYT 

năm 2019, Bộ Y tế đã khoán cho Cục công nghệ thông tin làm đầu mối xây 

dựng trung tâm dữ liệu y tế và cơ sở dữ liệu y tế quốc gia. Tuy nhiên, để đẩy 

nhanh tiến độ, dự án này có thể mang ra đấu thầu, để các doanh nghiệp, tập đoàn 

lớn về công nghệ tham gia vào thực hiện, dưới sự quản lý của Cục công nghệ 

thông tin và Bộ Y tế.  

(ii) Cải thiện đường truyền thông tin: Ngày nay, công nghệ kỹ thuật số đã 

làm cho việc giao tiếp giữa nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bệnh 



 

102 

nhân trở nên rất dễ dàng. Công nghệ đã tạo điều kiện cho bệnh nhân và bác sĩ 

liên hệ dễ dàng hơn tỏng việc đặt lịch thăm khám hay tư vấn sức khỏe. Ngoài ra, 

các chuyên gia y tế có thể tạo hội thảo trên web, video của riêng họ và sử dụng 

các nền tảng trực tuyến và phương tiện truyền thông xã hội để giao tiếp với các 

chuyên gia khác. Hội nghị từ xa đã giúp dễ dàng giao tiếp vượt ra ngoài biên 

giới địa lý. Do đó, đường truyền thông tin cần phải liên tục được cải thiện, nâng 

cấp để đảm bảo tiến tình này diễn ra liên tục, không gảy khúc. 

(iii) Ứng dụng rộng rãi hồ sơ sức khỏe điện tử: Sự ra đời của công nghệ kỹ 

thuật số giúp hồ sơ sức khỏe bệnh nhân trên mọi miền đất nước được lưu trữ 

trực tuyến thông qua ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) (Health 

Management, 2020). Quyền truy cập vào EHR giúp lưu trữ tập trung tất cả dữ 

liệu bệnh nhân và truy cập nhanh hơn, đồng thời cho phép thanh toán y tế nhanh 

chóng và dễ dàng hơn. Đại dịch COVID-19 bùng nổ, hồ sơ sức khỏe điện tử ở 

Việt Nam mới bắt đầu trở nên phổ biến hơn nhưng còn chưa đồng bộ. Do đó, 

cần đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động tất cả mọi người sử dụng ứng 

dụng để việc theo dõi sức khỏe trong thời điểm hiện tại lẫn tương lai dễ dàng 

hơn. 

(iv) Telemedicine/Telehealth: Telehealth có thể huy động tất cả các khía 

cạnh của tiềm năng chăm sóc sức khỏe để giảm lây truyền bệnh tật, giảm gánh 

nặng về các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hệ thống y tế 

(Monaghesh và Hajizadeh, 2020). Tuy nhiên, hiện nay, chưa có sự quan tâm và 

đầu tư phát triển cho hoạt động chuyển đổi số tại các cơ sở y tế vùng nông thôn 

Việt Nam. Những vùng này thường ở địa hình khó tiếp cận, kết nối mạng 

thường yếu và không ổn định, gây khó khăn cho việc ứng dụng công nghệ thông 

tin. Các nghiên cứu ở những nước áp dụng y tế công nghệ cao cho thấy kết nối 

Internet thiếu ổn định là một trong những trở ngại hàng đầu. Do đó, cần có 

những chính sách tăng cường phủ sóng và giảm chi phí kết nối mạng Internet ở 

những khu vực xa xôi để giúp người dân tiếp cận công nghệ, tạo cơ hội cho 

người nông dân tăng cường các kiến thức về công nghệ thông tin và chăm sóc 

sức khỏe.  

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

Trong thời đại 4.0, trước những biến động của toàn cầu, việc đẩy mạnh yếu 

tố khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng trong phát 
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triển bền vững, duy trì sự cạnh tranh ở mỗi quốc gia. Tính đến năm 2017, tổng 

chi tiêu trong nước cho lĩnh vực này ở Việt Nam chỉ chiếm 0,5% GDP, cách biệt 

lớn so với các quốc gia khác.  

 

Hình 4: Tổng chi tiêu trong nước cho lĩnh vực Nghiên cứu và Phát triển 

Nguồn: World Bank 

Để có thể linh hoạt đáp ứng trước những biến động của thế giới, Việt Nam 

cần đầu tư nhiều hơn đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

thông qua một số chính sách sau: 

Thứ nhất, tăng mức chi đầu tư cho lĩnh vực Nghiên cứu và Phát triển. Bên 

cạnh đó, cung cấp các ưu đãi về thuế cho lĩnh vực này. Cụ thế, các gói trợ cấp và 

trợ cấp thuế của chính phủ là cách hiệu quả nhất để tăng sự đổi mới cũng như 

năng suất. Các nghiên cứu cho thấy việc cắt giảm các chi phí cho lĩnh vực R&D 

10% sẽ làm tăng 10% đầu tư vào đổi mới trong dài hạn (Savchuk, 2019).  

Thứ hai, cần thu hút và đào tạo nguồn nhân lực là những nhà khoa học, 

nghiên cứu có chuyên môn cao, kể cả đối với người nước ngoài. Một nghiên cứu 

cho thấy rằng việc tăng dân số nhập cư tốt nghiệp đại học ở Hoa Kỳ lên 01 điểm 

phần trăm đã làm tăng số lượng bằng sáng chế trên đầu người trong thời kỳ mới 

lên tới 18%. Bên cạnh đó, cần có các chương trình đào tạo nhân lực công nghệ 

thông tin cho học sinh, sinh viên từ sớm; cập nhập các giáo trình đào tạo gắn với 

các xu thế mới trên thế giới như internet kết nối vạn vật (Internet of things-IoT), 

AI, công nghệ robot. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết đào tạo và thực hành giữa 

các trường và khu vực doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ thông tin. 

Cuối cùng, chính phủ cần tạo điều kiện để phát huy khả năng các trường 

đại học trong nước thông qua việc kết hợp với các viện nghiên cứu, đại học, 
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trung tâm nghiên cứu lớn trên thế giới về nền tảng công nghệ, kỹ thuật số, nhằm 

xây dựng hệ thống đại học thông minh. Từ đó, từng bước hình thành các trung 

tâm nghiên cứu về khoa học công nghệ, kỹ thuật số hàng đầu trong khu vực và 

trên thế giới. 

Kết luận 

Đại dịch COVID-19 đã vẽ ra một bức tranh rõ ràng về sự thay đổi đáng kể 

của nền kinh tế và môi trường thế giới trong thời gian sắp tới. Bằng ma trận 

thương số LQ, phân tích shift-share, kết hợp với các thống kê, so sánh, các 

nhóm ngành nông nghiệp; công nghiệp chế biến, chế tạo; dịch vụ lưu trú, ăn 

uống (du lịch); thương nghiệp; logistics và y tế là các nhóm ngành quan trọng ở 

Việt Nam trong tương lai, cần có những đề xuất chính sách phát triển khi dịch 

bệnh được kiểm soát. Ngoài ra, bằng tổng hợp các nghiên cứu về yếu tố ảnh 

hưởng ngành và những bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trong phát triển 

ngành có thể thấy, bên cạnh thể chế, chính sách thì công nghệ và con người là 

yếu tố then chốt sẽ quyết định duy trì sự phát triển bền vững. Do đó, để nhanh 

chóng phục hồi và bắt kịp tiến độ phát triển của các nước trên thế giới, Việt 

Nam cần có những lực chọn chính sách, chiến lược đúng đắn và phù hợp đối với 

thực trạng của quốc gia. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Business Case Studies. (2018). How technology plays a key role in the 

manufacturing industry. Retrieved from 

https://businesscasestudies.co.uk/how-technology-plays-a-key-role-in-the-

manufacturing-

industry/#:~:text=Technology%20also%20plays%20a%20key,precision%20

in%20the%20manufacturing%20process.&text=It%20reduces%20the%20ris

k%20of,products%20are%20supplied%20to%20consumers. 

2. Chen, C.-L., Lin, Y.-C., Chen, W.-H., Chao, C.-F., & Pandia, H. (2021). 

Role of Government to Enhance Digital Transformation in Small Service 

Business. Sustainability, 13(3), 1028.  

3. Doms, M., Dunne, T., & Roberts, M. J. (1995). The role of technology use in 

the survival and growth of manufacturing plants. International journal of 

industrial organization, 13(4), 523-542.  

https://businesscasestudies.co.uk/how-technology-plays-a-key-role-in-the-manufacturing-industry/#:~:text=Technology%20also%20plays%20a%20key,precision%20in%20the%20manufacturing%20process.&text=It%20reduces%20the%20risk%20of,products%20are%20supplied%20to%20consumers
https://businesscasestudies.co.uk/how-technology-plays-a-key-role-in-the-manufacturing-industry/#:~:text=Technology%20also%20plays%20a%20key,precision%20in%20the%20manufacturing%20process.&text=It%20reduces%20the%20risk%20of,products%20are%20supplied%20to%20consumers
https://businesscasestudies.co.uk/how-technology-plays-a-key-role-in-the-manufacturing-industry/#:~:text=Technology%20also%20plays%20a%20key,precision%20in%20the%20manufacturing%20process.&text=It%20reduces%20the%20risk%20of,products%20are%20supplied%20to%20consumers
https://businesscasestudies.co.uk/how-technology-plays-a-key-role-in-the-manufacturing-industry/#:~:text=Technology%20also%20plays%20a%20key,precision%20in%20the%20manufacturing%20process.&text=It%20reduces%20the%20risk%20of,products%20are%20supplied%20to%20consumers
https://businesscasestudies.co.uk/how-technology-plays-a-key-role-in-the-manufacturing-industry/#:~:text=Technology%20also%20plays%20a%20key,precision%20in%20the%20manufacturing%20process.&text=It%20reduces%20the%20risk%20of,products%20are%20supplied%20to%20consumers


 

105 

4. Donabedian, A. (1980). The Definition of Quality and Approaches to its 

Assessment “, Anne Arbor, Michigan. In: Health Administration Press. 

5. FAO. (2020). Digital Innovation for promoting Agriculture 4.0 in the Near 

East and North Africa. Retrieved from FAO: 

http://www.fao.org/3/nd262en/nd262en.pdf 

6. Florence, P. S. (1939). Report on the Location of Industry. Political 

Economic Planning, London, UK.  

7. Fouda, A., Mahmoudi, N., Moy, N., & Paolucci, F. (2020). The COVID-19 

pandemic in Greece, Iceland, New Zealand, and Singapore: Health policies 

and lessons learned. Health policy technology, 9(4), 510-524. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2020.08.015 

8. Fuchs, M., Rijken, L., Peters, M., & Weiermair, K. (2000). Modelling Asian 

incoming tourism: A shift‐share approach. Asia Pacific Journal of Tourism 

Research, 5(2), 1-10.  

9. Griffiths, S., Del Rio, D. F., & Sovacool, B. (2021). Policy mixes to achieve 

sustainable mobility after the COVID-19 crisis. Renewable Sustainable 

Energy Reviews, 110919.  

10. GSMA. (2019). E-commerce in agriculture: new business models for 

smallholders’ inclusion into the formal economy. Retrieved from 

https://data.gsmaintelligence.com/api-web/v2/research-file-

download?id=42565642&file=2761-280519-Agri-e-commerce.pdf 

11. Health Management. (2020). The Impact of Digital Technology on 

Healthcare. Retrieved from https://healthmanagement.org/c/cardio/news/the-

impact-of-digital-technology-on-healthcare 

12. Keogh-Brown, M. R., Jensen, H. T., Edmunds, W. J., & Smith, R. D. (2020). 

The impact of Covid-19, associated behaviours and policies on the UK 

economy: A computable general equilibrium model. SSM-population health, 

12, 100651. doi:https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2020.100651 

13. Mo, S. W., Lee, K. B., Lee, Y. J., & Park, H. G. (2020). Analysis of import 

changes through shift-share, location quotient and BCG techniques: 

Gwangyang Port in Asia. The Asian Journal of Shipping Logistics, 36(3), 

145-156.  

http://www.fao.org/3/nd262en/nd262en.pdf
https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2020.08.015
https://data.gsmaintelligence.com/api-web/v2/research-file-download?id=42565642&file=2761-280519-Agri-e-commerce.pdf
https://data.gsmaintelligence.com/api-web/v2/research-file-download?id=42565642&file=2761-280519-Agri-e-commerce.pdf
https://healthmanagement.org/c/cardio/news/the-impact-of-digital-technology-on-healthcare
https://healthmanagement.org/c/cardio/news/the-impact-of-digital-technology-on-healthcare
https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2020.100651


 

106 

14. Monaghesh, E., & Hajizadeh, A. (2020). The role of telehealth during 

COVID-19 outbreak: a systematic review based on current evidence. BMC 

Public Health, 20(1), 1-9.  

15. Monteiro, D. M. S., & Caswell, J. A. (2009). Traceability adoption at the 

farm level: An empirical analysis of the Portuguese pear industry. Food 

Policy, 34(1), 94-101.  

16. OECD. (2019a). Measuring the Digital Transformation: A ROADMAP FOR 

THE FUTURE. Retrieved from https://www.oecd.org/going-

digital/measurement-roadmap.pdf 

17. OECD. (2019b). Unpacking E-commerce: Business Models, Trends and 

Policies. Retrieved from https://www.oecd.org/going-digital/unpacking-

ecommerce.pdf 

18. Rode, P., Heeckt, C., & da Cruz, N. F. (2019). National transport policy and 

cities: Key policy interventions to drive compact and connected urban 

growth. In: Coalition for Urban Transitions. London and Washington, DC. 

Available at …. 

19. Savchuk, K. (2019). The Five Best Policies to Promote Innovation — And 

One Policy to Avoid. Retrieved from 

https://www.gsb.stanford.edu/insights/five-best-policies-promote-

innovation-one-policy-avoid 

20. UNCTAD. (2020). COVID-19 and e-commerce impact on businesses and 

policy responses. Retrieved from https://unctad.org/system/files/official-

document/dtlstictinf2020d2_en.pdf 

https://www.oecd.org/going-digital/measurement-roadmap.pdf
https://www.oecd.org/going-digital/measurement-roadmap.pdf
https://www.oecd.org/going-digital/unpacking-ecommerce.pdf
https://www.oecd.org/going-digital/unpacking-ecommerce.pdf
https://www.gsb.stanford.edu/insights/five-best-policies-promote-innovation-one-policy-avoid
https://www.gsb.stanford.edu/insights/five-best-policies-promote-innovation-one-policy-avoid
https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstictinf2020d2_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstictinf2020d2_en.pdf


 

107 

TÁC ĐỘNG TỪ ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI CÁC NỀN KINH TẾ VÀ 

NHỮNG GỢI MỞ ỨNG PHÓ  
 

       PGS.TS Phạm Thị Túy21 

                      Học viện CTQG Hồ Chí Minh 

TÓM TẮT 

Diễn tiến cũng như hệ luỵ mà đại dịch COVID-19 là hiện thực và đến nay 

đã gần hai năm qua đi, song những đoán định về thời điểm kết thúc đại dịch, ước 

lượng những tác động của đại dịch, cũng như khẳng khả năng kiểm soát một 

cách hoàn toàn chủ động đối với đại còn là vấn đề cần thêm thời gian để kiểm 

chứng. Mặc dù cả thế giới đã nỗ lực trong phòng, chống đại dịch này bằng các 

biện pháp y tế, song trên tổng thể, do đặc thù của dịch bệnh này mà vận hành 

kinh tế, xã hội của các quốc gia và vẫn trong trạng thái bị động từ tiếp nhận, ứng 

phó với những tác động của đại dịch và “dò dẫm” để kiếm tìm giải pháp “chung 

sống” với đại dịch.  Vì vậy, nhận diện về những tác động của đại dịch để có 

những lựa chọn thích nghi, ứng phó phù hợp là cần thiết đặt ra hiện nay và Việt 

Nam không là ngoại lệ. 

TỪ KHOÁ: Đại dịch Covid-19; tác động đại dịch với nền kinh tế; ứng 

phó của các nền kinh tế. 

Kể từ đầu năm 2020, khi đại dịch COVID 19 bùng phát, nền kinh tế thế 

giới bước sang một trạng thái vận hành bất thường với những sự gián đoạn lưu 

thông kinh tế do yêu cầu bắt buộc của việc phòng chống dịch. Kết quả của trạng 

thái bất thường này đã tác động nhiều mặt đến nền kinh tế toàn cầu cũng như 

mỗi nền kinh tế trong đó có nền kinh tế Việt Nam. 

1.Tác động từ đại dịch COVID-19 đến nền kinh tế thế giới 

Dựa trên các báo cáo, nghiên cứu đánh giá tác động của đại dịch COVID-

19 đến nền kinh tế thế giới đã công bố, chúng ta có thể nhìn nhận một cách cụ 

thể về các tác động từ đại dịch đến nền kinh tế toàn cầu qua các chỉ số kinh tế cơ 

bản sau: 

Thứ nhất, đại dịch đã làm sụp giảm đáng kể thương mại toàn cầu. 

 
21 Phó Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học 



 

108 

COVID-19 khởi phát cuối năm 2019, song chỉ trong một thời gian ngắn 

với việc dịch bệnh gia tăng từng ngày, theo đó các quốc gia, các nền kinh tế phải 

thúc đẩy mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch, mà như chúng ta đã biết, 

đặc thù của các biện pháp này là phong tỏa một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản 

xuất, giao dịch tại nhiều quốc gia và khu vực dẫn đến việc ngưng trệ các hoạt 

động giao thương, đình trệ hoạt động sản xuất…Do đó, đã đưa đến những ảnh 

hưởng bất lợi cho tình hình thương mại thế giới, vốn cũng đang có dấu hiệu 

chững lại so với những năm trước do căng thẳng thương mại leo thang và tăng 

trưởng kinh tế chậm lại trên quy mô toàn cầu.  

Kết quả là cung, cầu hàng hóa trên phạm vi toàn cầu cũng ngưng trệ và 

khối lượng thương mại hàng hoá thế giới sụt giảm đáng kể ngay từ những tháng 

đầu năm 2020, giảm sâu ở những tháng tiếp sau và đã có những dấu hiệu phục 

hồi từ những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Mặc dù vậy, nếu tham 

chiếu với trước khi xảy ra đại dịch cho thấy một sự rõ ràng về mức độ trầm 

trọng từ những tác động ở phương diện này của đại dịch COVID-19. (Xem hình 

1.1) 

Hình 1.1: Tình hình thương mại thế giới giai đoạn 2000-2020 và dự 

báo các kịch bản sau COVID-19 

 

Nguồn: WTO (2020) 

Bước sang giữa cuối năm 2021, với những nỗ lực trong kiểm soát bước 

đầu đại dịch nhờ vaccin và thích ứng từng bước với đại dịch mà thương mại toàn 

cầu có những cải thiện so với năm 2020, theo công bố dự báo mới nhất của Tổ 
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chức Thương mại thế giới (WTO) ngày 4/10/2021, Tổ chức Thương mại thế giới 

(WTO) đã công bố dự báo mới nhất về tăng trưởng thương mại toàn cầu trong 

năm 2021 và 2022 lần lượt là 10,8% và 4,7% nhờ sự gia tăng trở lại của các hoạt 

động kinh tế trong nửa đầu năm nay. Theo báo cáo này, hoạt động thương mại 

toàn cầu có thể đạt mức tăng trưởng tới 10,8% trong năm 2021, tức tăng thêm 

2,8% so với mức dự báo công bố tháng 3 vừa qua. Tương tự, mức dự báo tăng 

trưởng thương mại cho năm 2022 là 4,7%, tăng 0,7% so với dự báo trước đó. 

Tăng trưởng sản lượng hàng xuất khẩu năm 2021 tại khu vực châu Âu là 9,7%; 

châu Á là 14,4 %; châu Phi là 7%; Bắc Mỹ là 8,7%; Nam Mỹ là 7,2%... Trong 

khi đó, sản lượng hàng nhập khẩu năm 2021 dự kiến sẽ tăng 12,6% ở Bắc Mỹ; 

19,9% ở Nam Mỹ; 9,1% ở châu Âu; 11,3% ở châu Phi; 10,7% ở châu Á22... 

Thứ hai, đại dịch COVID-19 cũng tác động tiêu cực đến đầu tư. 

Đồng thời, với những tác động nghiêm trọng đến thương mại toàn cầu, đại 

dịch COVID-19 cũng đang tác động tiêu cực đến danh mục đầu tư và dòng vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Theo dự báo của UNCTAD, tác động từ 

khủng hoảng COVID-19 sẽ khiến tổng vốn FDI toàn cầu giảm mạnh. Tổng giá 

trị vốn FDI toàn cầu năm 2020 được dự báo sẽ giảm khoảng 40% so với năm 

2019 (giảm từ 1,54 nghìn tỷ USD năm 2019 xuống khoảng 924 triệu USD). Đây 

là lần đầu tiên dòng vốn FDI giảm xuống dưới 1 nghìn tỷ đô la kể từ năm 2005. 

FDI toàn cầu được dự báo sẽ giảm thêm 5 đến 10% vào năm 2021 và chỉ bắt đầu 

phục hồi trong 2022. Tuy vậy, sự phục hồi này vẫn chỉ mang tính kỳ vọng. 

(UNCTAD, 2020, tr.1.), mà cơ bản bên cạnh sụt giảm về thương mại, dòng vốn 

FDI trên phạm vi toàn cầu đều có sự sụt giảm mạnh mẽ. (Xem hình 1.2 và hình 

1.3) 

 
22  Đảng Cộng sản Việt Nam: “WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu”; 

https://dangcongsan.vn/. 
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Hình 1.2. Diễn biến tăng trưởng thương mại và FDI toàn cầu 2005-2020 và 

dự báo đến năm 2025. 

 

               Nguồn: Báo cáo của WEO  

Hình 1.3: Tỷ lệ tăng trưởng của dòng vốn FDI chảy vào các khu vực 

khác nhau trên thế giới, so sánh bình quân giai đoạn 2001-2019 và năm 2020 

 

Nguồn: Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu của WB 2020 

Ghi chú: EAP = Đông Á và Thái Bình Dương, ECA = Châu Âu và Trung Á, 

LAC = Châu Mỹ Latinh và Caribe, MNA= Trung Đông và Bắc Phi, SAR = Nam 

Á, SSA = Châu Phi cận Sahara. 
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Thứ ba, đại dịch COVID-19 gây nên sự sụt giảm rõ rệt về việc làm và 

thu nhập  

Những gián đoạn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh do yêu cầu cách ly 

và phòng chống dịch ở các quốc gia cũng gây ra tình hình sụt giảm việc làm rõ 

rệt ở tất cả các khu vực, chủ yếu do việc tạm dừng hoạt động. Ngoại trừ hai quốc 

gia là Mỹ và Canada, sụt giảm việc làm gây ra bởi thất nghiệp nhiều hơn là do 

tình trạng đóng băng hoạt động. Thu nhập toàn cầu được ILO cũng được dự báo 

sẽ giảm khoảng 10.7% trong ba quý đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019. 

(ILO, 2020) 

Bảng 1.2:  Tỷ lệ giảm giờ làm và thu nhập của lao động ở  

một số khu vực trên thế giới 

 

Nguồn: ILO (4/2020) 

Thứ tư, COVID-19 làm suy giảm trầm trọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 

Kể từ năm 1870, nền kinh tế thế giới đã trải qua 14 lần suy thoái toàn cầu 

vào các năm 1876, 1885, 1893, 1908, 1914, 1917-21, 1930-32, 1938, 1945-46, 

1975, 1982, 1991, 2009, và 2020; trong đó suy thoái kinh tế toàn cầu do 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-hanoi/documents/briefingnote/wcms_741174.pdf


 

112 

COVID-19 được dự báo là đợt suy thoái sâu thứ tư trong toàn bộ giai đoạn 150 

năm này (sau các cuộc suy thoái năm 1914, 1930-32, và 1945-46) và là suy 

thoái trầm trọng nhất kể từ khi Thế chiến II kết thúc.  

Bảng 1.3: Tác động của đại dịch COVID -19 lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu 

(dữ liệu so sánh từ 2008 đến 2021) 

Năm GDP  

(nghìn tỷ USD) 

Tốc độ tăng 

trưởng GDP 

(%) 

Tốc độ tăng trưởng GDP 

bình quân đầu người 

(%) 

2008 - 1,9 0,6 

2009 - -1,8 -2,9 

2010 66.113 4,4 3,1 

2011 73.448 3.14 2,1 

2012 75.146 2.517 1,2 

2013 77.302 2.663 1,5 

2014 79.451 2.847 1,7 

2015 75.199 2.879 1,7 

2016 76.336 2.592 1,5 

2017 81.229 3.262 2,1 

2018 86.357 3.042 1,8 

2019 87.698 2.475 1,3 

2020:+ Toàn 

cầu 

+ Các nền kinh 

tế đang phát 

triển 

+ Các nền kinh 

tế phát triển 

- 

- 

 

- 

-4,3% 

-2,6% 

 

-5,4% -                                          

- 

 

-                       

2021 (dự báo) 

+ Toàn cầu 

+ Các nền kinh 

tế đang phát 

triển 

+ Các nền kinh 

tế phát triển 

 

- 

- 

 

- 

 

 

  >+4% 

+5% 

 

+ 3,3% 

- 

- 

 

 

- 

Nguồn: Worldbank (2020, 2-2021) 
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Theo một báo cáo gần đây của UNCTAD (Hội nghị Liên Hợp Quốc về 

Thương mại và Phát triển), thì nền kinh tế thế giới giảm 3,5% trong năm 2020 

đối với các nước phát triển là những nước phụ thuộc nhiều vào dịch vụ nên bị 

ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng.   Tốc độ tăng trưởng khu vực Đông Nam Á 

giảm 3,9% do mất nguồn thu từ du lịch quốc tế, suy giảm đầu tư của khu vực tư 

nhân và giảm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và khai khoáng. Cũng theo báo 

cáo này, dự báo tăng trưởng sản lượng thế giới là 5,3% trong năm nay khi nền 

kinh tế lấy lại vị thế đã mất vào năm 2020, nhưng tình hình phục hồi sẽ chậm 

trong năm 2022. Mặc dù tăng trưởng theo xu thế trên sẽ duy trì trong năm 2021-

2022, nhưng kinh tế thế giới vào cuối năm 2022 sẽ đạt 10 nghìn tỷ USD23 thấp 

hơn nhiều so với con số đáng lẽ sẽ đạt được nếu không có đại dịch Covid-19. 

Như vậy, có thể thấy các nền kinh tế phát triển được dự báo sẽ phục hồi 

chậm và đối mặt nhiều thách thức hơn so với các nền kinh tế đang phát triển và 

tiến trình phục hồi kinh tế ở các khu vực sẽ không đồng đều và phần lớn chưa 

thể quay trở lại mức tăng trưởng như trước đại dịch cho tới năm 2022 thậm chí 

còn xa hơn nữa nếu thế giới kiểm soát đại dịch không hiệu quả. 

2.Tác động từ đại dịch COVID-19 đến nền kinh tế Việt Nam 

Mặc dù cho đến hiện nay, trải qua hơn một năm đối diện với đại dịch 

COVID-19, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia được đánh giá là thành 

công trong cuộc chiến với đại dịch này. Bằng chứng trước hết đó là những thiệt 

hại về người qua đại dịch là rất thấp, đồng thời, nền kinh tế cũng chịu những tác 

động không ít bởi đại dịch nhưng vẫn duy trì được mức tăng trưởng kinh tế 

dương24 và Việt Nam trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 4 trong khu vực 

Đông Nam Á25. Tuy nhiên, để bước tiếp và phát triển một cách bền vững qua đại 

dịch COVID-19 nói riêng và chủ động trước những “cú sốc ngoại sinh” nói 

chung, Việt Nam rất cần nhìn nhận một cách cụ thể, cẩn trọng những tác động từ 

COVID-19 trên những lĩnh vực kinh tế cơ bản như: tăng trưởng, thương mại, 

đầu tư, …Cụ thể, có thể thấy qua kết quả được tổng hợp ở hình 2.1 và hình 2.2. 

 
23  Mạnh Hùng: “UNDP: Đại dịch Covid-19 thách thức kinh tế nghiêm trọng với toàn 

cầu”,https://dangcongsan.vn/. 

 
24 Ba quốc gia châu Á có tăng trưởng dương năm 2020 là Trung Quốc, Myanmar và Việt Nam 
25  Quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt hơn 343 tỷ USD[1], vượt Singapore (337,5 tỷ USD) và Malaysia (336,3 tỷ 

USD), đưa Việt Nam(sau Indonesia 1.088,8 tỷ USD; Thái Lan 509,2 tỷ USD và Philipines 367,4 tỷ USD). 

 

https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/01/kinh-te-viet-nam-2020-mot-nam-tang-truong-day-ban-linh/#_ftn1
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Hình 2.1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2010-2020 

 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, WB, ADB, 

OECD, IMF, Fitch Ratings 

Hình 2.2: Cơ cấu nền kinh tế Việt Nam năm 2019 và 2020 

 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam 

Ngày 13/10, Ngân hàng Thế giới (WB) cập nhật bản tin về Tình hình 

Kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 10 năm 2021. Theo đó, WB điều chỉnh dự báo 

tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2021, ước tính vào khoảng từ 2 - 

2,5%.  

Theo tính toán của WB, GDP quý III/2021 của Việt Nam đã giảm 6,2% so cùng 

kỳ năm 2020, mức giảm mạnh nhất kể từ khi Việt Nam công bố GDP theo quý. 

Với mức suy giảm sâu này và phụ thuộc vào mức độ mạnh mẽ của quá trình 

phục hồi kinh tế trong quý IV/2021, GDP năm 2021 hiện được ước tính tăng 

trưởng với tốc độ từ 2% đến 2,5%, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 4,8% 

mà WB công bố hồi tháng 8/202126.  

 
26  Ngọc Quỳnh: “WB giảm dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 của Việt Nam xuống còn từ 2 - 

2,5%”,(bnews.vn) 

https://bnews.vn/tag/ngan-hang-the-gioi/214837/1.html
https://bnews.vn/wb-giam-du-bao-tang-truong-gdp-nam-2021-cua-viet-nam-xuong-con-tu-2-2-5/216738.html
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Những số liệu trên ở một phương diện nào đó cho thấy, Chính phủ Việt 

Nam đã thực hiện được phương châm phòng chống dịch bệnh mạnh mẽ nhưng 

vẫn đảm bảo để các hoạt động của nền kinh tế phát triển với quyết tâm song 

hành triển khai mục tiêu kép “phòng chống dịch” và “phát triển kinh tế”. Tuy 

nhiên, thành quả này chỉ được duy trì tốt trong năm 2020, còn bước sang năm 

2021, với việc đợt bùng phát dịch lần thứ 4, nền kinh tế đã phải đối diện với khó 

khăn trầm trọng và nền kinh tế Việt Nam cũng bộc lộ những vấn đề nội tại đáng 

quan tâm. Dù đến nay, cơ bản Việt Nam đã kiểm soát được các vùng dịch, nền 

kinh tế đã trở lại vận hành thích ứng với điều kiện mới, song vốn là một nền 

kinh tế chưa thực sự mạnh, tiềm ẩn nhiều vấn đề nội tại, nên đây là dịp Việt 

Nam cần nhìn lại toàn diện nền kinh tế để bước tiếp, phát triển vững bền trong 

những mục tiêu đã định. 

Tóm lại, từ những phân tích trên trên cho thấy, đại dịch COVID19 đã và 

đang “lũng đoạn” các nền kinh tế cả ở tầm vĩ mô lẫn vi mô, cả cấu trúc lẫn hành 

vi, và cao hơn nữa là đang làm thay đổi/ bắt buộc thay đổi nhận thức về vận 

hành, phát triển của các nền kinh tế không phân biệt trình độ phát triển hay 

không gian phát triển. Bởi từ việc thực hiện với các biện pháp phong tỏa, giãn 

cách xã hội được áp dụng theo những hình thức khác nhau, khủng hoảng y tế 

toàn cầu đã nhanh chóng trở thành cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trên toàn 

thế giới.  

3. Một số gợi mở ứng phó với tác động từ COVID-19 đối với nền các 

kinh tế  

Với những diễn tiến gần 2 năm qua của đại dịch COVID 19, cho thấy 

cuộc khủng hoảng y tế vẫn chưa đi đến hồi kết, với hơn 400.000 ca nhiễm mới 

được báo cáo mỗi ngày, trong đó có hơn 50.000 ca ở Đông Nam Á27. Hy vọng 

lớn nhất hiện nay, vẫn là việc triển khai vắc-xin một cách nhanh chóng và công 

bằng cùng sự phối hợp hành động đa phương để duy trì đầu tư, thương mại và 

việc làm khi dịch bệnh được ngăn chặn và tiến trình được nối lại hướng đến đạt 

được những mục tiêu phát triển bền vững (SDG) trong năm 2030. Tuy nhiên, nỗ 

lực của cả thế giới là đáng ghi nhận và vẫn được tiếp tục duy trì, song với những 

 
 

27 UNDP: Đại dịch Covid-19 thách thức kinh tế nghiêm trọng với toàn cầu;https://dangcongsan.vn/Thứ 

hai, 27/09/2021 16:24 (GMT+7) 
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biến thể không ngừng của COVID 19 thì chỉ có thể xác lập sự vận hành kinh tế, 

xã hội “đồng hành” cùng COVID 19, với những ứng phó sao cho hữu hiệu với 

những hệ lụy của nó mà trong đó duy trì, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là một 

giải pháp căn cơ nhất. Do vậy, từ tổng quan về đại dịch COVID-19 cùng những 

tác động của nó đối với các quốc gia, các nền kinh tế và mỗi chủ thể xã hội có 

thể rút ra một số vấn đề căn cốt như sau: 

Một, Covid-19 là một “cú sốc ngoại sinh” đích thực đối với mọi chủ thể 

(quốc gia, nền kinh tế, cá nhân), bản thân nó không phải là hậu quả của bất cứ 

vấn đề yếu kém nào thuộc hệ thống nội sinh của các chủ thể. 

Hai, tác động của COVID 19 là nghiêm trọng đối với tất thảy các quốc 

gia, các nền kinh tế và theo đó cũng “phơi bày” nhiều nguy cơ của nền kinh tế 

toàn cầu, cũng như nền kinh tế mỗi quốc gia. 

Ba, nỗ lực ứng phó với các tác động của COVID 19 là hành động cấp 

bách của hầu hết các quốc gia và cộng đồng quốc tế, song tính hiệu quả còn 

chưa rõ nét bởi sự khác biệt của COVID19 là sự “đứt gãy”/ “gián đoạn” tiếp xúc 

lại là biện pháp bắt buộc vì sự an toàn sinh mạng. 

Bốn, “đứt gãy”/ “gián đoạn” trong ứng phó với đại dịch COVID 19 là 

hiện thực, song Covid-19 không đồng nghĩa với sự chấm dứt tiến trình toàn cầu 

hóa và sẽ không thay đổi bản chất của nền kinh tế toàn cầu. 

Năm, nền tảng cơ bản nhất để vận hành nền kinh tế của mỗi quốc gia, khu 

vực cũng như nền kinh tế quốc tế sẽ phải thay đổi đáng kể trong và sau đại dịch 

COVID -19 là không thể tránh khỏi. 

Vì vậy, với mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế dù điều kiện khác nhau, xuất 

phát ứng phó với đại dịch có thể nhanh hoặc chậm, giải pháp ứng phó hiệu quả 

hay chưa thì hiện thực qua hơn một năm đối diện với đại dịch COVID-19 đã và 

đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết sau: 

i/ Các tác động từ COVD 19 sẽ là hiện thực thường xuyên trong bối cảnh 

hiện nay. Do vậy, để phát triển bền vững thì các nền kinh tế của mỗi quốc gia 

không chỉ chú trọng tăng trưởng nhanh, mà còn phải là nền kinh tế có thể chịu 

đựng được tác động từ những “cú sốc” do COVID-19 tạo nên và cần đảm bảo có 

khả năng thích ứng nhanh trong và sau các “cú sốc” này. 



 

117 

ii/ Để nền kinh tế phát triển bền vững (tăng trưởng nhanh, chịu đựng và 

ứng phó hữu hiệu với COVID-19) cần chú trọng và quyết tâm hướng đến nền 

kinh tế an toàn, trong đó coi trọng và đảm bảo khả thi đối với vấn đề tăng trưởng 

toàn diện, an toàn lương thực, an toàn năng lượng, an toàn môi trường sinh thái 

và an sinh xã hội bền vững. 

iii/ Từ những hệ lụy của đại dịch COVID -19, có lẽ khi thiết kế các chiến 

lược phát triển, Chính phủ của mỗi quốc gia phải tính đến tính linh hoạt trong 

chống chịu với các biến cố từ chuỗi cung ứng toàn cầu và gia tăng thị phần cung 

ứng của nền kinh tế đối với các thị trường tiêu dùng trong nước, đồng thời, tăng 

cường năng lực  của các chủ thể kinh tế, chủ thể xã hội theo hướng linh hoạt hơn 

và có sức chống chịu cao hơn. 

iv/ Các nhà nước quốc gia đóng vai trò quan trọng hơn trong ứng phó với 

các “cú sốc” nói chung, “cú sốc ngoại sinh” nói riêng là tất yếu, song chừng nào 

chức năng “dự báo” của nhà nước chưa kịp thời, chưa sát thực thì nhà nước chưa 

hoàn thành trọng trách. Và trải qua tiến trình đối diện với đại dịch COVID -19 

cho thấy các nhà nước quốc gia cũng như các tổ chức quốc tế cần nhận thức rõ 

ràng hơn về tầm quan trọng, cũng như trách nhiệm của mình trong thực hiện 

chức năng “dự báo”. 

v/ Đại dịch COVID-19 chưa đoán định được hồi kết, theo đó tiếp diễn sự 

“gián đoạn” các chuỗi kết nối của nền kinh tế thực, nhưng cuộc sống vẫn tiếp 

diễn và cần nhiều hơn những nguồn lực để ứng phó và “cứu trợ” những nhân tố 

yếu thế/ dễ tổn thương. Do đó, việc duy trì sự liên tục và phục hồi nhanh nhất 

cho phát triển kinh tế trên nền tảng khôi phục các chuỗi cung ứng trên phạm vi 

toàn cầu, khu vực là cấp thiết. Muốn vậy, các quốc gia, các nền kinh tế cần phát 

huy tốt nhất những thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó ưu tiên 

thúc đẩy phát triển nền kinh tế số và gia tăng ứng dụng công nghệ số đối với sự 

vận hành xã hội. 
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LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH ĐỂ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHUẨN BỊ 

CHO NHỮNG CÚ SỐC 

 

Võ Tất Thắng28 

Vũ Ngọc Tân 

 Trần Thị Phú Duyên  

 Trương Hoàng Dũng 

Viện Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe (HAPRI) 

Trường Đại học Kinh tế, Luật, và Quản lý Nhà nước, Đại học UEH 

 

Tại sao phải lựa chọn chính sách vào lúc này? 

Đầu tháng 9 năm 2021, khi mà COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc,  

chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch đối phó với đại dịch 

tiếp theo, được dự đoán có tác động lớn hơn cả COVID-19. Theo các tờ báo lớn 

của Mỹ, kế hoạch này sẽ tiêu tốn khoảng 65 tỷ USD trong vòng 7 – 10 năm tới, 

tập trung vào các vấn đề hệ thống phòng thủ y tế, hệ thống cảnh báo, hạ tầng y 

tế công, cải thiện chuỗi cung ứng, thiết bị bảo vệ, và thành lập cơ quan kiểm soát 

đại dịch. Điều đó cho thấy việc sớm xây dựng định hướng phát triển trong bối 

cảnh thế giới mới là vô cùng cần thiết cho Việt Nam nói chung và TP.HCM nói 

riêng. Các chính sách cần hướng đến mục tiêu không chỉ đáp ứng nhu cầu của 

xã hội hiện tại, mà còn phải đủ khả năng chống chịu và vượt qua các khủng 

hoảng tiềm ẩn trong tương lai. Bài viết này trả lời hai câu hỏi: (i) TP.HCM cần 

tập trung phát triển lĩnh vực nào để phù hợp với bối cảnh mới, và (ii) chính 

quyền TP.HCM cần làm gì để giúp doanh nghiệp và người lao động thích ứng, 

cũng như phục hồi sau đại dịch.  

Một nền kinh tế dễ tổn thương  

Tính tới thời điểm hiện tại, TP.HCM đã bị ảnh hưởng khá nặng nề bởi 

COVID-19. Dựa trên GDP 2020, mỗi tháng TP.HCM tạo ra khoảng 120,000 tỷ 

đồng, tốc độ tăng trưởng năm 2019 là 7.8%. Năm 2021, dự báo tăng trưởng 

TP.HCM âm 0.13%. Do đó, so với năm 2019, mỗi tháng TP.HCM mất xấp xỉ 

9,400 tỷ đồng (ước tính).  

 
28 Viện Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe (HAPRI-UEH), 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, 

TPHCM. Email: thangvt@ueh.edu.vn 
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Có hai lý do khiến TP.HCM bị ảnh hưởng lớn bởi cú sốc như COVID-19. 

Thứ nhất, mặc dù là một thành phố đa dạng ngành, nền kinh tế TP.HCM lại có 

độ mở lớn, phụ thuộc rất nhiều vào mức độ hoàn thiện của chuỗi cung ứng, kết 

nối với các địa phương trong khu vực, cả nước, và quốc tế. Khảo sát về tác động 

của COVID lên tình hình hoạt động doanh nghiệp năm 2020 của Tổng cục 

Thống kê cho thấy, trong 33,571 doanh nghiệp TP.HCM được khảo sát, có hơn 

20% doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc giảm nguồn nguyên liệu, hàng hóa 

đầu vào, với mức trung bình giảm 10% so với nhu cầu của doanh nghiệp; 60% 

doanh nghiệp báo cáo giảm thị trường tiêu thụ trong nước, và 10% giảm thị 

trường xuất khẩu đầu ra. Nguyên nhân chủ yếu do số lượng doanh nghiệp cung 

cấp đầu vào giảm, giá thành nguyên liệu tăng, chi phí logistics tăng, sụt giảm 

đơn hàng tiêu thụ, hoặc các nước xuất khẩu áp dụng các biện pháp phong 

tỏa/đóng cửa biên giới.  

Thứ hai, đặc điểm người lao động ở TP.HCM có sự phân hóa lớn. Mặc dù 

khả năng thu hút lao động là điểm mạnh, tạo ra sự khác biệt của nền kinh tế 

TP.HCM so với cả nước. Song, nhóm có thu nhập và trình độ thấp, hoặc là 

người nhập cư từ địa phương khác chiếm tỉ trọng cao trong lực lượng lao động 

TP.HCM (Số liệu Điều tra lao động việc làm, Tổng cục Thống kê 2020). Thống 

kê cho thấy hơn 44% dân cư TP.HCM trong độ tuổi lao động chưa tốt nghiệp 

trung học phổ thông và gần 80% lao động chưa có trình độ đại học. Ngoài ra, 

gần 17% lao động có thời gian cư trú tại TP.HCM dưới 5 năm. Nhóm người này 

có mạng lưới hỗ trợ (support system) và bảo đảm an toàn (safety net) rất kém. 

Khi bị thất nghiệp trong thời gian dài, họ không đủ khả năng về tài chính và 

không có nơi dựa vào (ví dụ, sổ tiết kiệm, tài sản, người thân, bạn bè) để vượt 

qua khó khăn. Trong khi đó, gánh nặng về chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu 

(thuê nhà, thanh toán điện nước, nhu yếu phẩm) là không hề giảm đi, hoặc thậm 

chí còn tăng trong thời kỳ COVID. Với chính sách giãn cách xã hội và cách ly 

thành phố, việc di chuyển về quê hoặc tìm kiếm việc làm ở địa phương khác lại 

là điều hầu như không thể. Đây chính là nhóm người dễ tổn thương nhất do tác 

động của COVID-19.  

Vị thế của TP.HCM trước và trong đại dịch 

Phân tích ưu thế của nền kinh tế TP.HCM bằng phương pháp Thương số vị 

trí (Location quotient – LQ) và phân tích Shift-share (RC) cho thấy, trước 

COVID-19, các ngành có ưu thế tạo ra GRDP tại TP.HCM so với cả nước bao 
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gồm vận tải kho bãi, thông tin truyền thông, tài chính ngân hàng, hành chính hỗ 

trợ, và nghệ thuật, vui chơi – giải trí. Các ngành thu hút vốn đầu tư tại TP.HCM 

là thương nghiệp, bất động sản, và khoa học công nghệ.  

 

Hình 5. Thương số vị trí và phân tích Shift-Share GRDP các ngành 

kinh tế tại TP.HCM trước và trong COVID-19 

Khi COVID-19 diễn ra, những ngành cung cấp dịch vụ thiết yếu trở thành 

ngành mới nổi ở TP.HCM, chiếm ưu thế thu hút vốn đầu tư so với cả nước. 

Trong khi đó, ngành khoa học công nghệ và y tế lại có mức đầu tư chưa tương 

xứng với tỷ trọng đóng góp GRDP cho thành phố, đặc biệt là ngành y tế. Từ 

trước đại dịch, tỷ trọng GRDP của ngành này đã lớn hơn so với các tỉnh khác, 

vai trò của y tế càng trở nên quan trọng hơn trong dịch. Tuy nhiên, tỷ trọng vốn 

đầu tư vào ngành y tế tại TP.HCM lại luôn thấp hơn so với bình quân cả nước 

giai đoạn trước dịch. Năm 2020, số liệu cho thấy khả năng thu hút vốn đầu tư 

của ngành lại càng bị suy giảm. Một mặt, đây có thể là tín hiệu tốt, do đầu tư y 

tế của các tỉnh khác đang tăng lên, hoặc có thể do vốn đầu tư y tế ban đầu của 

những địa phương này thấp. Mặt khác, điều này phần nào lý giải tình trạng quá 

tải của y tế TP.HCM trong thời gian gần đây, và dự báo tình trạng này sẽ tiếp tục 

nếu như việc thiếu hụt đầu tư cho ngành y tế không được khắc phục.  

Doanh nghiệp và thành phố đã làm gì để đối phó với COVID-19 

Thống kê cho thấy đa số các doanh nghiệp lựa chọn phương án tìm thị 

trường tiêu thụ sản phẩm mới, hoặc đẩy mạnh thương mại điện tử để đối phó với 

COVID-19. Trong dài hạn, đa số doanh nghiệp hướng đến việc phát triển sản 

xuất sản phẩm mới, thay đổi giá sản phẩm và dịch vụ cho phù hợp với thị 
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trường, hoặc chuyển đổi sản phẩm chủ lực. Kết quả hồi quy chỉ ra rằng, việc có 

áp dụng biện pháp đối phó được kì vọng cải thiện 2.2% doanh thu doanh nghiệp, 

áp dụng nhiều hơn một biện pháp thì có tác động lớn hơn áp dụng chỉ một. Khi 

chỉ áp dụng một cách đối phó, việc đào tạo nâng cao tay nghề người lao động và 

tìm thị trường đầu vào mới chính là hai cách tốt nhất, được kì vọng làm tăng 

doanh thu của doanh nghiệp xấp xỉ 7%. Bên cạnh đó, việc kết hợp giữa biện 

pháp đào tạo người lao động và tìm thị trường đầu vào mới có khả năng tăng 

doanh thu kì vọng của doanh nghiệp 9.4%. Kết hợp biện pháp đào tạo lao động 

và chuyển đổi sản phẩm chủ lực cũng cho kết quả tương tự với số phần trăm ít 

hơn (8.5%). Đa số các doanh nghiệp ở TP.HCM chưa tối đa hóa được cách phối 

hợp các biện pháp để mang lại hiệu quả tốt nhất. Trong đó, đáng lưu ý việc đạo 

tào người lao động thể hiện là biện pháp có đóng góp lớn nhất.  

Hỗ trợ của thành phố được doanh nghiệp đánh giá là chưa mấy hiệu quả. 

Trong số các doanh nghiệp TP.HCM được phỏng vấn, có đến 85% doanh nghiệp 

không nhận được hỗ trợ trong thời kỳ COVID-19. Nguyên nhân phần lớn là do 

không đáp ứng điều kiện nhận (43.7%),  không biết về chính sách (28%), hoặc 

do quy trình, thủ tục tiếp cận quá khó khăn (17.6%). Các doanh nghiệp nhận được 

gói hỗ trợ cho biết thời gian trung bình từ lúc nộp hồ sơ xét duyệt xin hỗ trợ đến lúc 

nhận được hỗ trợ kéo dài khoảng 13 ngày. Chính sách liên quan đến thuế, phí và lệ 

phí được doanh nghiệp đánh giá có tác động tích cực nhất lên việc đối phó với 

COVID-19; các gói chính sách về thủ tục hành chính, tín dụng, tài chính, lao động 

và BHXH được đánh giá tương tự nhau và ở dưới mức hài lòng.  

Gợi ý một số thay đổi chính sách sau đại dịch 

Bài học từ COVID-19 cho thấy đã đến lúc chúng ta phải nghĩ về cách xây 

dựng một TP.HCM sẵn sàng đối phó với những cú sốc trong tương lai. Để làm 

được điều đó, TP.HCM cần tập trung vào thay đổi cấu trúc ngành và các vấn đề 

liên quan đến thị trường lao động. Đây là hai trong số bốn trụ cột của chính sách 

phát triển địa phương (hai trụ cột còn lại là chính sách tài chính và chính sách 

quản lý nhà nước sẽ bàn sâu ở một bài khác). Cụ thể, các ngành mà TP.HCM 

cần tập trung đầu tư và phát triển trong thời gian tới bao gồm vận tải kho bãi, 

khoa học công nghệ, giáo dục, và y tế.  

Thứ nhất, đối với yếu tố cấu trúc ngành, thành phố cần hỗ trợ doanh nghiệp 

phát triển thị trường đầu vào và tiêu thụ sản phẩm mới. Việc các nước áp dụng 
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biện pháp đóng cửa, phong tỏa đã khiến cho chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, 

nhiều quốc gia và địa phương đã không kịp “trở tay” khi quay lại với nguồn 

cung trong nước, lúc này không đủ để đáp ứng nhu cầu quá lớn và đột ngột. 

Do đó, chính sách đa dạng hóa đầu vào, và nâng cao chất lượng chuỗi cung 

ứng, đặc biệt ở nội địa, rất cần được quan tâm. Để làm được điều đó, TP.HCM 

cần tăng cường lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics, tinh gọn các thủ tục 

về vận tải, kho bãi. Các loại giấy phép nên được thay thế bằng mã QR trong đó 

chứa các thông tin cần thiết như số mũi vaccine, test nhanh, giấy đi đường. 

Nguồn dữ liệu trên cần được đồng bộ giữa các chốt và trạm kiểm soát trên cả 

nước. Cần ưu tiên tiêm vaccine cho đội ngũ vận tải sau người cao tuổi và người 

có nguy cơ cao (theo báo cáo của PSD Committee, Vietnam Economic Forum, 

& VNExpress, 2021).  

Trong dài hạn, ngành logistics TP.HCM cần hướng đến áp dụng công nghệ 

thông tin bao gồm dữ liệu lớn, điện toán đám mây, blockchain và trí tuệ nhân tạo 

(AI) vào mô hình vận tải truyền thống. Việc áp dụng vận tải thông minh (smart 

logistics) sẽ góp phần tăng cường tính hiệu quả và tiết kiệm chi phí, giảm tiêu 

thụ năng lượng và phát khí thải.  

Thứ hai, TP.HCM cần quan tâm đến vấn đề chất lượng thị trường lao động. 

Có thể nói, con người chính là động lực cốt yếu của nền kinh tế chiếm 22% 

GDP Việt Nam và khoảng 27% tổng thu ngân sách của cả nước. Trước mắt, để 

đưa người lao động trở lại sau dịch, cần ưu tiên đảm bảo môi trường làm việc an 

toàn cho người lao động với sự hỗ trợ của ngành y tế. Ngoài ra, thời gian nghỉ 

việc dài do dịch bệnh có thể gây khó khăn cho người lao động khi quay lại làm 

việc, khi mà họ không cập nhật những kỹ năng và kiến thức mới trong bối cảnh 

thị trường lao động không ngừng thay đổi. Thành phố cần tạo tạo một thị trường 

lao động không chỉ có kĩ năng, mà còn có khả năng và cơ hội được thay đổi việc 

làm, cũng như sự lựa chọn được di chuyển tìm việc ở địa phương khác.  

Một trong những cách mà TP.HCM có thể thực hiện hóa điều này là mở 

rộng khả năng tiếp cận thông tin việc làm đến người dân với một cổng thông tin 

tuyển dụng, phối hợp với các doanh nghiệp để thông tin việc làm thay thế ngắn 

hạn cho người lao động bị mất việc trong thời kỳ COVID. Ngoài ra, cần phối 

hợp với các địa phương lân cận tạo điều kiện thuận lợi để người lao động có thể 

di chuyển đến làm việc trong ngắn hạn.  



 

124 

Về lâu dài, cần phải nâng cao tay nghề và trình độ của người lao động bằng 

các chương trình phổ biến kiến thức kinh doanh hiệu quả, các chương trình đào 

tạo doanh nghiệp nhỏ hoặc hộ kinh doanh cá thể trong việc áp dụng hình thức 

bán hàng qua các trang thương mại điện tử. Việc để cho người lao động có khả 

năng di chuyển tìm việc có thể có lợi trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn, luôn 

phải nghĩ tới việc thu hút nhân lực, nhất là nhân lực có kỹ năng, hoặc đào tạo 

nguồn nhân lực sẵn có.  

Bên cạnh đó, ngành y tế TP.HCM cần được tạo điều kiện thu hút vốn đầu 

tư nhiều hơn qua các chương trình hỗ trợ vốn, giảm lãi suất, hoặc các đãi ngộ 

riêng biệt. COVID-19 đã chỉ ra cơ sở hạ tầng và nhân lực y tế là quan trọng như 

thế nào. Đại dịch xuất phát là một cuộc khủng hoảng về sức khỏe, sau đó lan 

rộng ra các vấn đề con người, kinh tế, và xã hội. Suy nghĩ về chính sách cho 

tương lai cũng phải xuất phát từ việc chăm sóc sức khỏe và các vấn đề nhân 

sinh. 

Trong bối cảnh thế giới không ngừng biến động, con người có thể sẽ phải 

đối mặt với khủng hoảng môi trường, tài chính, dịch bệnh, hoặc những khủng 

hoảng khác mà chúng ta chưa hề nghĩ đến, thì một nền kinh tế có thể đối mặt 

bền vững với những cú sốc chỉ có ở những nơi mà người lao động có trình độ, 

được bảo vệ và được trao cơ hội.   
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TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 

KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP 

 

Trương Thị Thu Trang, 

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn 

 

TÓM TẮT: Việt Nam là một trong những quốc gia đã làm tốt công tác 

phòng dịch và đạt mức tăng trưởng ấn tượng nhất tại khu vực châu Á năm 2020, 

trong đó ngành nông nghiệp tiếp tục đóng vai trò bệ đỡ của nền kinh tế trong 

lúc khó khăn. Bài viết sử dụng số liệu khảo sát chuyên đề của Tổng cục Thống 

kê để đo lường tác động của đại dịch đến doanh nghiệp nông nghiệp. Năm 2020, 

nông nghiệp tiếp tục thu hút các nhà đầu tư, số lượng doanh nghiệp thành lập 

mới tiếp tục tăng trong khi số doanh nghiệp phi nông nghiệp thành lập mới 

giảm. Việc làm trong các doanh nghiệp nông nghiệp có bị ảnh hưởng nhưng 

không nhiều. Tuy nhiên hầu hết doanh nghiệp nông nghiệp đều gặp khó khăn về 

thị trường đầu vào và đầu ra khiến doanh thu giảm, ngoại trừ doanh nghiệp 

chăn nuôi. Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ nhưng tỷ lệ doanh 

nghiệp được hưởng các chính sách này còn thấp. Bài viết cũng phân tích các 

giải pháp của doanh nghiệp nhằm ứng phó với tác động của dịch bệnh, từ đó 

đưa ra những đề xuất giúp doanh nghiệp nông nghiệp ứng phó và thích ứng với 

đại dịch dự kiến còn kéo dài.  

 

Năm 2020, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

(Covid-19) bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế 

giới, trong đó có Việt Nam. Các nền kinh tế đều phải đối mặt với tình trạng suy 

thoái sâu, tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, Việt Nam là một trong 

những quốc gia đã làm tốt công tác phòng dịch và đạt mức tăng trưởng ấn tượng 

nhất tại khu vực châu Á năm 2020.  

Nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục đóng vai trò bệ đỡ của nền kinh tế 

trong lúc khó khăn, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết 

yếu, là cơ sở quan trọng để thực hiện an sinh, an dân trong đại dịch.  GDP toàn 

ngành năm 2020 tăng 2,68% so với năm 2019, cao hơn mức tăng trưởng năm 
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2019 (2,01%); đồng thời cao hơn mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-

2019 (2,5%)29. Về cơ cấu nền kinh tế năm 2020, khu vực nông, lâm nghiệp và 

thủy sản chiếm tỷ trọng 14,85% (năm 2019 là 13,96%). Như vậy, trong thời kỳ 

khó khăn, ngành nông nghiệp lại vươn lên gánh phần nhiều hơn trong cơ cấu 

kinh tế, trong bối cảnh công nghiệp và dịch vụ bị ảnh hưởng nặng do đại dịch 

Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu. 

Xuất khẩu nông sản Việt Nam tiếp tục được duy trì và mở rộng, kim 

ngạch xuất khẩu vẫn tăng cao. Tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS năm 2020 

ước đạt 41,2 tỷ USD, tăng 2,6% so với năm 2019, là giá trị xuất khẩu cao nhất 

trong các năm giai đoạn 2016-2020. Tổng kim ngạch nhập khẩu nông sản ước 

đạt xấp xỉ 31 tỷ USD, tăng 0,28% so với năm 2019. Thặng dư thương mại toàn 

ngành ước đạt 10,3 tỷ USD, tăng 10,2% so với năm 201930. 

Để đạt được những thành tích trên là do ngành luôn nhận sự chung sức, 

vượt khó, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, bà con nông dân trên cả nước 

và đồng hành của các cơ quan truyền thông đã tạo sự đồng thuận của cả xã hội 

vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển ngành 

vừa phòng, chống tốt dịch bệnh. Nông dân và doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo 

cho chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp thông qua các liên kết sản xuất và tiêu 

thụ nông sản. Việc liên kết thành những tổ chức nông dân sản xuất - tiêu thụ cho 

phép hình thành vùng nông sản ổn định, bền vững, xây dựng thương hiệu nông 

sản đáp ứng yêu cầu thị trường trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Công nghiệp chế 

biến nông sản được đẩy mạnh, thu hút mạnh mẽ đầu tư của doanh nghiệp, nhất 

là doanh nghiệp đầu tư lớn, sử dụng công nghệ cao. Trong giai đoạn 2016-2020, 

đã có 68 nhà máy chế biến nông lâm thủy sản được xây dựng, trong đó có 18 

nhà máy đi vào hoạt động trong năm 202031. Các doanh nghiệp, hợp tác xã ngày 

càng khẳng định vai trò đầu tàu, nòng cốt trong ngành nông nghiệp. Tuy nhiên 

dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đáng kể tới thu nhập và hoạt động của các 

doanh nghiệp nông nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân với quy mô 

vừa và nhỏ. Bài viết này sử dụng số liệu khảo sát chuyên đề của Tổng cục 

Thống kê để đo lường tác động của đại dịch đến doanh nghiệp nông nghiệp 

trong năm 2020, bao gồm doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp chế biến cũng 

 
29 Tổng cục Thống kê, 2020 
30 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020 
31 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020 
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như phân tích các giải pháp của doanh nghiệp nhằm ứng phó với tác động của 

dịch bệnh, từ đó đề xuất giải pháp giúp doanh nghiệp nông nghiệp ứng phó và 

thích ứng với đại dịch dự kiến còn kéo dài. 

1. Tác động của đại dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp nông nghiệp  

Năm 2020, nông nghiệp tiếp tục thu hút các nhà đầu tư, số lượng doanh 

nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng trong khi số doanh nghiệp phi nông 

nghiệp thành lập mới giảm: Do tác động của dịch bệnh Covid-19, tình hình sản 

xuất kinh doanh ở hầu hết các nhóm ngành đều gặp khó khăn, cùng với tâm lý e 

ngại, thận trọng của các nhà đầu tư khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên số 

lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm đáng kể. Theo số liệu của Tổng 

cục Thống kê, tính hết tháng 12 năm 2020, cả nước có 134,9 nghìn doanh 

nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 2,3% so với năm 2019, với tổng vốn đăng 

ký 2.235,6 nghìn tỷ đồng tăng 29,2%, tổng lao động 1.043 nghìn lao động giảm 

16,9%. Tuy nhiên, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn là điểm sáng khi 

số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 30,1% về số lượng, 54,9% về 

số vốn đăng ký và 50,5% về lao động. Bên cạnh đó, tỷ lệ doanh nghiệp hoàn tất 

thủ tục giải thể cả nước tăng 3,7%, trong đó công nghiệp và xây dựng tăng 

3,0%, dịch vụ 4,2%, nhưng nông lâm thủy sản lại giảm 7,7% so với năm 2019.  

Hình 6: Tình trạng hoạt động của doanh nghiệp nông nghiệp năm 2020  

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2020 

Theo số liệu điều tra Đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê cũng cho 

thấy phần đông doanh nghiệp nông nghiệp có thể duy trì hoạt động nhưng có 

doanh nghiệp vẫn bị gián đoạn, phải ngừng hoạt động một thời gian hoặc chờ 

làm thủ tục giải thể do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Doanh nghiệp kinh 
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doanh sản phẩm cây lâu năm (hạt tiêu, cà phê và chè) hoặc đánh bắt thủy sản 

không bị ảnh hưởng nhiều lắm bởi đại dịch Covid-19; trong khi một số doanh 

nghiệp phụ thuộc vào cây hàng năm (lúa gạo, rau mùa, trái cây,…), cây dược 

liệu và doanh nghiệp chăn nuôi bị gián đoạn đôi chút (tạm đóng cửa, ngừng hoạt 

động, phá sản).  

Hình 7: Tình trạng hoạt động của doanh nghiệp nông nghiệp theo tiểu ngành 

  

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2020 

So với doanh nghiệp sản xuất trong cùng lĩnh vực của một số mặt hàng như 

gạo, rau, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản, có thể thấy tỷ lệ doanh nghiệp tạm 

đóng cửa, ngừng hoạt động, phá sản do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong 

lĩnh vực chế biến thấp hơn. Sự khác biệt tương đối rõ trong lĩnh vực lâm nghiệp, 

rau và lúa gạo.  

Hình 8: So sánh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp sản xuất và 

doanh nghiệp chế biến nông sản (%) 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2020 
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Lao động doanh nghiệp nông nghiệp bị gián đoạn đôi chút do đại dịch 

Covid-19: Theo số liệu điều tra Đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê cho 

thấy, tác động chủ yếu của đại dịch là sự gián đoạn việc làm trong các doanh 

nghiệp như: tạm nghỉ việc không lương, giãn việc/nghỉ luân phiên, và giảm 

lương. Đặc biệt ở các doanh nghiệp nông nghiệp mà hoạt động kinh doanh phụ 

thuộc lớn vào các mặt hàng hàng năm như lúa gạo, rau màu, trái cây và thuỷ sản. 

Trong khi đó, các doanh nghiệp mà hoạt động kinh doanh phụ thuộc chính vào 

các mặt hàng lâu năm như cao su, cà phê, chè thì họ lại ít phải chịu ảnh hưởng 

hoặc hầu như không bị ảnh hưởng bởi các gián đoạn gây ra bởi đại dịch Covid-

19. Một số lĩnh vực thu hút lao động còn cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 như 

hạt tiêu, chăn nuôi. Trong số các doanh nghiệp nông nghiệp được điều tra 

khoảng 15% số doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo và rau củ quả đã phải sa thải 

lao động của họ và một số doanh nghiệp đã phải sử dụng phương thức giảm 

lương hoặc cho người lao động nghỉ việc không lương để giảm thiểu thiệt hại.  

Hình 9: Tác động của đại dịch Covid-19 đến lao động doanh nghiệp 

theo tiểu ngành (%) 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2020 

Đối với doanh nghiệp chế biến nông sản, lao động bị gián đoạn tập trung 

chủ yếu trong lĩnh vực chế biến thịt, chế biến thủy sản, chế biến rau quả, xay 

xát.  Trong lĩnh vực lúa gạo, rau màu, lâm nghiệp và thủy sản thì tỷ lệ lao động 

bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trong doanh nghiệp sản xuất cao hơn so với 
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doanh nghiệp chế biến, đặc biệt là đối với mặt hàng rau màu. Ngược lại, đối với 

lĩnh vực chăn nuôi lao động trong doanh nghiệp chế biến thịt bị ảnh hưởng 

nhiều hơn so với doanh nghiệp sản xuất chăn nuôi.  

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiện tượng này là do các mặt hàng cây hàng 

năm như lúa gạo, rau màu, trái cây và thuỷ sản đều là các mặt hàng nhanh hỏng 

với thời gian dự trữ ngắn. Do đó, khi đại dịch Covid-19 xảy ra khiến cho gián 

đoạn trong chuỗi cung ứng không chỉ ở riêng Việt Nam mà còn cả quốc tế. Với 

lĩnh vực chăn nuôi, trong năm 2020 còn phải chịu thêm tác động của dịch tả lợn 

Châu Phi (ASF) gây ra nguồn cung khan hiếm, cung không đủ cầu nên ảnh 

hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế biến thịt. 

Hình 10: Tác động của đại dịch Covid-19 đến lao động doanh nghiệp 

chế biến nông sản (%) 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2020 

Hầu hết doanh nghiệp nông nghiệp đều gặp khó khăn về thị trường đầu 

vào: Theo số liệu điều tra Đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê, có khoảng 

1/3 số doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam đang phải đối mặt với những khó 

khăn về thị trường đầu vào do khả năng tiếp cận hàng nhập khẩu bị giảm và sản 

xuất trong nước bị thu hẹp về quy mô. Nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng 

này là do ảnh hưởng từ một số yếu tố như việc tăng giá, tăng chi phí vận chuyển 

và lưu kho, giảm chất lượng đầu vào, đặc biệt là không nhập được đầu vào phục 

vụ sản xuất nông nghiệp từ thị trường Trung Quốc do đóng cửa biên giới để 



 

131 

phòng dịch. Thủy sản là lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp cung cấp đầu vào 

giảm mạnh. Đồng thời, trên 60% doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp đều cho 

rằng rất khó tiếp cận nguồn vốn vay.  

Hình 11: Tác động của Covid-19 đến thị trường đầu vào doanh nghiệp 

sản xuất nông nghiệp (%) 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2020 

Đối với doanh nghiệp chế biến nông sản, tình trạng thiếu nguồn nguyên 

liệu trong nước và nhập khẩu vẫn là khó khăn chủ yếu, bên cạnh đó là khó khăn 

trong việc tiếp cận vay vốn. Xét bình quân các doanh nghiệp chế biến nông sản, 

có tới 81,7% doanh nghiệp cho rằng khó tiếp cận nguồn vốn vay của Chính phủ, 

48,8% doanh nghiệp thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, và 44,8% 

doanh nghiệp thiếu nguồn nguyên liệu trong nước. Nguyên nhân dẫn đến tình 

trạng thiếu nguyên liệu đầu vào là do: (i) Giá nguyên liệu hàng hóa đầu vào 

trong nước tăng (57,7%); (ii) Số lượng doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu, hàng 

hóa đầu vào giảm (53,2%); (iii) Chi phí vận chuyển, lưu kho tăng (35,2%); (iv) 

Chất lượng nguyên liệu, hàng hóa đầu vào đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của 

doanh nghiệp giảm (18,4%). Tỷ lệ doanh nghiệp sản xuất dầu mỡ động thực vật 

gặp khó khăn do thiếu nguyên liệu nhập khẩu cao nhất, tiếp đến là doanh nghiệp 

chế biến rau quả, sữa và thức ăn chăn nuôi.  
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Hình 12: Tác động của đại dịch Covid-19 đến thị trường đầu vào 

doanh nghiệp chế biến nông sản (%) 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2020 

Doanh nghiệp nông nghiệp cũng phải chịu những tác động nặng nề về 

thị trường đầu ra: Theo số liệu điều tra Đánh giá tác động của đại dịch Covid-

19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của Tổng cục Thống 

kê, ước tính có khoảng 2/5 số doanh nghiệp nông nghiệp cho biết họ phải hứng 

chịu những tác động nặng nề do ảnh hưởng của những gián đoạn trên thị trường 

đầu ra. Nguyên nhân gây ra hiện tượng này là do số đơn hàng xuất khẩu giảm 

hoặc nhu cầu nội địa giảm. Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân gây ra 

sự gián đoạn trên thị trường đầu ra là do việc tăng chi phí lưu kho và vận chuyển 

hay những khó khăn về luồng hàng hoá do Việt Nam phải đóng cửa hoặc phong 

toả biên giới và/hoặc giảm số lượng đơn hàng xuất khẩu (trừ gạo, hạt tiêu, chăn 

nuôi). 
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Hình 13: Tác động của đại dịch Covid-19 đến thị trường đầu ra của 

doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp (%) 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2020 

Cùng chịu tác động của đại dịch Covid-19, doanh nghiệp chế biến nông sản 

cũng gặp phải khó khăn khi thị trường cả trong nước và xuất khẩu đều thu hẹp. 

Một trong số những nguyên nhân chính gây khó khăn trên thị trường đầu ra là 

sụt giảm đơn hàng xuất khẩu và khó khăn trong lưu thông hàng hóa do một số 

thị trường xuất khẩu đang áp dụng biện pháp phong tỏa/đóng cửa biên giới để 

chống dịch. Tuy nhiên, nhìn chung doanh nghiệp chế biến ít chịu tác động của 

thị trường xuất khẩu hơn so với doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp. 

Hình 14: Tác động của đại dịch Covid-19 đến thị trường đầu ra doanh 

nghiệp chế biến nông sản (%) 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2020 

Doanh thu hầu hết của các doanh nghiệp nông nghiệp đều giảm ngoại 

trừ chăn nuôi: Doanh thu ước tính 9 tháng năm 2020 của hầu hết các doanh 
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nghiệp kinh doanh nông sản đều giảm so với cùng kỳ năm 2019; doanh nghiệp 

bán lẻ giảm nhiều nhất 16%; doanh nghiệp bán buôn giảm 13%, doanh nghiệp 

chế biến giảm 4,2%, và doanh nghiệp sản xuất giảm 3,9%. Đối với doanh 

nghiệp sản xuất nông sản, nhóm doanh nghiệp cây hàng năm, lâm nghiệp và 

thủy sản có doanh thu giảm mạnh nhất. Doanh thu doanh nghiệp cây hàng năm 

giảm 18,3%, lâm nghiệp giảm 14,9%, và thủy sản giảm 11,5%. Đối với cây 

hàng năm, giảm nhiều nhất là rau 21,8%, giảm ít nhất là cây lấy củ 1,2%. Đối 

với lâm nghiệp, giảm mạnh nhất là doanh nghiệp trồng rừng, chăm sóc rừng và 

ươm giống cây lâm nghiệp, giảm ít nhất là khai thác, thu nhặt lâm sản khác trừ 

gỗ. Đố với thủy sản, giảm mạnh nhất là khai thác thủy sản 17,5%, nuôi trồng 

thủy sản giảm 8,6%, trong đó tôm giảm 13,8%. Đối với cây lâu năm, mặc dù 

mức giảm doanh thu thấp hơn lĩnh vực khác chỉ giảm 8,6%, tuy nhiên một số 

ngành hành chính lại có mức giảm cao như cà phê giảm 31,3%, chè giảm 12,9%, 

cây ăn quả giảm 8,9%. Trong khi đó, chăn nuôi là điểm sáng trong năm 2020 

khi doanh thu ước tính bình quân doanh nghiệp chăn nuôi tăng 8,8%, trong đó 

doanh thu chăn nuôi lợn tăng cao nhất 14%, trâu bò tăng 8,4%, chăn nuôi gia 

cầm giảm 3,3%. Đối với doanh nghiệp chế biến nông sản, doanh thu giảm trong 

các lĩnh vực như: chế biến thịt giảm 14,7%, thủy sản giảm 10,1%, rau quả giảm 

11,6%, xay xát giảm 13,9%. Trong khi đó ngành hàng sữa, sản xuất dầu, mỡ 

động, thực vật doanh thu tiếp tục tăng. Như vậy, hầu hết doanh nghiệp sản xuất 

nông sản bị ảnh hưởng doanh thu nhiều hơn so với doanh nghiệp chế biến, ngoại 

trừ trong chăn nuôi khi doanh nghiệp chế biến thịt bị ảnh hưởng nhiều hơn 

doanh nghiệp sản xuất.  
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Hình 15: Tỷ lệ doanh thu ước tính 9 tháng năm 2020 so cùng kỳ năm 

2019 của doanh nghiệp sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản (%) 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2020 

Hình 16: Tỷ lệ doanh thu ước tính 9 tháng năm 2020 so cùng kỳ năm 

2019 của doanh nghiệp sản xuất nông sản theo tiểu ngành (%) 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2020 
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Hình 17: Tỷ lệ doanh thu ước tính 9 tháng năm 2020 so cùng kỳ năm 

2019 của doanh nghiệp chế biến  nông sản (%) 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2020 

Một số lý do chính có thể khiến doanh thu của doanh nghiệp giảm:  

(i) Do đại dịch Covid-19 nên các sự kiện lớn quy tụ nhiều người đều bị hủy 

bỏ, đồng thời thu nhập người dân bị giảm nên lượng tiêu thụ các sản phẩm đồ 

uống như cà phê, chè sụt giảm, dẫn tới giá giảm, doanh thu giảm. Bên cạnh đó, 

thực hiện giãn cách xã hội, trường học, bếp ăn thập thể đóng cửa khiến việc tiêu 

thụ thực phẩm giảm, tác động nhiều đến thực phẩm mau hỏng như rau quả.  

(ii) Năm 2019, Dịch tả lợn châu Phi đã xâm nhiễm và lan rộng trên khắp 

các tỉnh thành của Việt Nam, làm giảm nguồn cung thịt lợn trong nước. Bước 

sang năm 2020, mặc dù giảm mạnh nhưng chưa được khống chế hoàn toàn nên 

gây không ít khó khăn cho tái đàn, tăng đàn, tổng đàn giảm, cung giảm đẩy giá 

lợn lên mức cao có thời điểm lên 100 nghìn đồng/kg, tăng chi phí đầu vào cho 

các doanh nghiệp chế biến thịt. 

(iii) Đối với thủy sản, thị trường xuất khẩu bị ngưng trệ do dịch Covid-19, 

giá cá tra và giá tôm giảm mạnh nên dẫn tới doanh thu của các doanh nghiệp bị 

giảm.  

(iv) Giá gỗ nguyên liệu giảm khiến người dân khai thác cầm chừng, nhiều 

doanh nghiệp và cơ sở chế biến gỗ gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, 

các mặt hàng gỗ và lâm sản xuất khẩu giảm mạnh, doanh thu của doanh nghiệp 

cũng giảm theo.  
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2. Các giải pháp ứng phó với tác động từ Đại dịch Covid-19 của 

doanh nghiệp nông nghiệp 

Bên cạnh việc chống dịch Covid-19 hiệu quả, để hỗ trợ và đồng hành cùng 

doanh nghiệp trong giai đoạn này, Chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng ban 

hành nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn và khôi 

phục hoạt động. Chính phủ đã có những chính sách hỗ trợ kịp thời cho doanh 

nghiệp như Chỉ thị 11/CT-TTg, Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg, Nghị 

định 41/2020/NĐ-CP, Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định 15/QĐ-TTg, Nghị 

quyết 84/NQ-CP và nhiều văn bản hướng dẫn của các bộ ngành. Bên cạnh đó, 

Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết về giảm 30% thuế thu nhập doanh 

nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 

2020 không quá 200 tỉ đồng.  

Việc ban hành các chính sách trên đã kịp thời cổ vũ, động viên tinh thần 

đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, thể hiện sự quyết tâm lớn của Chính 

phủ về sự đồng hành, đồng cam cộng khổ cùng doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc 

tiếp cận các chính sách hỗ trợ của doanh nghiệp chưa được như kỳ vọng, tỷ lệ 

doanh nghiệp được hưởng các chính sách này còn thấp. Theo khảo sát của Tổng 

cục Thống kê, có khoảng 17,9% doanh nghiệp cho biết đã nhận được hỗ trợ của 

Chính phủ, trong đó cao nhất là lĩnh vực công nghiệp 19,8%, dịch vụ 17% và 

nông nghiệp chỉ có 13,5%.  

Hình 18: Tỷ lệ doanh nghiệp nông nghiệp đã được nhận hỗ trợ của 

Nhà nước phân theo ngành kinh tế (%) 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2020 
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Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh nông sản được nhận hỗ trợ từ các chính 

sách của Chính phủ chưa phù hợp với mức độ thiệt hại của doanh nghiệp, vẫn 

tồn tại kết quả hưởng lợi không đồng đều giữa một số ngành hàng chính: Kết 

quả phân tích ở trên có thể thấy doanh nghiệp dịch vụ nông nghiệp bị ảnh hưởng 

bởi Covid-19 lớn nhất, song tỷ lệ doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ nông sản 

được nhận hỗ trợ thấp hơn lĩnh vực sản xuất và chế biến. Đồng thời, đối với 

doanh nghiệp sản xuất nông sản, doanh nghiệp trồng cây hàng năm mặc dù bị 

ảnh hưởng nhiều nhất do đại dịch Covid-19, song cũng chỉ có 12.6% doanh 

nghiệp nhận được hỗ trợ, thấp hơn cả doanh nghiệp chăn nuôi – lĩnh vực được 

cho là ít bị chịu ảnh hưởng. Cao su cũng là ngành hàng cây lâu năm ít bị ảnh 

hưởng nhiều bởi đại dịch Covid-19, song tỷ lệ doanh nghiệp được nhận hỗ trợ 

cao 35.4%; trong khi, rau màu bị ảnh hưởng nhiều thì chỉ có 12, 9% doanh 

nghiệp được hỗ trợ, thấp hơn cả doanh nghiệp chăn nuôi lợn 13,3%.  

Hình 19: Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh nông sản đã được nhận hỗ 

trợ của Nhà nước phân theo ngành kinh doanh (%) 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2020 
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Hình 20: Tỷ lệ doanh nghiệp nông nghiệp đã được nhận hỗ trợ của 

Nhà nước phân theo ngành hàng chính (%) 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2020 

Về cơ bản, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ có tác động tích cực đến 

các doanh nghiệp nhận hỗ trợ, tuy nhiên tỷ lệ doanh nghiệp được hưởng lợi từ 

chính sách còn thấp. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu thông tin và các hướng 

dẫn cụ thể về chính sách, doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện hỗ trợ và 

quy trình, thủ tục nhận hỗ trợ còn phức tạp, thiếu minh bạch. 

Hình 21: Tiếp cận các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng 

bởi Đại dịch Covid-19 

Nguồn: VCCI, 2020 
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Cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ, các doanh nghiệp nông nghiệp đã chủ 

động thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn: Trước những ảnh hưởng tiêu 

cực từ đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp đã và đang 

áp dụng một số giải pháp sau: (i) Đẩy mạnh thương mại điện tử; (ii) Chuyển đổi 

sản phẩm/dịch vụ chủ lực; (iii) Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn/tay nghề 

cho người lao động; (iv) Tìm thị trường mới cho nguyên liệu đầu vào; (v) Tìm 

thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra ngoài thị trường truyền thống; (vi) Sản 

xuất/cung cấp mặt hàng/dịch vụ mới theo nhu cầu của thị trường. Trong đó, giải 

pháp tìm thị trường đầu vào/đầu ra mới được hầu hết các doanh nghiệp quan 

tâm, nghiên cứu và triển khai. Đối với doanh nghiệp sản xuất, giải pháp mà họ 

quan tâm là thị trường đầu ra, trong khi doanh nghiệp chế biến nông sản mối 

quan tâm của họ vừa cả thị trường đầu vào và cả thị trường đầu ra.  

Hình 22: Giải pháp doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp đã/đang áp dụng 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2020 

Hình 23: Giải pháp doanh nghiệp chế biến nông sản đã/đang áp dụng 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2020 
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Công nghệ số đã được các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp sử dụng 

và bước đầu mang lại hiệu quả: để ứng phó với đại dịch Covid-19 các doanh 

nghiệp kinh doanh nông nghiệp đã bắt đầu sử dụng hoặc tăng cường sử dụng 

internet, mạng xã hội trực tuyến, các ứng dụng (app) chuyên biệt hoặc các nền 

tảng số. Các doanh nghiệp đã sử dụng công nghệ số trong: (i) Cải tiến quản trị 

nội bộ doanh nghiệp; (ii) Cải tiến quy trình sản xuất; (iii) Quản lý chuỗi cung 

ứng; (iv) Quản lý chuỗi phân phối; (v) Tiếp thị điện tử (e-marketing); (vi) Thanh 

toán điện tử; (vii) Dịch vụ bán hàng và sau bán hàng; và (viii) Tìm kiếm giải 

pháp tài chính mới. Tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng công nghệ số cao nhất thuộc 

lĩnh vực bán lẻ thực phẩm 43,3%, thấp nhất trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp 

27,8%. Kết quả cho thấy tỷ lệ doanh thu bán hàng qua các nền tảng kỹ thuật số 

so với tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2020 của các doanh nghiệp chiếm từ 

2,2% đến 6,4%. Các lĩnh vực khác nhau thì mức độ quan tâm của doanh nghiệp 

đến giải pháp công nghệ số cũng khác nhau. Ví dụ, doanh nghiệp nuôi trồng 

thủy sản rất quan tâm đến hình thức thanh toán; trong khi doanh nghiệp đánh bắt 

thủy sản quan tâm nhiều hơn đến bán hàng và dịch vụ sau bán hàng.  

Hình 24: Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp qua các nền tảng kỹ 

thuật số 

  

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2020 
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Hình 25: Thực trạng sử dụng công nghệ số của các doanh nghiệp sản 

xuất nông nghiệp (%) 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2020 

Hình 26: Thực trạng sử dụng công nghệ số của các doanh nghiệp chế 

biến  

nông sản (%) 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2020 
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3. Kết luận và đề xuất giải pháp giúp doanh nghiệp nông nghiệp 

ứng phó và thích ứng với đại dịch Covid-19 

Nông nghiệp và nông thôn là khu vực rất dễ bị tổn thương trước những 

biến động, rủi ro. Rủi ro lớn nhất là thiên tai, dịch bệnh, rồi rủi ro với thị trường. 

Nền kinh tế toàn cầu đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng, hậu quả của đại 

dịch Covid-19 đối với kinh tế toàn cầu dự kiến còn dai dẳng. Cuộc khủng hoảng 

kinh tế toàn cầu do dịch và các biện pháp kiềm chế dịch gây ra cũng có nhiều tác 

động tới nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng, thể 

hiện qua suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, ảnh hưởng đáng kể tới thu nhập và 

hoạt động của các doanh nghiệp nông nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư 

nhân với quy mô vừa và nhỏ. Tuy nhiên doanh nghiệp chế biến chịu bất lợi ít 

hơn so với doanh nghiệp nông nghiệp thể hiện qua số doanh nghiệp bị giải thể, 

phá sản ít hơn và doanh thu giảm ít hơn.  

Thị trường xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp có thể 

tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Nhu cầu trong nước về lương thực thực phẩm có 

thể hồi phục khi sinh hoạt của người dân trở lại bình thường nhưng khó đạt được 

mức trước dịch do du lịch cần nhiều thời gian mới khôi phục, nhất là du lịch 

quốc tế. Cơ cấu tiêu dùng có thể thay đổi - hàng đông lạnh, hàng khô, hàng đã 

qua chế biến có thể bảo quản dài hạn có thể có nhu cầu cao hơn. Nhu cầu với 

nông sản nguyên liệu cho chế biến hàng tiêu dùng không thiết yếu có thể hồi 

phục chậm hơn. Môi trường kinh doanh rủi ro hơn khiến các nhà đầu tư phải cân 

nhắc nhiều hơn khi đầu tư vào nông nghiệp. 

Để hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn do đại dịch Covid-19, Chính phủ đã ban 

hành nhiều chính sách hỗ trợ với định hướng phù hợp nhưng hiệu quả của các 

giải pháp hỗ trợ chưa được như kỳ vọng do quy mô các gói hỗ trợ còn quá nhỏ 

so với mức thiệt hại của doanh nghiệp, quá trình triển khai thực hiện chưa quyết 

liệt, chưa đồng đều, các tiêu chí để được tiếp cận các chính sách này phức tạp, 

chưa phù hợp với bối cảnh hiện nay của doanh nghiệp. Tỷ lệ doanh nghiệp nông 

nghiệp nhận được hỗ trợ thấp hơn các ngành khác. Trong nội bộ ngành nông 

nghiệp, lĩnh vực thiệt hại nhiều hơn như doanh nghiệp sản xuất cây hàng năm thì 

lại nhận được ít hỗ trợ hơn.  

Trước tình hình này, Đảng và Nhà nước, các Bộ ngành đã có những chính 

sách, giải pháp hỗ trợ tích cực và vô cùng quý báu giúp các doanh nghiệp nông 
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thôn có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đối với ngành nông nghiệp thì bên 

cạnh việc duy trì sản xuất đảm bảo nguồn cung, đảm bảo an ninh lương thực 

quốc gia, ổn định xã hội thì cần phải tính đến sự phục hồi trong giai đoạn tới, tận 

dụng thời cơ sau dịch bệnh đồng thời đánh giá bài học để có những chiến lược 

hiệu quả trong giai đoạn tới. Trong đó cần tập trung vào một số biện pháp sau: 

Thúc đẩy sự ổn định và các biện pháp không gây biến dạng thị trường 

trong hoạt động xuất - nhập khẩu: (i) Thúc đẩy xuất khẩu và tránh các biện 

pháp hạn chế hoặc ngừng xuất khẩu: tránh các biện pháp như cấm xuất khẩu tạm 

thời, hạn chế xuất khẩu hoặc bất kỳ chính sách hướng nội nào có thể ảnh hưởng 

đến thị trường xuất khẩu hoặc nhập khẩu. (ii) Hỗ trợ về logistics cần để tránh 

phong tỏa các tuyến đường xuất khẩu - đảm bảo luồng hàng hóa xuất khẩu và 

nhập khẩu nhất quán, ví dụ như áp dụng lối đi ưu tiên cho thương mại nông sản. 

Tăng cường áp dụng các công nghệ kỹ thuật số/ đột phá: (i) Nâng cao 

hiệu quả và giảm sự tiếp xúc của con người trong các hoạt động sau: Sản xuất 

(hiệu quả sử dụng đầu vào), quản lý chuỗi cung ứng, quản lý mạng lưới phân 

phối, và thanh toán; (ii) Hỗ trợ về quy định và thể chế để khuyến khích áp dụng 

các công nghệ kỹ thuật số/đột phá phù hợp với từng lĩnh vực và giảm sự khác 

biệt về áp dụng kỹ thuật số giữa các doanh nghiệp nông nghiệp quy mô nhỏ, vừa 

và lớn. 

Khuyến khích đầu tư vào chế biến nông sản, thúc đẩy hỗ trợ bao trùm - 

tập trung vào các doanh nghiệp nông nghiệp, các đơn vị bán lẻ/bán buôn thực 

phẩm quy mô nhỏ: (i) Đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng về những hình thức 

hỗ trợ được cung cấp để giúp các doanh nghiệp nông nghiệp ứng phó với đại 

dịch Covid-19; (ii) Thực hiện đào tạo nhằm đảm bảo các doanh nghiệp nông 

nghiệp vừa và nhỏ đủ điều kiện để tiếp cận các hỗ trợ được cung cấp; (iii) Xây 

dựng chiến lược dài hạn để nâng cao khả năng sẵn sàng và ứng phó với các đại 

dịch/ dịch bệnh tự nhiên, với các phương pháp được điều chỉnh cho phù hợp với 

từng nhóm quy mô của doanh nghiệp nông nghiệp. 

Bên cạnh đó, cũng cần chú trọng đến việc tăng cường đào tạo, phổ biến 

thông tin cho các doanh nghiệp để giúp họ xây dựng được những chiến lược 

thích ứng dài hạn hơn không chỉ trước đại dịch này mà với những cú sốc khác 

nữa.  
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PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỎNG TIỀN TỆ ĐÁP ỨNG YÊU CÂU  

CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH CƠ CẤU LẠI NỀN 

 KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021-2030 
 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
 

1. BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ VÊ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

Sự cần thiết của chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) với sự giao thoa, hòa 

quyện của các công nghệ số - vật lý - sinh học phát triển theo cấp số nhân đã 

làm thay đổi cách thức con người sống, làm việc, điều hành xã hội và tác động 

mạnh mẽ tới chính sách phát triển của các quốc gia. Xu hướng đổi mới công 

nghệ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đang là trở nên phổ biến, đặc biệt tại các quốc 

gia phát triển như Mỹ, EU, Nhật Bản, Singapore và đặt ra yêu cầu tái cấu trúc 

kinh tế theo hướng hiện đại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển. Quá trình 

này được đẩy nhanh bởi sự bùng phát đại dịch COVID-19 với việc hình thành 

thói quen, phong cách sống hướng đến công nghệ số. Theo nghiên cứu của Visa 

năm 2021, 32  85% người tiêu dùng trên khắp Đông Nam Á chấp nhận các 

phương thức thanh toán số như thanh toán thẻ, thanh toán thẻ không tiếp xúc, 

thanh toán di động, ví điện tử và thanh toán bằng mã QR. Gần 2/3 người tiêu 

dùng ở Đông Nam Á (64%) đã trải nghiệm không dùng tiền mặt, đặc biệt là 

người tiêu dùng ở Việt Nam (84%), Thái Lan (82%) và Philippines (79%). 

Nhiều quốc gia đã hình thành mối liên kết giữa ngân hàng và các công ty công 

nghệ tài chính (Fintech) để phát triển nhanh các loại hình sản phẩm dịch vụ, 

chuyển đổi mô hình kinh doanh, thành lập nền tảng thương hiệu ngân hàng số 

riêng để cung ứng dịch vụ hoàn toàn trên môi trường số cho khách hàng. 

Để thích ứng với “trạng thái bình thường mới ” và bắt kịp với các xu 

hướng phát triển trên thế giới, tại Việt Nam, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị 

quyết số 52/NQ-TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động 

tham gia cuộc CMCN 4.0. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-

CP và Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình chuyển đổi số quốc gia và 

các kế hoạch, chiến lược thúc đẩy ứng dụng công nghệ của CMCN 4.0. Trên cơ 

sở đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số 

 
32 https://www.visa.com.vn/vi VN/about-visa/newsroom/press-releases/nr-vn-210729.html  

https://www.visa.com.vn/vi%20VN/about-visa/newsroom/press-releases/nr-vn-210729.html
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ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm tạo thuận lợi 

cho quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực Ngân hàng, góp phần thực hiện thành 

công Chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số tại Việt Nam, hỗ 

trợ cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo. 

Yêu cầu đối với chuyển đổi số và hỗ trợ cơ cấu lại nền kinh tế 2021-2030 

Trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số bùng nổ mạnh mẽ, 

Đảng đã xác định phát triển kinh tế số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 

và đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, để tiếp 

tục đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, vấn đề chuyển đổi 

số, phát triển kinh tế số luôn được xác định là một yêu cầu lớn, một nội dung 

quan trọng và là mũi nhọn được khuyến khích, ưu tiên phát triển để nâng cao 

năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, của nền 

kinh tế, phát triển nhanh và bền vững đất nước. 

Để thực hiện các định hướng, quan điểm và mục tiêu đề ra, Đại hội XIII 

của Đảng đề ra nhiệm vụ phát triển đồng bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của 

các thị trường tài chính, tiền tệ, thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm... 

trên nền tảng cộng nghệ số với kết cấu hạ tầng, công nghệ và phương thức giao 

dịch hiện đại. Điều này đặt ra yêu cầu đối với sự phát triển thị trường tiền tệ 

(TTTT) cũng như hệ thống thanh toán quốc gia theo hướng: 

(1) Xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động của 

TTTT tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với trình độ phát triển 

của TTTT trong nước, từng bước tiệm cận với các thông lệ, chuẩn mức 

quốc tế. Đồng thời, sẵn sàng những căn cứ pháp lý để khuyến khích các 

thành viên thị trường áp dụng những thành tựu của CMCN 4.0 trong lĩnh 

vực tiền tệ, ngân hàng. 

(2) Phát triển TTTT theo hướng an toàn, lành mạnh, hoạt động thông 

suốt; ổn định TTTT và nâng cao hơn nữa vai trò luân chuyển vốn ngắn 

hạn giữa các thành viên thị trường. 

(3) Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng giao dịch TTTT theo hướng 

không ngừng đổi mới, hiện đại hóa, đảm bảo tính an ninh, an toàn, bảo 

mật và bền vững của hệ thống; áp dụng triệt để các thành tựu trong quá 

trình chuyển đổi số để tối ưu hóa thời gian xử lý các nghiệp vụ TTTT. 
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(4) Phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán theo hướng hiện đại, đáp ứng quy 

mô phát triển ngày càng tăng của thị trường và thích ứng với tiến trình hội 

nhập quốc tế. 

(5) Tăng cường năng lực tài chính và trình độ quản trị rủi ro của các 

thành viên tham gia thị trường, sẵn sàng các nguồn lực về vốn để có thể 

thực hiện các giải pháp, định hướng cơ cấu lại hệ thống các TCTD nói 

riêng và cơ cấu lại nền kinh tế nói chung. 

2. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ VẤN ĐỀ NỔI LÊN 

Trong thời gian qua, ngành Ngân hàng đã quyết liệt triển khai đồng bộ 

nhiều giải pháp nhằm phát triển TTTT và chuyển đổi số ngành ngân hàng, đáp 

ứng yêu cầu ngày càng gia tăng của thực tiễn và bắt kịp với xu hướng phát triển 

của thế giới. Kết quả đạt được như sau: 

Thứ nhất, về xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý 

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý TTTT góp phần định hướng các thị trường 

bộ phận như thị trường liên ngân hàng, thị trường ngoại hối và thị trường đấu 

thầu tín phiếu Kho bạc, qua đó tạo điều kiện cho TTTT phát triển, đáp ứng yêu 

cầu hội nhập quốc tế, xu hướng chuyển đổi số và tái cơ cấu nền kinh tế. Theo 

đó, NHNN đã ban hành các quy định hướng dẫn liên quan đến hoạt động của 

các thành viên thị trường; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý điều chỉnh hoạt 

động của thị trường, bổ sung, thay thế cho các quy định hiện hành nhằm hoàn 

thiện hơn nữa khung pháp lý TTTT (như Thông tư số 01/2021/TT-NHNN, 

Thông tư số 02/2021/TT-NHNN, Thông tư số 12/2021/TT-NHNN, Thông tư số 

18/2021/TT-NHNN). NHNN cũng đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban 

hành nhiều quy định có tính chất tiền đề cho chuyển đổi số như: (1) Thông tư về 

mở tài khoản thanh toán trực tuyến, không cần gặp mặt trực tiếp (eKYC); (2) 

Quyết định phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán 

cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money); (3) Kế hoạch chuyển 

đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; (4) Đề án 

phát triển Thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025; (5) Các quy 

định về đảm bảo an ninh, an toàn và các tiêu chuẩn kỹ thuật như chuẩn thanh 

toán QR, chuẩn thẻ chíp nội địa,... NHNN cũng đã cấp phép cho 46 tổ chức 

không phải là ngân hàng cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. 

Đến nay, 95% các TCTD Việt Nam đã và đang xây dựng chiến lược 
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chuyển đổi số, trong đó 88% các TCTD lựa chọn số hóa dần các kênh giao tiếp 

khách hàng (frontend) và nghiệp vụ nội bộ (back-end). Các giải pháp kỹ thuật, 

công nghệ mới (trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, Internet vạn vật, điện 

toán đám mây,.) đã được áp dụng nhằm đơn giản hóa quy trình thủ tục, rút ngắn 

thời gian cung ứng dịch vụ và hỗ trợ công tác đánh giá phân loại khách hàng,. 

nhiều nghiệp vụ được số hóa 100%33 

Thứ hai, phát triển cơ sở hạ tầng TTTT và hạ tầng thanh toán 

Cơ sở hạ tầng giao dịch, thanh toán34 không ngừng được đầu tư, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả, áp dụng công nghệ thanh toán tiên tiến, hiện đại nhằm góp 

phần hỗ trợ, thúc đẩy các giao dịch trên TTTT liên ngân hàng, đảm bảo sự kết 

nối liên thông giữa các ngân hàng, đáp ứng tố nhu cầu thanh toán của nền kinh 

tế, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Kết quả là, trong 9 tháng đầu 

năm 2021, tổng số lượng giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân 

hàng đạt 108,22 triệu món với giá trị 107,71 triệu tỷ đồng (tăng 1,88% về số 

lượng và tăng 42,58% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020); hệ thống bù trừ điện 

tử và chuyển mạch giao dịch tài chính xử lý 1.636,53 triệu món với giá trị 15,97 

triệu tỷ đồng (tăng tương ứng 96,63% về số lượng và 133,11% về giá trị so với 

cùng kỳ năm 2020). 

Thứ ba, phát triển các loại hình sản pham, dịch vụ ngân hàng phù hợp với 

xu hướng chuyển đổi số 

Nhờ việc tích cực nghiên cứu, đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng công 

nghệ, giải pháp kỹ thuật, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian 

thanh toán đã tích hợp kết nối các dịch vụ trong nền kinh tế như điện, viễn 

thông, thực phẩm, y tế, siêu thị, sàn thương mại,. để thiết lập hệ sinh thái số và 

cung ứng dịch vụ đa tiện ích cho khách hàng, trên nền tảng ứng dụng di động, 

nâng cao sự trải nghiệm và hài lòng của khách hàng. Nhiều phương thức giải 

pháp thanh toán mới, hiện đại, tiết kiệm chi phí đã ra đời với nhiều tiện ích, an 

toàn bảo mật, đem lại lợi ích to lớn và giá trị thiết thực cho khách hàng. Kết quả 

là, thanh toán trên thiết bị di động tại Việt Nam tăng trưởng mạnh (90% về số 

lượng và 150% về giá trị giai đoạn 2016-2020); nhiều ngân hàng đạt trên 90% 

 
33 Như gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, ví điện 

tử, chuyển tiền, quản lý nhân sự, kết toán - tài chính,... 
34 Gồm hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng IBPS; hệ thống thanh toán nội bộ của từng 

NHTM (được tích hợp trong hệ thống Core Banking của các NHTM) và hệ thống chuyển mạch tài chính, 

bù trừ điện tử. 
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giá trị giao dịch qua kênh số; từ tháng 3/2021 đến nay đã có thêm hơn 1,8 triệu 

tài khoản thanh toán được mở trực tuyến theo phương thức mới eKYC trong số 

hơn 100 triệu tài khoản thanh toán đang hoạt động tại Việt Nam, số lượng giao 

dịch đạt hơn 4,6 triệu giao dịch. 

Thứ tư, tăng cường công tác quản lý, điều hành đảm bảo hiệu lực, hiệu 

quả; nâng cao kỷ luật, kỷ cương và năng lực của các thành viên trên TTTT 

Với vai trò ngân hàng trung ương, người cho vay cuối cùng của các TCTD, 

NHNN luôn chú trọng tăng cường công tác quản lý, điều hành TTTT nhằm duy 

trì ổn định và hoạt động thông suốt, hiệu quả của TTTT và sẵn sàng nguồn vốn 

cho phục hồi và phát triển kinh tế. NHNN cũng tăng cuờng công tác thanh tra, 

giám sát nhằm củng cố, nâng cao kỷ cuơng, kỷ luật trên TTTT - ngân hàng, 

ngăn chặn, phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý các rủi ro, tồn tại sai phạm của 

TCTD, thúc đẩy TCTD triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Đề án cơ cấu lại và 

xử lý nợ xấu - là một trong 3 trọng tâm của cơ cấu lại nền kinh tế. Công tác khai 

thác, thu thập và công bố thông tin TTTT đuợc NHNN không ngừng đuợc chú 

trọng, quan tâm, nâng cao chất luợng, thiết lập cơ chế minh bạch về truyền 

thông nhằm phát tín hiệu về điều hành CSTT tới các thành viên thị truờng, góp 

phần nâng cao hiệu quả điều hành CSTT. Năng lực tài chính và trình độ quản trị 

rủi ro của các thành viên thị truờng tiếp tục đuợc củng cố. 

Với những kết quả đạt đuợc trên đây, TTTT và hệ thống thanh toán của 

Việt Nam đã có những buớc phát triển đáng ghi nhận cả về quy mô cũng nhu 

trình độ của thị truờng. Các giao dịch trên thị truờng ngày càng mở rộng; các sản 

phẩm đa dạng, phong phú; trình độ, năng lực tài chính của các thành viên thị 

truờng cũng nhu công tác giám sát, quản lý của NHNN đuợc nâng cao; các giao 

dịch thông suốt... Nhờ vậy, TTTT đã trở thành kênh truyền dẫn hiệu quả CSTT 

của NHNN đến các thành viên thị truờng, qua đó tác động đến nền kinh tế, đáp 

ứng ngày càng cao các yêu cầu của chuyển đổi số và hỗ trợ quá trình cơ cấu lại 

nền kinh tế. 

Một số vấn đề nổi lên 

Mặc dù đã đạt đuợc nhiều kết quả tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển 

của TTTT và hệ thống thanh toán theo huớng hiện đại, cơ bản đáp ứng yêu cầu 

đặt ra trong thời đại chuyển đổi số, vẫn còn có những thách thức không nhỏ đối 

với việc phát triển TTTT và hệ thống thanh toán an toàn, tiện lợi bắt kịp với quá 
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trình số hóa nền kinh tế cũng nhu hỗ trợ cho quá trình cơ cấu lại nền kinh tế. 

Theo đó: 

Thứ nhất, quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng của 

Việt Nam hiện đang đối mặt với nguy cơ tiềm tàng từ xu huớng gia tăng tội 

phạm mạng, tấn công mạng. Trong bối cảnh đó, NHNN đã và đang tích cực phối 

hợp với Bộ Công an và các cơ quan chức năng tăng cuờng trao đổi thông tin, dữ 

liệu. phục vụ công tác phòng, chống tội phạm mạng. 

Thứ hai, các dịch vụ, sản phẩm tài chính công nghệ mới tiềm ẩn rủi ro đối 

với ổn định tiền tệ tài chính, xuất hiện một số vụ việc trái pháp luật về lôi kéo, 

dụ dỗ, lừa đảo nguời dân liên quan đến các mạng luới đa cấp tài chính, đầu tu 

tiền ảo. Để xử lý vấn đề này, NHNN đã sớm khẳng định tiền ảo không phải là 

phuơng tiện thanh toán theo quy định pháp luật Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh 

công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của nguời dân trong việc sử 

dụng các sản phẩm tài chính, công nghệ không đuợc pháp luật bảo vệ; đồng thời 

xúc tiến tạo lập môi truờng pháp lý thuận lợi để hỗ trợ các công ty công nghệ tài 

chính (fintech) hoạt động lành mạnh. 

3. ĐỊNH HƯỚNG THỜI GIAN TỚI 

Thứ nhất, định hướng phát triển TTTT 

Chiến luợc phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định 

huớng đến năm 2030, đã đề ra định huớng “phát triển TTTT ổn định, minh bạch, 

phù hợp với định hướng và lộ trình cơ cấu lại thị trường tài chính, bảo đảm cơ 

cấu TTTT phù hợp, hài hòa với thị trường vốn và thị trường bảo hiểm”. Theo 

đó, định hướng, giải pháp đề ra đối với việc phát triển TTTT thời gian tới như 

sau: 

- Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động của thị 

trường, hỗ trợ quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đồng thời chuẩn bị sẵn 

các cơ sở pháp lý để khuyến khích các thành viên thị trường tăng 

cường áp dụng các thành tựu của CMCN 4.0 trong quá trình chuyển 

đổi số. 

- Tiếp tục công tác hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao dịch, cơ sở hạ tầng 

thanh toán, đáp ứng quy mô phát triển ngày càng tăng của thị trường, 

đảm bảo tính an ninh, an toàn, bảo mật và bền vững của hệ thống; áp 

dụng triệt để các thành tựu trong quá trình chuyển đổi số để tối ưu 
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hóa thời gian xử lý các nghiệp vụ TTTT. 

- Tiếp tục chú trọng, nâng cao chất lượng công tác thu thập, phân tích

và công bố thông tin TTTT, công tác truyền thông; tăng cường công

tác thanh tra, giám sát, đảm bảo an ninh, kỷ cương, kỷ luật TTTT.

- Điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ các công cụ

CSTT; phối hợp CSTT với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ

mô để ổn định TTTT, hỗ trợ nguồn vốn cho ngành ngân hàng và nền

kinh tế, góp phần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của ngành ngân

hàng trong quá trình tái cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2030.

Thứ hai, định hướng thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng 

- Triển khai thành công Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến

năm 2025, định hướng đến năm 2030 với các mục tiêu cụ thể. Theo

đó, đến năm 2025: 50% người dân sử dụng dịch vụ thanh toán điện

tử, ít nhất 50% các nghiệp vụ được thực hiện hoàn toàn trên môi

trường số; ít nhất 70% số lượng giao dịch của khách hàng thực hiện

trên các kênh số; tối thiểu 50% quyết định giải ngân, cho vay nhỏ lẻ,

vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân được thực hiện theo hướng số

hóa, tự động,..

- Xây dựng quy định pháp lý theo hướng cho phép ứng dụng công

nghệ để cung ứng các dịch vụ ngân hàng cốt lõi trên các kênh số

(thanh toán, tín dụng, tiết kiệm và cả các hoạt động nhận biết, phân

loại, đánh giá và quản trị rủi ro...).

- Xây dựng hệ sinh thái số trong đó tích hợp, kết nối, chia sẻ hạ tầng,

dữ liệu, dịch vụ ngân hàng, cho phép khách hàng có thể sử dụng dịch

vụ ngân hàng cũng như các dịch vụ khác (cung ứng hàng hóa, dịch

vụ) trên kênh số, trên ứng dụng ngân hàng số; sử dụng hiệu quả dữ

liệu quốc gia đặc biệt dữ liệu căn cước công dân để hạn chế, ngăn

chặn các rủi ro liên quan xác thực, nhận biết thông tin khách hàng.

- Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo với việc trình Chính phủ ban hành Nghị

định Cơ chế quản lý thử nghiệm có kiểm soát, làm cơ sở cho việc thử

nghiệm, ứng dụng các công nghệ, các giải pháp, các mô hình dựa

trên nền tảng công nghệ mới.
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- Ứng dụng mạnh mẽ các tiêu chuẩn an toàn bảo mật trong hoạt động 

ngân hàng, đảm bảo hoạt động ngân hàng liên tục, an toàn; bảo vệ 

thông tin, quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng; đẩy mạng ứng 

dụng công nghệ trong quản trị rủi ro, hoạt động phòng chống rửa tiền 

để phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ mới trong bối cảnh hoạt động 

ngân hàng bao gồm hoạt động xuyên biên giới tăng trưởng mạnh mẽ 

cả về số lượng, giá trị và các chủ thể tham gia./. 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
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KIẾN TẠO ĐỘNG LỰC CHO TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN 

VỮNG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM 

Những người thực hiện: 

1. GS.TS. Nguyễn Thị Cành-Trường ĐH Kinh tế-Luật

2. PGS,TS. Nguyễn Chí Hải-Trường ĐH Kinh tế-Luật

3. PGS.TS. Đỗ Phú Trần Tình-Trường ĐH Kinh tế-Luật

4. TS. Trịnh Hoàng Hồng Huệ-Trường ĐH Kinh tế-Luật

5. ThS Hồ Hữu Tín -Trường ĐH Kinh tế-Luật

6. ThS Lưu Bích Thu -Trường ĐH Kinh tế-Luật

Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp phân tích vai trò động lực 

của Vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam trong phát triển kinh tế Việt Nam theo 

bốn trụ cột của phát triển bền vững (i) kinh tế; (ii) xã hội; (iii) môi trường và (iv) 

thể chế. Kết quả đã chỉ ra rằng, Vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam thể hiện là 

một cực tăng trưởng động lực của cả nước. Cụ thể, tăng trưởng bình quân của 

Vùng là 7,02%/năm, đóng góp tỷ trọng 45,4% GDP cả nước, tính bình quân cho 

giai đoạn 2016-2020; đóng góp trên 42-50% ngân sách quốc gia. Cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng 

nông nghiệp; Thu nhập bình quân cao hơn thu nhập bình quân cả nước, khoảng 

cách phân hóa giàu nghèo cũng thấp hơn cả nước; Các chỉ số môi trường được 

cải thiện. Tuy nhiên do tác động của đại dịch Covid Vùng Kinh tế Trọng điểm 

phía Nam chịu thiệt hại nặng nề nhất cả nước làm giảm 2,86% tốc độ tăng 

trưởng GDP cả nước. Nghiên cứu cũng chỉ ra các yếu tố tồn tại đã kìm hãm 

động lực phát triển của Vùng bao gồm, liên kết vùng chưa gắn kết thực chất và 

hiệu quả, thể chế vùng còn nhiều hạn chế, vấn đề môi trường chưa thật sự đảm 

bảo; thể chế vùng còn nhiều hạn chế, thiếu cơ chế đặc thù phát triển vùng động 

lực. Trên cơ sở các kết quả phân tích nghiên cứu đã đề xuất các chính sách, giải 

pháp kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng Kinh tế 

Trọng điểm phía Nam cho giai đoạn tới. 

Từ khóa: Vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam, Kiến tạo động lực, Phát 

triển bền vững 
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1. Giới thiệu

Để tạo mối liên kết và phối hợp sức mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội 

giữa các tỉnh, thành có vị trí địa lý kết nối, có những lợi thế có thể bổ sung cho 

nhau, Chính phủ Việt Nam đã hình thành một số vùng kinh tế trọng điểm quốc 

gia có khả năng đột phá, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả 

nước. Từ cuối năm 1997 và đầu năm 1998, Thủ tướng Chính phủ đã lần lượt phê 

duyệt các quyết định số 747/1997/QĐ-TTg, 1018/1997/QĐ-TTg và Quyết định 

số 44/1998/QĐ-TTg về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ba vùng 

kinh tế trọng điểm quốc gia đến năm 2010, bao gồm Vùng kinh tế Trọng điểm 

Bắc bộ, Trung bộ và Vùng kinh tế Trọng điểm Phía Nam.  

Vùng kinh tế Trọng điểm Phía Nam bao gồm có 7 tỉnh (Bình Dương, Đồng 

Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang) và 

TP. Hồ Chí Minh, trong đó TP.HCM là hạt nhân (xem Bản đồ Hình 1). Đây là 

vùng kinh tế được khắc họa rõ nét nhất của một vùng kinh tế động lực của cả 

nước hiện nay thể hiện qua các chỉ tiêu đóng góp về GDP, ngân sách nhà nước, 

phát triển công nghiệp. Dù diện tích của Vùng kinh tế Trọng điểm Phía Nam chỉ 

chiếm 9,2%, dân số chiếm 17,7%  cả nước nhưng Vùng kinh tế Trọng điểm Phía 

Nam đã tạo ra khoảng 46,3% GDP (2019), đóng góp gần từ 46% -50% ngân 

sách quốc gia mỗi năm. Vùng kinh tế Trọng điểm Phía Nam có 66 khu công 

nghiệp và khu chế xuất, chiếm gần 71% tổng diện tích khu công nghiệp của 3 

vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Có thể nói tiềm lực phát triển của Vùng 

kinh tế Trọng điểm Phía Nam là rất lớn. Dù đã có xây dựng các quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế-xã hội theo các giai đoạn 1990-2000; 2001-2010; và Thủ 

tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 phê duyệt 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế Trọng điểm Phía 

Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, nhưng sự triển khai phát triển 

trên thực tế chưa theo quy hoạch. 
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Hình 1: Bản đồ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 

Theo Quy hoạch mới này một lần nữa khẳng định “Vùng kinh tế Trọng 

điểm Phía Nam với 8 tỉnh, thành phố sẽ trở thành vùng kinh tế động lực đầu tàu 

của cả nước, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn giai đoạn 2016 - 2020 

khoảng 8,5 - 9%/năm, trong đó công nghiệp và dịch vụ chiếm 95 - 96% tổng 

GDP. GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt khoảng 3.900 - 4.000 USD và 

đạt trên 5.000 USD vào năm 2020. Giá trị xuất khẩu bình quân đầu người tăng 

lên 3.700 USD năm 2015 và dự kiến đạt 5.400 USD vào năm 2020. Tốc độ đổi 

mới công nghệ đạt bình quân khoảng 20%/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đến 

năm 2020 đạt khoảng 85%.  

Kế tiếp, ngày 19/7/2019, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị 19/CT-TTg về 

các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng 

điểm phía Nam. Chỉ thị nêu rõ mục tiêu của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 

là phát triển kinh tế bền vững, hài hòa giữa các mục tiêu về phát triển kinh tế, 

phát triển xã hội cùng với cải thiện môi trường sinh thái, … phấn đấu hoàn thành 

các mục tiêu đề ra tại Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 13/2/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng 

kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng đến 2030. Bên cạnh đó, 

đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao, tận dụng tốt cơ hội của 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, của các Hiệp định Thương mại tự do và Bảo 

hộ khuyến khích đầu tư,…; đổi mới tư duy, phát huy tinh thần tự lực, tự cường 

và xác định các yếu tố bứt phá để phấn đấu vươn lên, phát triển nhanh, bền 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxl-K_-dbLAhUkNqYKHYb-Cu0QjRwIBw&url=http://viipip.com/homevn/?module=newsdetail&newscode=3291&psig=AFQjCNFPNKz8_uEPn-7aMQ6E3kcy74mc0w&ust=1458827321714720
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vững, đóng góp một cách thiết thực vào việc hiện thực hóa chiến lược phát triển 

của Vùng và cả nước. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là Vùng kinh tế động 

lực đầu tàu, trung tâm kinh tế, thương mại, văn hóa, đào tạo, y tế, nghiên cứu 

khoa học chất lượng cao của cả nước và khu vực, là trung tâm giáo dục và đào 

tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời là 

trung tâm chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ hàng đầu của cả nước; 

thực hiện vai trò cầu nối với các khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực 

Tây Nguyên mà hạt nhân là thành phố Hồ Chí Minh; phấn đấu đến năm 2025 có 

7/8 tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có điều tiết về ngân 

sách trung ương.35  

Vùng kinh tế Trọng điểm Phía Nam sẽ đẩy mạnh phát triển các ngành công 

nghiệp tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao và công nghiệp hỗ trợ; ưu tiên phát 

triển nhanh các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, tiết kiệm 

nguyên liệu, năng lượng và tạo nhiều giá trị gia tăng; chuyển hướng mạnh mẽ 

phát triển công nghệ hiện đại với hàm lượng khoa học công nghệ cao. Xây dựng 

thành phố Hồ Chí Minh là hạt nhân, trung tâm dịch vụ tầm cỡ khu vực Đông 

Nam Á về tài chính, thương mại, du lịch, giao lưu quốc tế; trung tâm giáo dục 

đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao cho các vùng 

lân cận và cả nước; trung tâm chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ hàng 

đầu của cả nước. Phát triển thành phố Vũng Tàu là trung tâm du lịch, trung tâm 

dịch vụ khai thác dầu khí cấp quốc gia và quốc tế. Xây dựng đô thị Biên Hòa và 

Thủ Dầu Một là trung tâm dịch vụ lớn về phát triển công nghiệp.”36 

Câu hỏi đặt ra là cần kiến tạo động lực nào cho phát triển bền vững vùng 

kinh tế trọng điểm phía nam?. Để trả lời cho câu hỏi trên, bài viết này sẽ đề cập 

đến, thứ nhất, vai trò động lực của Vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam trong 

tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam; thứ hai, nhận diện những biểu hiện 

của tăng trưởng, phát triển thiếu bền vững và nguyên nhân của nó; cuối cùng 

trên cơ sở phân tích các hạn chế và nguyên nhân, sẽ đề xuất giải pháp kiến tạo 

động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam. 

 
35 Trích Chỉ thị 19/CT-TTg về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng 

điểm phía Nam ký ngày 19/7/2019, Thủ tướng Chính phủ. 
36 Công bố quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long  -Cổng thông tin điện tử, 

Bộ kế hoạch và Đầu tư, ngày 10/6/2014. 
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Trong các nội dung phân tích dưới đây sẽ đề cập đến 4 trụ cột phát triển 

bền vững của vùng kinh tế trọng điểm phía nam (VKTTĐPN) là (1) kinh tế; (2) 

xã hội; (3) môi trường, và (4) thể chế. Nguồn số liệu sử dụng số liệu thứ cấp từ 

báo cáo của Tổng cục Thống kê và Báo cáo kinh tế-xã hội của các tỉnh/thành 

phố trong VKTTĐPN. 

2. Vai trò động lực của Vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam trong tăng 

trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam, đảm bảo công bằng xã hội, giảm 

nghèo và bảo vệ môi trường  

Những đóng góp của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (VKTTĐPN) và 

hạt nhân thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) trong phát triển kinh tế của cả nước 

có thể xem xét qua các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ trọng GDP, xu 

hướng dịch chuyển cơ cấu kinh tế,  đóng góp nguồn thu cho ngân sách quốc gia, 

đóng góp vào tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu, phát triển công nghiệp, thu hút 

vốn đầu tư xã hội, thu hút doanh nghiệp, tạo việc làm. Từ các đóng góp qua các 

chỉ tiêu nêu trên có thể xác định vị trí kinh tế, vai trò động lực của thành phố Hồ 

Chí Minh trong phát triển kinh tế cả nước. 

2.1. Đóng góp tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng GDP 

Bảng 1: Tốc độ tăng RGDP của VKTTĐPN và TP.HCM so với cả nước 

giai đoạn 2015-2021, (%) 

Năm Vùng KTTĐPN Hạt nhân TP.HCM Cả nước 

2015 107,57 107,88 106,68 

2016 106,41 107,91 106,21 

2017 106,58 107,89 106,81 

2018 107,30 107,86 107,08 

2019 107,89* 107,95 107,02 

2020 104,26* 101,39 102,94 

BQGĐ (2016-

2020) 
107,02* 106,81 106,12 

2021 100,73* 93,22* 102,58* 

Nguồn: Tính toán từ số liệu Thống kê Việt Nam và các tỉnh/thành phố 
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Hình 2: Tốc độ tăng RGDP của VKTTĐPN và TP.HCM so với tốc độ tăng 

GDP cả nước giai đoạn 2015-2021, (%) 

Tăng trưởng kinh tế của VTTĐPN và TP.HCM so với cả nước được thể 

hiện qua bảng 1 và mô tả qua biểu đồ 1. Số liệu Bảng 1 và biểu đồ Hình 2 cho 

thấy tốc độ tăng trưởng bình quân  của VKTTĐPN và TP.HCM giai đoạn (2016-

2020) luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của cả nước (bình quân giai 

đoạn 2016-2020: cả nước tăng 6,12%/năm; VKTTĐPN: 7,02%/năm và 

TP.HCM: 6,81%/năm).   

Bảng 2: Tỷ trọng GRDP của VKTTĐPN và TPHCM đối với cả nước 

Nguồn: Tính toán từ số liệu Thống kê Việt Nam và các tỉnh/thành phố 

Năm 

GRDP của 

Vùng 

KTTĐPN 

(tỷ đồng) 

GRDP của 

TP.HCM 

(tỷ đồng) 

GDP cả nước 

(tỷ đồng) 

Tỷ trọng 

GRDP 

của Vùng 

KTTĐPN 

so với 

GDP cả 

nước 

Tỷ trọng 

GRDP 

của 

TP.HCM 

so với 

GDP cả 

nước 

2015 1.874.528,59 919.025 4.192.862 44,71% 21,92% 

2016 2.052.438,33 1.005.537 4.502.733 45,58% 22,33% 

2017 2.277.682,61 1.114.600 5.005.975 45,50% 22,27% 

2018 2.529.535,83 1.225.995 5.542.331,87 45,64% 22,12% 

2019 2.779.160,89* 1.342.344 6.037.347,63 46,03%* 22,23% 

2020 2,693,818.89 1.371.716 6.293.144,90* 42,81 21,80%* 

2021 2,665,850.59 1.298.791 6.455.508,04* 41,30 20,12%* 
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Hình 3: Tỷ trọng GRDP của VKTTĐPN và TPHCM đối với cả nước, % 

Do tác động của đại dịch Covid, VKTTĐPN, đặc biệt là TP.HCM bị tổn 

thất rất nặng nề về kinh tế, các tỉnh tăng trưởng năm 2021 rất thấp, có 2 trong 8 

tỉnh tăng trưởng âm đó là TP.HCM (âm 6,78%) và Tiền Giang (âm 0,72%); 

Bình quân toàn vùng tăng 0,73% năm 2021, tăng 4,26% năm 2020. Như vậy, lần 

đầu tiên tốc độ tăng trưởng của VKTTĐPN thấp hơn cả nước là năm 2021. Do 

tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm suốt trong 2 năm 2020-2021 nên tỷ trọng đóng 

góp GDP của VKTTĐPN cho cả nước cũng giảm mạnh, từ 46,03% năm 2019 

xuống 42,81% năm 2020 và 41,3% năm 2021 (xem Bảng 2- biểu đồ Hình 3). 

Tính theo giai đoạn, bình quân giai đoạn 2016-2020, VKTTĐPN chiếm 

45,4% GDP của cả nước. GRDP Vùng tăng bình quân 7,02%/năm, trong đó hạt 

nhân TP.HCM đóng góp khoảng 22%, dù tốc độ tăng trưởng thấp hơn bình quân 

vùng, 6,81%/năm , nhưng cao hơn cả nước, 6,12%/năm. Trong hai năm 2020-

2021, đặc biệt là năm 2021, VKTTĐPN và nhất là TP.HCM là nơi chịu tổn thất 

nặng nề nhất trong cả nước do đại dịch Covid 19 lần thứ tư. 

2.2. Đóng góp dịch chuyển cơ cấu kinh tế  

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của VKTTĐPN và TP.HCM theo hướng 

dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp cũng đóng góp cho dịch chuyển kinh tế Việt 

Nam theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa - tăng dần khu vực công nghiệp 

và dịch vụ (Khu vực II và III), giảm khu vực nông lâm ngư nghiệp (Khu vực I) – 

(xem Bảng 3. và biểu đồ Hình 4). Cơ cấu kinh tế khu vực I-Nông Lâm Ngư của 

TP.HCM chỉ còn 0,6% và của cả VKTTĐPN 6,4%  năm 2021. Cơ cấu kinh tế 

khu vực III - Thương mại - Dịch vụ của TP.HCM hơn 10 năm qua luôn giữ vị trí 
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thống trị và có xu hướng tăng trong những năm gần đây, (63,4% năm 2020 -

2021); Cơ cấu kinh tế khu vực III - Thương mại - Dịch vụ của VKTTĐPN giao 

động 44-45% năm 2020-2021. Khu vực II - Công nghiệp - Xây dựng của 

TP.HCM có xu hướng giảm nhẹ (22,4% năm 2020-2021, từ 25% năm 2015), 

trong khi cơ cấu Khu vực II - Công nghiệp - Xây dựng của VKTTĐPN theo xu 

hướng giảm nhẹ từ gần 43% năm 2015 xuống còn 39,53% năm 2021 (xem biểu 

đồ Hình 4, Bảng 3).  

Do tỷ trọng kinh tế của VKTTĐPN và TP.HCM trong kinh tế cả nước 

chiếm tương ứng 41%-46% và 20%-22% nên sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế của 

VKTTĐPN và hạt nhân của Vùng là TP.HCM có tác động nhất định trong dịch 

chuyển cơ cấu kinh tế cả nước. Bảng 3 thể hiện sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế cả 

nước có xu hướng gần tương đồng với kinh tế VKTTĐPN và TP.HCM. Theo 

đó, khu vực nông lâm ngư giảm dù giảm (từ 17% năm 2015 xuống 12,36% năm 

2021), khu vực dịch vụ có xu hướng tăng (từ trên 39% năm 2015 lên 41% năm 

2021 ), trong khi khu vực công nghiệp-xây dựng tương đối ổn định, giao động 

tăng dần ở mức 33% đến gần 38%. Như vậy sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế cả 

nước đang tăng dần khu vực công nghiệp và dịch vụ về giá trị tuyệt đối (qui mô) 

lẫn tương đối (tỷ trọng) cho thấy có sự đóng góp của các ngành công nghiệp 

VKTTĐPN và TP.HCM cho công nghiệp và dịch vụ cả nước tăng dần. Điều đó 

ghi nhận sự đóng góp của VKTTĐPN cho kinh tế cả nước là phát triển theo 

hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa (tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm 

tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp). 

 

 

Hình 4: Chuyển đổi cơ cấu của Vùng KTTĐPN giai đoạn 2015-2021, (%) 
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Bảng 3: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của VKTTĐPN và  TP. HCM so với cả 

nước (2015-2021), % 

 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 

Cả nước 

Nông-lâm nghiệp 

& Thuỷ sản 
17,00% 16,32% 15,34% 

14,68

% 

13,96

% 

14,85

% 

12,36

% 

Công nghiệp & 

xây dựng 
33,25% 32,72% 33,40% 

34,23

% 

34,49

% 

33,72

% 

37,86

% 

Dịch vụ 39,73% 40,92% 41,26% 
41,12

% 

41,64

% 

41,63

% 

40,95

% 

Thuế sản phẩm trừ 

trợ cấp sản phẩm 
10,02% 10,04% 10,00% 9,97% 9,91% 9,80% 8,83% 

Vùng KTTĐPN 

Nông-lâm nghiệp 

& Thuỷ sản 
6,73% 6,68% 6,23% 5,86% 5,71% 6,20% 6,43% 

Công nghiệp & 

xây dựng 
42,98% 41,97% 42,18% 

42,91

% 

43,02

% 

38,22

% 

39,53

% 

Dịch vụ 40,88% 41,54% 41,72% 
41,44

% 

41,50

% 

45,08

% 

43,71

% 

Thuế sản phẩm trừ 

trợ cấp sản phẩm 
9,41% 9,81% 9,88% 9,79% 9,77% 

10,51

% 

10,33

% 

TP,HCM 

Nông-lâm nghiệp 

& Thuỷ sản 
0,73% 0,72% 0,66% 0,66% 0,65% 0,60% 0,62% 

Công nghiệp & 

xây dựng 
25,00% 24,88% 24,75% 

24,72

% 

24,17

% 

22,40

% 

22,39

% 

Dịch vụ 61,66% 61,24% 61,50% 
61,71

% 

62,24

% 

63,40

% 

63,39

% 

Thuế sản phẩm trừ 

trợ cấp sản phẩm 
12,61% 13,16% 13,09% 

12,91

% 

12,94

% 

13,60

% 

13,59

% 

Ghi chú: * Số liệu sơ bộ/ước tính do thiếu thông tin của một vài tỉnh. 

Nguồn: Tính toán từ số liệu Thống kê Việt Nam và các tỉnh/thành phố 
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2.3. Về đóng góp thu ngân sách nhà nước  

Qua số liệu từ Niên giám thống kê về thu ngân sách nhà nước (NNNN) của 

TP. HCM, các tỉnh trong VKTTĐPN và cả nước, cho thấy thu NSNN trên địa 

bàn TP.HCM và VKTTĐPN luôn giữ vị trí dẫn đầu với mức đóng góp NSNN 

của cả VKTTĐPN chiếm từ trên dưới 50% cho ngân sách của quốc gia (2015-

2018), dù có xu hướng giảm trong những năm gần đây (trên 42% đến 45,52% 

tương ứng các năm 2021, 2020, 2019), mức đóng góp thu NSNN của TP.HCM 

dù giảm về tỷ trọng nhưng vẫn chiếm cao từ trên 25% đến trên 30% giai đoạn 

2015-2021 (Bảng 4, Hình 5). Sự đóng góp này đóng vai trò rất lớn trong quá 

trình hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách của quốc gia. Đặc biệt, trong giai đoạn 

nền kinh tế cả nước đang trải qua thời kỳ khó khăn khi gặp đại dịch Covid vào 

năm 2021, tỷ lệ đóng góp của VKTTĐPN cho ngân sách quốc gia vẫn còn khá 

cao, 42,22%, TP.HCM dù bị thiệt hại nặng nề nhất cả nước nhưng năm 2021 

vẫn đóng góp trên 25% cho ngân sách quốc gia.  

Bảng 4: Tỷ trọng thu ngân sách trên địa bàn VKTTĐPN và TP.HCM so với 

cả nước (%) 

Ghi chú: * Số liệu sơ bộ/ước tính do thiếu thông tin của một vài tỉnh. 

Nguồn: Tính toán từ số liệu Thống kê Việt Nam và các tỉnh/thành phố 

Năm 

Tổng thu 

NSNN của 

Vùng 

KTTĐPN 

(tỷ đồng) 

Tổng thu 

NSNN trên 

địa bàn 

TP,HCM 

(tỷ đồng) 

Tổng thu 

NSNN của cả 

nước 

(tỷ đồng) 

Tỷ trọng 

Thu 

NSNN 

của Vùng 

KTTĐPN 

Tỷ trọng 

thu 

NSNN 

của 

TP,HCM 

2015     517.372,31  276.836,00    1.020.589,00  50,69% 27,13% 

2016    567.790,84  345.002,00    1.131.498,00  50,18% 30,49% 

2017     644.621,60  378.375,00    1.293.627,00  49,83% 29,25% 

2018     713.477,24  410.179,00    1.431.662,00  49,84% 28,65% 

2019    706.200,33*  372.707,00    1.551.074,00  45,53% 24,03% 

2020    654.321,67*  371.115,00    1.507.845,00  43,39% 24,61% 

2021    643.255,52*  381.531,00*    1.523.400,00*  42,22% 25,04% 
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Hình 5: Tỷ trọng thu ngân sách trên địa bàn VKTTĐPN và TP.HCM so với 

cả nước,% 

2.4. Đóng góp tổng kim ngạch xuất khẩu, chỉ số phát triển công nghiệp 

Tỷ trọng tổng kim ngạch xuất khẩu của VKTTĐPN cũng khá cao nhưng có 

xu hướng giảm mạnh trong những năm gần đây. Các năm 2015-2017 tỷ trọng 

tổng kim ngạch xuất khẩu của VKTTĐPN chiếm trên dưới 50% tổng kim ngạch 

xuất khẩu cả nước, nhưng từ năm 2018 đến nay tỷ trọng này có xu hướng giảm 

dần. Nguyên nhân có thể do tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến giảm, đặc biệt 

là TP.HCM tỷ trọng tổng kim ngạch xuất khẩu giảm dần từ gần 17% so với cả 

nước năm 2015-2016, xuống còn trên 13% năm 2021. Có thể thấy tác động của 

đại dịch Covid năm 2020-2021 đáng kể đến chuỗi hàng hóa xuất khẩu của 

TP.HCM và VKTTĐPN qua số liệu về tổng kim ngạch xuất khẩu (Bảng 5, Hình 

6). 

Bảng 5: Giá trị tổng kim ngạch xuất khẩu của VKTTĐPN, TP.HCM so với 

cả nước 

Năm 

Tổng kim 

ngạch XK của 

Vùng 

KTTĐPN 

(triệu USD)  

Tổng kim 

ngạch XK 

của 

TP.HCM 

(triệu USD) 

Tổng kim 

ngạch XK cả 

nước 

(triệu USD) 

Tỷ trọng 

XKcủa 

Vùng 

KTTĐPN 

Tỷ trọng 

XK của 

TP.HCM 

2015        86.700,83  27.171,91       162.016,70  53,51% 16,77% 

2016        93.262,33  29.560,88       176.580,80  52,82% 16,74% 

2017      105.730,65  32.785,87       215.118,60  49,15% 15,24% 

2018      114.444,11  33.821,14       243.696,80  46,96% 13,88% 



 

166 

Nguồn: Tính toán từ số liệu Thống kê Việt Nam và các tỉnh/thành phố 

 

 

Hình 6:  Tỷ trọng XK của Vùng KTTĐPN và TP.HCM so với Cả nước, % 

Cơ cấu khu vực công nghiệp-xây dựng của VKTTĐPN cao hơn cả nước 

(chiếm trên dưới 40%), chỉ số phát triển công nghiệp cũng có xu hướng cao hơn, 

dù TP.HCM có xu hướng giảm (Bảng 6). Nguyên nhân xu hướng công nghiệp 

TP.HCM giảm là do TP.HCM thực hiện chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo 

hướng các ngành công nghệ cao, chuyển các ngành công nghiệp truyền thống, 

công nghiệp gây ô nhiễm (dệt may, in..) về các tỉnh. Công nghiệp TP.HCM 

giảm về tỷ trọng cũng có tác động đến tỷ trọng công nghiệp của VKTTĐPN. 

Tuy nhiên, chỉ số phát triển công nghiệp của các tỉnh Bình Dương, Long An, 

Đồng Nai cao, đã giữ được chỉ số phát triển công nghiệp cao cho cả vùng cao 

hơn cả nước (ngoài năm 2021 do tác động đại dịch Covid). 

2019      128.421,94*  39.713,92       264.267,21  48,60% 15,03% 

2020      111.499,22*  40.250,67       282.628,94*  39,45% 14,24% 

2021      123.124,41*  43.890,00*       336.250,00*  36,62% 13,05% 
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Bảng 6: Chỉ số phát triển công nghiệp của VKTTĐPN, TP.HCM và cả 

nước, % 

Ghi chú: * Số liệu sơ bộ/ước tính do thiếu thông tin của một vài tỉnh. 

Nguồn: Tính toán từ số liệu Thống kê Việt Nam và các tỉnh/thành phố 

2.5. Thu hút vốn đầu tư xã hội, số lượng doanh nghiệp và tạo việc làm 

Thu hút vốn đầu tư xã hội của VKTTĐPN, TP.HCM chiếm tỷ lệ cao trong 

cả nước, nhất là giai đoạn 2015-2019, vốn đầu tư xã hội của VKTTĐPN trên 

43% đến gần 48% vốn đầu tư xã hội của cả nước, trong khi vốn đầu tư xã hội 

của TP.HCM chiếm trên 20% đến trên  

Hình 7: Tỷ trọng Vốn ĐTXH của Vùng KTTĐPN và TP.HCM so với cả 

nước,% 

 

Năm 

Chỉ số phát 

triển công 

nghiệp 

Vùng 

KTTĐPN  

Chỉ số phát 

triển công 

nghiệp 

TP.HCM 
 

Chỉ số phát 

triển công 

nghiệp cả 

nước 
 

Vùng 

KTTĐPN/ 

Cả nước 

(lần) 

TP.HCM/ 

Cả nước 

(lần) 

2015          109,25  107,2 109,80 0,99 0,98 

2016         108,14  107,3 107,40 1,01 1,00 

2017         109,83  107,9 111,30 0,99 0,97 

2018          110,15  108 110,10 1,00 0,98 

2019          110,09  107,31 109,10 1,01 0,98 

2020        103,37*  95,4* 99,40* 1,04* 0,96* 

2021 100,76* 85,70* 104,82* 0,96 0,82 
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25% % vốn đầu tư xã hội của cả nước cùng giai đoạn. Tuy nhiên, bắt đầu 

tư năm 2020, đặc biệt là năm 2021 vốn đầu tư xã hội của VKTTĐPN, TP.HCM 

giảm rất mạnh. Nguyên nhân là do tác động của đại dịch Covid 19 (Hình 7, 

Bảng 7). 

Bảng 7: Tỷ trọng vốn đầu tư xã hội của VKTTĐPN và TP.HCM so với cả 

nước, % 

Nguồn: Tính toán từ số liệu Thống kê Việt Nam và các tỉnh/thành phố 

Dù vốn đầu tư xã hội có xu hướng giảm, nhưng số lượng doanh nghiệp 

hoạt động tại TP.HCM và VKTTĐPN khá ổn định (riêng năm 2021 chưa thống 

kê đầy đủ đặc biệt là số doanh nghiệp giải thể nên có cao hơn so với thực tế). Số 

doanh nghiệp tăng nhưng đầu tư giảm, có nghĩa quy mô doanh nghiệp nhỏ đây 

cũng là một hạn chế trong phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững (Bảng 

8, Hình 8). 

 

Năm 

Tổng vốn 

ĐTXH của 

Vùng 

KTTĐPN 

(Tỷ đồng) 

Tổng vốn 

đầu tư XH 

của 

TP.HCM 

(Tỷ đồng) 

Tổng Vốn 

ĐTXH  cả 

nước 

(Tỷ đồng) 

Tỷ trọng 

Vốn 

ĐTXH 

của Vùng 

KTTĐPN 

Tỷ trọng 

Vốn 

ĐTXH 

của 

TP.HCM 

2015 587.873,63 284.210,00    1.366.478,00  43,02% 20,80% 

2016 698.470,57 366.703,00    1.487.638,00  46,95% 24,65% 

2017 800.157,96 427.308,00    1.670.196,00  47,91% 25,58% 

2018 865.607,36 446.538,00    1.857.061,00  46,61% 24,05% 

2019 902.931,92 442.280,00    2.048.525,00  44,08% 21,59% 

2020 866.229,81* 372.707,00    2.164.457,00*  40,02% 17,22% 

2021 735.034,44* 344.829,00*    2.891.900,00*  25,42% 11,92% 
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Bảng 8: Đóng góp về số lượng doanh nghiệp của VKTTĐPN và TP.HCM so 

với cả nước, % 

Ghi chú: Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động đến 31/12 hằng năm. * Số 

liệu sơ bộ/ước tính do thiếu thông tin của một vài tỉnh. 

Nguồn: Tính toán từ số liệu Thống kê Việt Nam và các tỉnh/thành phố 

 

Hình 8: Tỷ trọng số lượng doanh nghiệp của VKTTĐPN và TP.HCM so với 

cả nước, % 

Tuy vốn đầu tư xã hội sụt giảm nghiêm trọng trong 2 năm 2020-2021 do 

đại dịch, nhưng số doanh nghiệp không giảm nên số lao động làm việc trong nền 

kinh tế vẫn giữ tương đối ổn định (Bảng 9, Hình 9). Đây là số lao động thống kê 

theo năm trên thực tế, do đại dịch Covid, nền kinh tế ngừng hoạt động trong một 

số tháng, nên thị trường lao động bị đứt gãy ở năm 2021 do phong tỏa ngưng 

làm việc.  

Tỷ trọng vốn đầu tư giảm, nhưng tỷ trọng việc làm của VKTTĐPN và 

TP.HCM so với cả nước lại khá ổn định và có xu hướng tăng, thể hiện vai trò 

đóng góp trong tạo việc làm của VKTTĐPN và TP.HCM khá cao, tỷ lệ dân 

nhập cư vào VKTTĐPN cao, đặc biệt là vào Bình Dương và TP.HCM (chiếm 

Năm 

Số lượng 

DN Vùng 

KTTĐPN 

Số lượng 

DN 

TP,HCM 

Số lượng 

DN cả nước 

Tỷ trọng 

của Vùng 

KTTĐPN 

Tỷ trọng 

của 

TP,HCM 

2017        276.785  206.296        654.633  42,28% 31,51% 

2018       308.170  228.267        714.755  43,12% 31,94% 

2019       327.027  239.623        758.610  43,11% 31,59% 

2020        350.263  254.699        811.538  43,16% 31,38% 

2021    387.909*  285.528*      851.538*  45,55% 33,53% 
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15-20% hàng năm). Đây cũng vừa là lợi thế nhưng cũng gây khó khăn về mặt xã 

hội (giải quyết nhà ở, trường học…). Khi có đại dịch lực lượng lao động nhập 

cư lại biến động khá lớn.  

Bảng 9: Tỷ trọng lao động làm việc trong nền kinh tế của VKTTĐPN và 

TP.HCM so với cả nước, % 

Ghi chú: Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc. * Số liệu sơ bộ/ước tính 

do thiếu thông tin của một vài tỉnh. 

Nguồn: Tính toán từ số liệu Thống kê Việt Nam và các tỉnh/thành phố 

 

Hình 9: Tổng LĐ làm việc và tỷ trọng lao động làm việc trong nền kinh tế 

của VKTTĐPN và TP.HCM so với cả nước 

 

Năm 

Tổng vốn LĐ 

làm việc của 

Vùng 

KTTĐPN 

(nghìn người) 

Tổng LĐ 

làm việc của 

TP.HCM 

(nghìn 

người) 

Tổng Lao động 

làm việc của  cả 

nước 

(nghìn người) 

Tỷ trọng 

LĐLV 

của Vùng 

KTTĐPN 

Tỷ trọng 

LĐLV 

của 

TP.HCM 

2015        11.068,97  4.281,94         53.110,50  20,84% 8,06% 

2016        11.298,20  4.386,57         53.345,50  21,18% 8,22% 

2017        11.526,23  4.484,10         53.708,60  21,46% 8,35% 

2018        11.804,55  4.601,57         54.282,50  21,75% 8,48% 

2019        12.007,01*  4.713,11         50.633,30  23,71% 9,31% 

2020        12.189,31*  4.729,92         50.036,00*  24,36% 9,45% 

2021        12.348,77*  4.818,90*         49.018,30*  25,19% 9,83% 



 

171 

2.6. Vấn đề thu nhập, phân phối thu nhập và giảm nghèo 

Do có tốc độ tăng trưởng cao trước năm 2020, nên thu nhập (tiền lương) 

bình quân đầu người/tháng của VKTTĐPN và TP. HCM cao gấp từ 1,5-1,7 lần 

so với mức thu nhập bình quân của cả nước. Cùng với việc tăng thu nhập bình 

quân, tỷ lệ hộ nghèo ở VKTTĐPN và TP.HCM cũng giảm đáng kể so với cả 

nước (Bảng 10). Mặc dù là một đô thị lớn với thành phần dân cư đa dạng phức 

tạp, nhưng TP. HCM dẫn đầu cả nước về hiệu quả của công tác xoá đói giảm 

nghèo với tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước và giảm dần qua các năm. Với chuẩn 

mới về hộ nghèo là thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm ở TP.HCM, tỷ lệ hộ 

nghèo đã giảm 3,4% năm 2012, xuống 0,3% năm 2020; Tỷ lệ nghèo bình quân 

của VKTTĐPN là 1,29% thấp hơn so mức bình quân cả nước là 3,75% (năm 

2020).  

Bảng 10: Thu nhập (tiền lương) bình quân và tỷ lệ nghèo của VKTTĐPN và 

TP.HCM so với cả nước,  (nghìn đồng/người-tháng), % 

Ghi chú: Thu nhập tính bằng nghìn đồng/người/tháng. * Số liệu sơ bộ/ước 

tính do thiếu thông tin của một vài tỉnh. 

Nguồn: Tính toán từ số liệu Thống kê Việt Nam và các tỉnh/thành phố 

Năm 

Thu nhập 

bình quân 

của 

VKTTĐP

N 
 

Thu nhập 

bình 

quân của 

TP.HCM 

Thu nhập 

bình 

quân của 

cả nước 

Tỷ lệ 

nghèo 

của Vùng 

KTTĐPN 

Tỷ lệ 

nghèo 

của 

TP.HC

M 

Tỷ lệ 

nghèo 

của của 

cả nước 

2016     3.968,01  
    

5.109,10  

    

3.098,00  
   

2018 4.905,25   6.177,00    3.874,00      

2019 5.328,88     6.758,00    4.295,00      

2020   5.082,48*  6.537,00*  
   

4.249,00*  
1,29% 0,30% 3,75% 
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Bảng 11:  Khoảng cách chênh lệch thu nhập theo nhóm hộ cao nhất và thấp 

nhất của VKTTĐPN và TP.HCM so với cả nước,  (nghìn đồng), lần 

Nguồn: Tính toán từ số liệu Thống kê Việt Nam và các tỉnh/thành phố 

 

Hình 10: Thu nhập bình quân/người/tháng của nhóm cao nhất và nhóm 

thấp nhất ở VKTTĐPN và TP.HCM và cả nước, nghìn đồng/người /tháng. 

Thu nhập bình quân theo nhóm dân cư cao nhất và thấp nhất của 

VKTTĐPN và TP.HCM cũng cao hơn so với cùng nhóm của cả nước (Bảng 11 

và Hình 10).  

 

Năm 

Thu nhập bình 

quân/người/tháng vùng 

KTTĐPN (nghìn đồng) 

Thu nhập bình 

quân/người/tháng Tp, HCM 

(nghìn đồng) 

Thu nhập bình 

quân/người/tháng cả nước 

(nghìn đồng) 

Nhóm 

cao nhất 

Nhóm 

thấp nhất 

Chênh 

lệch 

(lần) 

Nhóm cao 

nhất 

Nhóm 

thấp 

nhất 

Chênh 

lệch 

(lần) 

Nhóm cao 

nhất 

Nhóm 

thấp 

nhất 

Chênh 

lệch 

(lần) 

2016 
    

9.367,75  
   1.359,13  

        

6,89  
11.985,00 1.829,00 6,60     7.547,00  771,00  9,79 

2018 
 

11.593,38  
    1.583,00  

        

7,32  
13.262,00 1.928,00 6,90     9.320,00  932,00  10,00 

2019 
  

11.774,38  
   2.068,75  

        

5,69  
14.394,00 3.406,00 6,90 10.103,00  1.139,45  8,87 

2020 

 

10.082,94

*  

2.068.90*   4,87  11.868,00* 3.410,00* 3,48 9.192,52*  1.139,10*  8,07 
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Hình 11: Khoảng cách chênh lệch giàu nghèo theo nhóm hộ thu nhập cao 

nhất/thu nhập thấp nhất của VKTTĐPN và TP.HCM so với cả nước, lần 

Ở nhóm cao nhất, thu nhập bình quân/người/tháng ở vùng KTTĐPN, 

TP.HCM, và cả nước đều có xu hướng tăng từ năm 2016-2019. Tuy nhiên, sự 

ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thu nhập bình quân/người/tháng ở cả vùng 

KTTĐPN, TP.HCM và cả nước đều đi xuống, và rõ nét nhất TP.HCM là vùng 

chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong năm 2021.  

Khoảng cách nhóm thu nhập cao so với  nhóm thu nhập thấp (phân hóa 

giàu nghèo) của VKTTĐPN và TP.HCM cũng thấp hơn so với cả nước (Bảng 

11, Hình 11). Phân hóa giàu nghèo của TP.HCM cao nhất là gần 7 lần (2018, 

2019), của VĐBSCL cao nhất là 7,32 lần (2018), trong khi mức phân hóa giàu 

nghèo của cả nước cao nhất là 10 lần (năm 2018).   

2.7. Vấn đề môi trường  

Theo chỉ số đánh giá hoạt động môi trường bền vững theo cấp độ quốc gia 

trên toàn cầu (Environmental Performance Index – EPI), năm 2020, Việt Nam 

chỉ đạt 33.4 điểm, xếp thứ 141/180 trên thế giới. So với 11 quốc gia trong khối 

ASEAN thì Việt Nam chỉ xếp duy nhất trên Myanmar, với mức điểm dưới mức 

trung bình chung của khu vực (40.4).  

Đối với VKTTĐPN, năm 2020, có 7/8 tỉnh, thành phố đạt mức từ khá đến 

tốt theo Bộ Chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành; bao gồm 

hoàn thành nhiều chỉ tiêu về bảo vệ môi trường đề ra, có kết quả thực hiện khá 

cao về quản lý môi trường cũng như có tỷ lệ đánh giá của người dân về chất 

lượng môi trường sống trên địa bàn ở mức hài lòng khá cao. Cụ thể, Bà Rịa -

Vũng Tàu và Bình Dương là 2 địa phương đạt mức tốt, chiếm tỷ lệ 40% so với 

tổng tỉnh thành đạt mức tốt của cả nước (2/5). Còn Đồng Nai, Long An, Tiền 



 

174 

Giang, Tp.HCM và Tây Ninh là 5 tỉnh thành đạt mức khá, chiếm 14,7% so với 

tổng tỉnh thành đạt mức khá của cả nước (5/34). Tuy nhiên, vẫn còn 1 tỉnh trong 

VKTTĐPN, đó là Bình Phước chỉ đạt mức trung bình do chưa hoàn thành nhiều 

chỉ tiêu về BVMT đề ra, có kết quả thực hiện thấp cũng như mức độ đánh giá 

hài lòng của người dân thấp, chiếm 4,17% trên tổng 24 tỉnh thành còn lại của cả 

nước (1/24).  

Bảng 12: Kết quả thực hiện của 8 tỉnh thành trong Vùng kinh tế trọng điểm 

phía Nam và của cả nước năm 2020 

Mức kết quả chỉ 

tiêu 

Số tỉnh/thành 

thuộc vùng 

KTTĐPN 

Số tỉnh thành của 

cả nước 

Mức tốt 2 5 

Mức khá 5 34 

Mức trung bình 1 24 

Nguồn: Bộ Tài nguyên & Môi trường, 2021 

3. Những biểu hiện của tăng trưởng, phát triển thiếu bền vững   

3.1. Kinh tế phát triển thiếu ổn định 

Dù VKTTĐPN có vai trò rất lớn trong đóng góp vào tăng trưởng và phát 

triển kinh tế của quốc gia qua các chỉ tiêu thu nhập quốc dân, thu ngân sách nhà 

nước, huy động nguồn lực (thu hút vốn, thu hút doanh nghiệp, tạo việc làm), 

tăng thu nhập và giảm nghèo, nhưng xu hướng phát triển qua các chỉ số phân 

tích ở mục trên cho thấy có biểu hiện phát triển thiếu bền vững. Cụ thể, tốc độ 

tăng trưởng thiếu ổn định và có xu hướng giảm mạnh do VKTTĐPN, đặc biệt là 

hạt nhân của Vùng-TP.HCM chịu tổn thất nặng nề từ đại dịch Covid (năm 2020-

2021).  

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của VKTTĐPN dù theo xu hướng tăng các khu 

vực dịch vụ, giảm khu vực nông nghiệp, tương đối ổn định khu vực công 

nghiệp, nhưng sự dịch chuyển diễn ra còn chậm, đặc biệt là khu vực nông 

nghiệp giảm chậm về cơ cấu. Chỉ số phát triển công nghiệp thiếu ổn định và có 

xu hướng giảm. Khu vực công nghiệp giảm cũng có tác động làm giảm giá trị 

tổng kim ngạch xuất khẩu của VKTTĐPN, đặc biệt là TP.HCM. 
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Vốn đầu tư xã hội giảm mạnh do tác động của Covid, dù số lượng doanh 

nghiệp không giảm. Điều này có nghĩa doanh nghiệp có quy mô nhỏ lại khi số 

doanh nghiệp tăng, vốn đầu tư giảm-đây là biệu hiện của sự phát triển thiếu bền 

vững. Vốn đầu tư xã hội giảm, trong đó có vốn đầu tư công không tăng do chính 

sách điều tiết ngân sách còn những hạn chế nhất định. Có thể nói, VKTTĐPN, 

và TP.HCM đã đóng góp tỷ trọng trên dưới 50% cho ngân sách quốc gia, trong 

đó TP.HCM đóng góp từ 25% đến 30% cho giai đoạn 2015-2021, nhưng ngân 

sách điều tiết lại cho TP.HCM và cả VKTTĐPN chưa tương xứng (dưới 20%). 

Giới hạn ngân sách làm hạn chế phát triển đầu tư công và cơ sở hạ tầng cho cả 

VKTTĐPN và TP.HCM. 

3.2. Thu nhập chưa được cải thiện, khoảng cách phân hóa giàu nghèo 

còn cao 

Thu nhập bình quân có tăng qua các năm nhưng chậm và thiếu ổn định, 

khoảng cách phân hóa giàu nghèo theo nhóm dân cư (tính theo nhóm chi tiêu) 

còn cao, nếu tính theo thu nhập đầy đủ từ tài sản, khoảng cách phân hóa giàu 

nghèo sẽ còn cao hơn nhiều. Nhất là trong bối cảnh đại dịch, người lao động bị 

phong tỏa, thu nhập suy giảm, việc làm dù được phục hồi nhưng thu nhập chưa 

thể được cải thiện, có tác động không nhỏ đến đời sống người dân, người lao 

động nghèo. Biểu hiện cụ thể là hàng loạt người lao động ở khu vực phía nam 

rút tiền bảo hiểm xã hội một lần. 

Dù đã nhiều quy hoạch được phê duyệt, nhưng trên thực tế, cho đến nay 

cũng chưa có một cơ chế điều phối chính sách vùng và các chương trình hành 

động cụ thể nào để liên kết phát triển kinh tế các tỉnh trong Vùng kinh tế Trọng 

điểm Phía Nam, mạnh ai nấy làm, không có sự gắn kết, thậm chí còn cạnh tranh 

lẫn nhau. Nếu có sự phối hợp trong phát triển, có chính sách thúc đẩy phát triển 

và liên kết, phát huy vai trò hạt nhân dẫn dắt phát triển toàn vùng, chắc chắn đây 

sẽ là một vùng kinh tế động lực cho sự phát triển kinh tế cả nước trong giai đoạn 

tới. 

3.3. Vấn đề ô nhiễm môi trường có những tồn tại nghiêm trọng 

Tuy có những cải thiện nhất định theo bộ chỉ số đánh giá của Bộ TN&TN 

nhưng vấn đề ô nhiễm môi trường trong Vùng vẫn còn một số tồn tại khá 

nghiêm trọng. 
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Thứ nhất về ô nhiễm nguồn nước, do Vùng tập trung các đô thị lớn với 

lượng dân cư đông đúc và nhiều khu công nghiệp nên tình trạng ô nhiễm nguồn 

nước từ nước thải, rác thải từ sinh hoạt và từ các công nghiệp vẫn còn phổ biến. 

Theo kết quả quan trắc môi trường khu vực miền Nam năm 2020, chỉ số chất 

lượng nước WQI cho thấy chất lượng nước mặt trên hệ thống sông thuộc 

VKTTĐPN có dấu hiệu suy giảm (Bảng 13) với nồng độ chất ô nhiễm vượt quá 

tiêu chuẩn cho phép từ 1,5 – 3 lần, và chủ yếu là ô nhiễm dinh dưỡng và ô 

nhiễm hữu cơ  (Tổng cục môi trường, 2020).  

Bảng 13: Kết quả quan trắc dựa trên chỉ số WQI từ 76-100 năm 2020, % 

Chỉ số WQI 

từ 76-100 

Đợt 1/2020 Đợt 2/2020 Đợt 

3/2020 

Đợt 

4/2020 

Đợt 5/2020 

Sông Thị Vải 83,3 100 100 50 66,7 

Sông Tiền 33,3 66,7 66,7 88,9 77,8 

Sông Đồng Nai 50 70 55 25 60 

Sông Sài Gòn 27,7  20 13,3 26,7 26,6 

Sông Vàm Cỏ 0 0 12,5 0 0 

Nguồn: Tổng cục môi trường, 2020 

Trong năm 2021, chất lượng môi trường nước lưu vực sông Tiền (Tiền 

Giang), lưu vực sông Thị Vải (Đồng Nai) và lưu vực sông Đồng Nai (Đồng Nai) 

mặc dù duy trì khá tốt nhưng lưu vực sông Sài Gòn (Tp.HCM) và sông Vàm Cỏ 

(Tây Ninh) vẫn ô nhiễm nặng nhất và chưa có sự cải thiện (Tổng cục môi 

trường, 2021). Ô nhiễm hiện chủ yếu tập trung ở vùng hạ lưu (các đoạn sông 

chảy qua khu vực đô thị, khu công nghiệp) và sông Sài Gòn đoạn chảy qua TP. 

Hồ Chí Minh; sông Vàm Cỏ Đông chảy qua địa phận Tây Ninh ảnh hưởng xấu 

đến môi trường tự nhiên và gây thiệt hại lớn cho người nuôi thuỷ sản. 

Thứ hai, về ô nhiễm không khí, kết quả quan trắc cho thấy môi trường 

không khí 6 tháng đầu năm 2020 tại VKTTĐPN tiếp tục bị ô nhiễm bởi bụi lơ 

lửng tổng số (TSP) với tỷ lệ vượt quy chuẩn Việt Nam (trung bình 1 giờ) dao 

động từ 15,6-30,5% (Tổng cục Môi trường, 2020). Tại các khu công nghiệp như 

Khu công nghiệp Sóng Thần II (tỉnh Bình Dương), khu kinh tế Cửa khẩu Mộc 

Bài (tỉnh Tây Ninh), các vị trí có mật độ phương tiện giao thông cao và cơ sở hạ 
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tầng đang trong quá trình nâng cấp, cải tạo như ngã ba Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu), thị trấn Tân Phước Khánh (Bình Dương) và thị trấn Đức Hòa (Long 

An) có giá trị TSP trung bình cao và vượt ngưỡng quy chuẩn Việt Nam (Tổng 

cục Môi trường, 2020). Ngoài ra, năm 2021 cả nước nói chung và VKTTĐPN 

nói riêng chịu ảnh hưởng của dịch COVID - 19 nên chất lượng môi trường 

không khí có sự biến động lớn với xu hướng cải thiện, đặc biệt là giai đoạn giãn 

cách xã hội từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2021. Tại Tp.HCM, nồng độ bụi 

PM2.5 trung bình năm 2021 giảm 11,8% so với năm 2020, giảm 23,3% so với 

năm 2019 và giảm mạnh so với năm 2018 là 30,7%. Nếu tính cả mức giảm 

khoảng 22% so với năm 2017, thì chất lượng không khí TP.HCM đạt mức tốt 

nhất trong 5 năm (IQAir, 2021). Tuy nhiên, so với khuyến nghị của Tổ chức y tế 

thế giới WHO, chỉ số PM2.5 năm 2021 của TP.HCM 19,4 μg/m3 vẫn cao gấp 

gần 4 lần so với mức  giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng sức khỏe tới con người. Bên 

cạnh đó, một số tỉnh khác trong VKTTĐPN vẫn đối mặt với tình trạng ô nhiễm 

không khí ngày càng tăng. Cụ thể, đầu năm 2021, tỉnh Bình Dương có chất 

lượng không khí kém với chỉ số AQI là 178, mức PM2.5 là 108,4 µg / m³(IQAir, 

2021). Các KCN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có nồng độ bụi vượt giới 

hạn cho phép từ 2-4 lần; các tuyến đường vận chuyển khoáng sản ô nhiễm khói 

bụi vượt quá giới hạn cho phép từ 1-1,5 lần, ô nhiễm từ các khu chế biến hải sản 

cũng tăng từ 1,8-2,7 lần (IQAir, 2021). 

Thứ ba, về ô nhiễm tiếng ồn, trong 6 tháng đầu năm 2020, tại VKTTĐPN, 

tỷ lệ phần trăm giá trị LAeq vượt quy chuẩn Việt Nam (từ 6 giờ đến 21 giờ) dao 

động từ 56,7-68,5% trong đó tập trung chủ yếu tại ở các trục đường giao thông 

và các khu vực có hoạt động sản xuất công nghiệp (Tổng cục Môi trường, 

2020). Tuy nhiên, năm 2021 vấn đề ô nhiễm tiếng ồn có xu hướng giảm mạnh 

do thực hiện giãn cách xã hội. Có thể nói, chất lượng không khí và ô nhiễm 

tiếng ồn tại VKTTĐPN có sự chênh lệch rõ rệt giữa thời điểm không thực hiện 

giãn cách xã hội và thực hiện giãn cách xã hội.  

Thứ tư, về ô nhiễm chất thải rắn, năm 2020, khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt (CTRSH) của cả VKTTĐPN đạt khoảng 20.623 tấn rác thải sinh hoạt/ngày 

chiếm 31,8% so với lượng CTRSH phát sinh của cả nước. Trong đó, TP.HCM 

phát sinh khoảng 9.814 tấn/ngày, chiếm 28% khối lượng CTRSH phát sinh tại 

khu vực đô thị trong cả nước, chưa kể lượng rác thải công nghiệp có thể tương 

đương (Tổng cục môi trường, 2021). Ngoài ra, trong năm 2021, tại TP.HCM 
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còn phát thải ra khoảng 1.500 tấn rác thải có yếu tố dịch tễ COVID-19, trung 

bình 78 tấn/ngày (Sở Tài nguyên & Môi trường Tp.HCM, 2021). Tại tỉnh Bình 

Dương, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tăng gần gấp hai lần từ 485,67 

tấn/ngày năm 2016  lên 813,80 tấn/ ngày năm 2020 (Nguyễn Thu Huyền, 2022). 

Tuy nhiên, hiện nay công nghệ xử lý rác thải vẫn còn thô sơ, chủ yếu được xử lý 

bằng phương pháp chôn lấp (chiếm 69%), trong khi đốt, ủ phân compost và tái 

chế chỉ chiếm 31%.  

Chất lượng môi trường nước vẫn ô nhiễm nặng và chưa có sự cải thiện, 

nhất là ở vùng hạ lưu (các đoạn sông chảy qua khu vực đô thị, khu công nghiệp), 

sông Sài Gòn đoạn chảy qua TP. Hồ Chí Minh, và sông Vàm Cỏ đoạn chảy qua 

tỉnh Tây Ninh. Chất lượng không khí và ô nhiễm tiếng ồn tại VKTTĐPN mặc dù 

có sự cải thiện giữa thời điểm thực hiện giãn cách xã hội nhưng tỷ lệ ô nhiễm 

bởi bụi lơ lửng tổng số (TSP) vượt quy chuẩn Việt Nam, chỉ số PM2.5 vẫn cao 

so với tiêu chuẩn của WHO. Ô nhiễm chất thải rắn của Vùng chiếm 31,8% so 

với cả nước với tốc độ gia tăng khoảng 10%/năm trong khi đó các biện pháp xử 

lý rác thải chủ yếu theo phương thức truyền thống, lạc hậu (chiếm 69%), và vẫn 

chưa theo mô hình kinh tế tuần hoàn.  

Ngoài ra, khủng hoảng đại dịch COVID-19 cũng là cơ hội để thúc đẩy nền 

kinh tế xanh và tăng trưởng xanh. Theo chỉ số mới là GDP xanh (green GDP) 

nhằm đo lường mức phần trăm tăng trưởng GDP nếu trừ đi những “cái giá phải 

trả” cho môi trường, xã hội (ước tính GRDP xanh của Vùng năm 2019 là 

290.330, 5 tỷ đồng và năm 2020 là 283.3987, 5 tỷ đồng), như vậy GRDP xanh 

của VKTTĐPN năm 2020 tăng trưởng âm 0,87% so với năm 2019.  

4. Nguyên nhân của tăng trưởng, phát triển thiếu bền vững   

4.1. Tác động gây thiệt hại nặng nề của đại dịch Covid  

Đại dịch COVID-19 đã và đang tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời 

sống kinh tế - xã hội ở tất cả các quốc gia cũng như nền kinh tế toàn cầu. Ở Việt 

Nam nói chung và các tỉnh thành trong VKTTĐ nói riêng cũng không nằm 

ngoài tác động bởi đại dịch COVID-19, hầu hết các hoạt động sản xuất công 

nghiệp chế biến, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa, vận tải bị đình 

trệ, đứt chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại; các hoạt động dịch vụ như y 

tế, giáo dục đặc biệt là dịch vụ lưu trú, du lịch cũng như tâm lý và đời sống nhân 

dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.  
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Đại dịch COVID-19 đã khiến tốc độ tăng trưởng GRDP của cả Vùng giảm 

mạnh từ 7,89 % năm 2019 xuống còn 4,26% năm 2020 và 0,73% năm 2021. 

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tất cả các địa phương trong Vùng đều 

rất thấp; có 2/8 tỉnh thành của Vùng chịu tổn thất nặng nề với tăng trưởng âm đó 

là TP.HCM (âm 6,78%) và Tiền Giang (âm 0,72%). Trong cơ cấu GRDP của 

Tp.HCM năm 2021, do giãn cách xã hội kéo dài, khu vực nông lâm thủy sản 

giảm mạnh 13,68%, khu vực công nghiệp và xây dựng giảm12,96%, khu vực 

thương mại dịch vụ giảm 5,5%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 

0,43%, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) giảm 14,3%... (Cục Thống 

kê TP.HCM, 2021). Đặc biệt, khu vực thương mại dịch vụ dù chiếm 63,4% 

GRDP của TP.HCM nhưng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 

dùng chỉ đạt 822.592 tỉ đồng, giảm 21,9% so với năm 2020 (Cục Thống kê 

TP.HCM, 2021).  

Tổng GRDP của VKTTĐPN chiếm tỷ trọng lớn trong GDP của cả nước, cụ 

thể bình quân giai đoạn 2016-2020 đóng góp tới 45,4% GDP của cả nước nên 

mỗi biến động trong tăng trưởng GRDP của các tỉnh, thành phố trong Vùng đều 

có ảnh hưởng không nhỏ tới GDP của toàn nền kinh tế. Do đó, tỷ trọng đóng 

góp của VKTTĐPN cho GDP cả nước cũng giảm mạnh từ 46,03% năm 2019 

xuống 42,81% năm 2020 và 41,3% năm 2021. 

Ngoài ra, hầu hết các chỉ số phát triển công nghiệp, xuất nhập khẩu, thu 

ngân sách, phát triển doanh nghiệp… của Vùng đều tăng chậm lại hoặc giảm so 

với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, thu ngân sách của cả Vùng năm 2021 giảm 

8,91% so với năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 giảm 13,18% so với 

năm 2019; trong đó mặc dù TP Hồ Chí Minh là địa phương có tỷ trọng dẫn đầu 

cả nước, đạt 44,902 tỷ USD năm 2021 nhưng chỉ đạt tỷ trọng tăng 1,2% so với 

năm 2020. Chỉ số phát triển công nghiệp của Vùng trong giai đoạn 2015-2919 

đều tăng trên 10%, tuy nhiên do tác động của đại dịch COVID-19 từ năm 2020 

giảm còn 3,37% và năm 2021 chỉ tăng 0,76% so với năm 2020; thấp hơn so với 

của cả nước (4,82%). Tỷ trọng vốn đầu từ xã hội của VKTTĐPN so với cả nước 

giảm mạnh từ 40,02% năm 2020 xuống còn 25,42% năm 2021; riêng Tp.HCM 

giảm xuống chỉ còn 11,92% năm 2021. Thị trường lao động - việc làm của 

VKTTĐPN cũng bị đứt gãy trong năm 2021 do giãn cách xã hội. Đặc biệt là làn 

sóng dịch lần thứ 4 năm 2021 bùng phát đã khiến 1,3 triệu lao động tại Tp.HCM 

và các tỉnh trong Vùng tự phát di chuyển về quê để tránh dịch đã gây nguy cơ 
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thiếu hụt lao động cục bộ giữa các vùng, các địa phương, gây ra thiếu lao động 

cho sản xuất - kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đã buộc phải lựa chọn phương 

án sản xuất “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến” với chi phí vận hành 

rất lớn, thiếu hụt lực lượng lao động do nghỉ việc, gián đoạn cung ứng nguyên 

vật liệu. Do đó, số lượng doanh nghiệp bị phá sản, giải thể hoặc phải tạm ngừng 

kinh doanh hoặc kinh doanh cầm chừng tăng nhanh chóng. Riêng TPHCM, năm 

2021 có 24.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng 24,2% so với cùng kỳ 

năm 2020, chiếm 28,1% so với cả nước; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh 

có thời hạn là 43.200, chiếm 50,5% tổng số doanh nghiệp rút khỏi thị trường 

(Sài gòn đầu tư, 2021). Đại dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng tiêu cực khiến thu 

nhập bình quân/người/tháng ở cả VKTTĐPN, TP.HCM và cả nước năm 2020 

đều có chiều hướng giảm, lần lượt tương ứng là 4,64%; 3,27% và 1,07% so với 

năm 2019 (tính toán theo Bảng 10). Nếu không có tác động của Covid, tốc độ 

tăng trưởng bình quân của VKTTĐPN là 7,02%/năm; đóng góp cho GDP cả 

nước 45,4%; Khi có Covid, tốc tộ tăng trưởng của VKTTĐPN còn 0,73%; Như 

vậy thiệt hại của VKTTĐPN do Covid đã làm giảm, thiệt hại cho  kinh tế cả 

nước (7,02-0,73%)x 45,4%= 2,86%; GDP cả nước giảm 2,86% do tác động 

của đại dịch Covid 19 đến phát triển kinh tế VKTTĐPN. 

4.2.  Mô hình tổ chức bộ máy vùng thiếu hiệu quả-cơ chế điều phối hoạt 

động của Vùng kém hiệu lực  

Có thể thấy điểm nghẽn chính trong liên kết vùng thời gian qua tại 

VKTTĐPN chính là do chính sách và các quy định về liên kết vùng chưa đủ 

mạnh; bộ máy điều phối vùng hiện nay còn nhiều điểm bất hợp lý; cơ chế thực 

thi thiếu hiệu nghiệm. Những điểm nghẽn này là nguyên nhân chính dẫn đến 

những bất cập tồn tại trong liên kết VKTTĐPN thời gian qua. Do đó, hoàn thiện 

thế chế liên kết vùng tại VKTTĐPN là cơ cở nền tảng quan trọng để thúc đẩy 

liên kết vùng nhằm nâng cao năng lực của Vùng trong thời gian tới.  

Đánh giá thể chế liên kết vùng tại VKTTĐPN 

Về chủ trương của Đảng, hệ thống pháp luật, chính sách cho phát triển 

VKTTĐPN 

Thời gian qua, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và chính quyền địa 

phương một số tỉnh/thành không ngừng quan tâm đến vấn đề liên kết phát triển 

VKTTĐPN. Hàng loạt chính sách và văn bản pháp quy được ban hành nhằm 
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tăng cường hoạt động điều phối và nâng cao hiệu quả liên kết nội vùng. Bước 

đầu, các văn bản pháp luật này đã tạo nền tảng phù hợp để VKTTĐPN thành lập 

Hội đồng vùng, tổ chức điều phối các hoạt động nhằm phát triển kinh tế - xã hội 

trong vùng. Dù vậy, việc ban hành các chính sách, pháp luật điều chỉnh về liên 

kết vùng trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế nhất định sau: 

Một là, Văn kiện tại Đại hội Đảng XII đã nêu rõ quan điểm về phát triển 

kinh tế vùng và liên vùng. Tuy nhiên, quá trình liên kết phát triển giữa các địa 

phương trong Vùng  còn chậm bởi hệ thống pháp luật từ Hiến pháp đến các Luật 

có liên đều chưa có những quy định cụ thể về liên kết vùng. 

Hai là, Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định các hoạt động 

thuộc thẩm quyền giải quyết từ hai tỉnh trở lên trong Vùng phải được điều chỉnh 

từ những văn bản pháp luật từ Nghị định chính phủ trở lên trong khi thời gian 

qua chưa có nhiều văn bản có tính pháp lý như trên để có thể triển khai các liên 

kết. 

Ba là, các địa phương trong VKTTĐPN vẫn phải tuân thủ các pháp luật 

hiện hành đối với các hoạt động thuộc thẩm quyền của địa phương, nhiều hoạt 

động chiến lược để phát triển Vùng không thể thực hiện được vì không được 

quy định rõ ràng từ các pháp luật liên quan. Các địa phương chỉ có thể triển khai 

thực hiện các dự án, xúc tiến trong phạm vi hành chính địa phương mình. 

Bốn là, pháp luật tại thời điểm lập quy hoạch vùng trước đây chưa yêu cầu 

đảm bảo sự tích hợp giữa quy hoạch kinh tế - xã hội với quy hoạch ngành kinh 

tế cụ thể, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, vùng 

nguyên liệu, nguồn nhân lực, môi trường,... dẫn đến nội dung quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội VKTTĐPN hiện nay còn chung chung và thiếu tính khả thi.  

Năm là, quy định và hướng dẫn về thành lập tổ chức điều phối phát triển 

các vùng kinh tế trọng điểm theo 941/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn 

nhiều điểm chưa phù hợp dẫn đến việc bộ máy tổ chức khi hình thành theo quyết 

định này trong quá trình vận hành còn gặp nhiều khó khăn. Tổ chức điều phối 

phát triển các vùng kinh tế trọng điểm trên thực tế còn thiếu cơ chế, chế tài và 

không đảm bảo nguồn kinh phí để hoạt động, không có thực quyền cả về quyền 

hành chính và quyền phân bổ nguồn lực nên khó khăn trong triển khai điều phối 

các hoạt động liên kết vùng.  
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Sáu là, quy chế tổ chức hoạt động và phối hợp của tổ chức điều phối phát 

triển các vùng kinh tế trọng điểm của Quyết định số 2360/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ chưa cụ thể hóa được phương án phối hợp giữa các địa 

phương. Các cơ quan thực hiện điều phối chủ yếu được giao nhiệm vụ phối hợp 

hơn là nhiệm vụ điều phối. Họ không được trao quyền và nguồn lực cần thiết để 

thực thi chức năng của mình.  

Bảy là, vùng chưa ban hành các quy chế cụ thể để triển khai quy chế tổ 

chức hoạt động và phối hợp của tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế 

trọng điểm theo Quyết định số 2360/QĐ-TTg của Thủ tướng sao cho phù hợp 

với thực tế tại VKTTĐPN. Điều này dẫn đến các địa phương còn lúng túng 

trong phối hợp để phát triển. 

Tám là, vùng KTTĐPN chưa có sự thống nhất giữa các địa phương trong 

việc ban hành Quyết định thành lập Tổ điều phối về liên kết vùng cấp tỉnh. Một 

số địa phương ban hành quyết định thành viên của Tổ điều phối là chức danh, 

trong khi một số địa phương ban hành quyết định là tên của cá nhân, một số địa 

phương khác lại quyết định thành viên của Tổ điều phối là tên đơn vị. Sự chưa 

thống nhất về tên gọi, cách thức điều động nhân sự trong Tổ đã gây khó khăn 

trong quá trình vận hành. 

Về bộ máy điều phối của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 

Dựa trên cơ sở Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 25 tháng 06 năm 2015 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức điều phối phát triển các vùng 

kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 

số 2059/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2015 về việc thành lập Ban chỉ đạo, Hội 

đồng vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015-2020. VKTTĐPN dựa trên các 

quyết định này cùng với những đặc điểm đặc thù của Vùng đã thành lập và vận 

hành bộ máy điều phối của Vùng như sau: 

So với cơ cấu theo Quyết định của Chính phủ, Hội đồng VKTTĐPN còn 

thành lập các Tổ điều phối chuyên đề và Tổ giúp việc cho các Tổ điều phối 

chuyên đề để giải quyết những vấn đề có tính chất chuyên môn. Tuy nhiên, bộ 

máy điều phối các Vùng kinh tế trọng điểm theo quyết định của Chính phủ và bộ 

máy điều phối được vận hành tại VKTTĐPN trong thời gian quan nhìn chung 

còn những bất cập sau:  
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Một là, Ban chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính 

phủ nghiên cứu chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng có 

tính chất liên ngành, liên vùng có liên quan đến phát triển các vùng kinh tế trọng 

điểm. Theo đó, Ban chỉ đạo chỉ là đề xuất cơ chế chính sách và giúp Thủ tướng 

mà không có quyền quản lý điều hành trực tiếp hoạt động của các vùng kinh tế 

trọng điểm. Trong khi đó, người chỉ đạo và điều hành trực tiếp vẫn là Thủ 

tướng, điều này không khác gì so với việc chỉ đạo các tỉnh, các ngành khác 

ngoài vùng kinh tế trọng điểm. 

Hình 12: Cơ cấu Ban chỉ đạo vùng kinh tế trọng điểm và Hội đồng 

VKTTĐPN 

 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả 
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thủ. Hội đồng chỉ đóng vai trò cầu nối phối hợp giữa các tỉnh hơn là đóng vai trò 

điều phối. Bản thân Chủ tịch Hội đồng vùng phải sử dụng con dấu và ngân sách 

của địa phương mình trong quá trình điều phối. 

Bốn là, các Tổ điều phối chuyên đề được thành lập nhân danh của chủ tịch 

Hội đồng vùng và bao gồm các thành viên từ các địa phương trong vùng. Về tổ 

chức nhân sự, việc thành lập các Tổ điều phối chuyên đề vướng về nguyên tắc tổ 

chức khi quyết định thành lập lại sử dụng con dấu của UBND TP.HCM nhưng 

nhân sự được lấy từ lãnh đạo ngành địa phương khác. Điều này ảnh hưởng rất 

lớn đến quá trình giao việc và cơ chế chịu trách nhiệm khi triển khai công việc.  

Năm là, các Tổ giúp việc lại được thành lập dựa trên quyết định của Tổ 

trưởng Tổ điều phối chuyên đề và bao gồm nhân sự của các địa phương khác 

nhau nên thực tế khả năng điều động và giao việc cho các thành viên trong Tổ 

giúp việc để triển khai là khó khả thi. 

Sáu là, hầu hết các nhân sự trong các Tổ điều phối và Tổ giúp việc đều là 

các thành viên kiêm nhiệm của các đơn vị sở, ngành của các địa phương nên 

không đủ thời gian và nguồn lực để thực hiện các công việc chung của vùng khi 

mà cơ chế phối hợp và chịu trách nhiệm chưa rõ ràng.  

Về cơ chế điều phối, thực thi các chính sách tại  VKTTĐPN 

Với những chính sách đã ban hành và bộ máy tổ chức đã xây dựng, 

VKTTĐPN trong thời gian qua cũng đã có những hành động nhất định trong 

việc điều phối các hoạt động về liên kết vùng trong VKTTĐPN. Tuy nhiên, cơ 

chế điều phối và quá trình điều phối tại VKTTĐPN trong thời gian qua vẫn dựa 

trên cơ sở Quyết định số 941 và Quyết định số 2059 của Thủ tướng chính phủ 

mà không có ban hành một Quy chế điều phối riêng phù hợp với đặc điểm của 

Vùng, cơ bản còn gặp phải những bất cập và rào cản sau: 

Một là, ranh giới địa lý vùng ngày càng được mở rộng và chưa thật sự có ý 

nghĩa trong liên kết kinh tế. Sự liên kết của vùng trong thời gian qua hầu như là 

sự cộng gộp sự liên kết song phương giữa các địa phương trong vùng với nhau. 

Cơ sở để mở rộng vùng kinh tế trọng điểm cũng chưa được xác định rõ nên chưa 

thể xây dựng cơ chế điều phối phù hợp.  

Hai là, Vùng thiếu sự hỗ trợ bởi những chính sách cần thiết. VKTTĐPN 

mặc dù được xác định là có vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế và đóng góp 

lớn nhất vào sự phát triển kinh tế - xã hội cả nước nhưng trong quá trình hoạt 
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động vẫn phải tuân thủ những pháp luật liên quan, trong khi đó thực hiện những 

dự án liên kết vùng cần thiết phải có những quy định vượt ra khỏi khuôn khổ 

pháp luật hiện tại. 

Ba là, Vùng thiếu ngân sách thực hiện các dự án mang tính chất nội vùng 

và các hoạt động của toàn vùng. Ngân sách thực hiện các dự án được quản lý và 

điều phối ở quy mô cấp vùng hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn 

phát triển. Bên cạnh đó, tỷ lệ nộp ngân sách trung bình của đa số các tỉnh trong 

vùng đều cao hơn nhiều so với mặt bằng chung cả nước.  

Bốn là, Vùng thiếu công cụ điều tiết đủ quyền năng. Bộ máy của Hội đồng 

vùng hiện nay không phải là một cấp hành chính. Các quyết định, nghị quyết 

của Hội đồng vùng cũng chỉ mang tính chất khuyến khích thực hiện mà không 

có cơ chế ràng buộc. Bên cạnh đó, một số đơn vị được thành lập bởi Hội đồng 

vùng chưa thể vận hành được vì cơ chế phối hợp giữa các địa phương và phân 

định trách nhiệm chưa rõ ràng. 

Năm là, các nội dung điều phối của Vùng còn quá rộng, vượt quá tầm kiểm 

soát và điều tiết của Hội đồng vùng trong khi cách thức tổ chức bộ máy hiện nay 

chưa đủ thực quyền. Do đó, các địa phương trong Vùng gặp phải nhiều vấn đề 

và lúng túng khi triển khai các hoạt động. 

Sáu là, chưa phát huy được vai trò và thẩm quyền ra quyết định của Ban 

chỉ đạo và Hội đồng vùng. Các nội dung đều phải thực hiện theo quy định của 

pháp luật có liên quan, mà trưởng Ban chỉ đạo là Phó Thủ tướng cũng không thể 

vượt quá. Do vậy hầu như các địa phương đều thực hiện theo đúng nhiệm vụ của 

địa phương mình, việc phối hợp giữa các địa phương trong vùng có chăng cũng 

chỉ là sự liên kết phát triển riêng lẽ giữa các địa phương. 

4.3.  Liên kết vùng còn nhiều bất cập  

Thứ nhất, mức độ liên kết vùng vẫn lỏng lẻo, có tính tự phát theo “công năng” 

của thị trường. Trên thực tế, yếu tố liên kết chưa thật sự tạo ra động lực phát triển 

kinh tế cho vùng cũng như từng địa phương, yếu tố “khép kín”, “lợi ích điạ 

phương” vẫn đang là rào cản dai dẳng trong thực tiễn phát triển liên kết kinh tế tại 

Vùng KTTĐ phía Nam.  

Thứ hai, mức độ liên kết vùng kinh tế còn nặng hình thức, thiếu chiều sâu do 

vậy hiệu quả chưa cao, cụ thể: (i) Nhiều nội dung liên kết giữa các địa phương, 

hiệp hội nghề nghiệp mới chỉ dừng lại ở hình thức hội thảo, trao đổi, ghi nhớ hợp 



 

186 

tác, mà chưa có kế hoạch lộ trình cụ thể; (ii) Các hoạt động liên kết chủ yếu mới 

dừng lại ở hình thức đầu tư, hoặc liên kết về công nghệ hay chuỗi giá trị sản phẩm, 

mà ít có sự liên kết giữa các ngành sản xuất với hệ thống ngân hàng để tăng khả 

năng cung ứng về vốn; (iii) Các chủ thể liên kết (doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công 

ty), thường phát triển theo hướng khép kín (đa ngành) làm triệt tiêu liên kết các 

doanh nghiệp, địa phương khác; (iv) Các hoạt động liên kết thường là sự chủ động 

từ phía doanh nghiệp, ít có sự kết nối, tổ chức của các cơ quan quản lý nhà nước, 

do vậy sự hỗ trợ và tính “tổ chức” còn hạn chế trong các hoạt động liên kết kinh tế.  

Thứ ba, mặc dù Vùng KTTĐ phía Nam là các địa phương đi đầu trong các 

hoạt động thu hút FDI từ các nước, tuy nhiên tính liên kết giữa các địa phương 

cũng như sự lan tỏa của các doanh nghiệp FDI đến các địa phương khác trong vùng 

khá mờ nhạt. Ngay cả các doanh nhiệp FDI đầu tư vào công nghiệp hay dịch vụ thì 

cũng chỉ thực hiện theo các dự án vào các tỉnh, thành mà họ cho là có lợi thế, mà 

chưa có sự liên kết, lan tỏa đến các địa phương khác. 

Thứ tư, do hoạt động liên kết kinh tế còn mang nhiều tính “tự phát” dựa vào 

lợi ích của từng địa phương, các doanh nghiệp, nên các hoạt động liên kết đầu tư 

trên địa bàn vùng còn nhiều chồng chéo, cạnh tranh trên cùng địa bàn. 

Thứ năm, hoạt động liên kết vùng chủ yếu vẫn chỉ dựa vào sự “mò mẫm”, tự 

tìm liên kết mới từ phía các doanh nghiệp, mà thiếu sự định hướng, hỗ trợ, tổ chức 

về phía cơ quan quản lý.  

4.4. Thiếu cơ chế tạo động lực phát triển 

Với đặc thù hiện nay của vùng kinh tế động lực của Việt Nam bao gồm 

nhiều tỉnh thành có vị trí địa lý thuận lợi cho liên kết kinh tế, nhưng theo luật 

pháp hiện hành các tỉnh, thành này lại là những đơn vị hành chính độc lập không 

ràng buộc với nhau về pháp lý trong phát triển sẽ mâu thuẫn cho liên kết phát 

triển vì lợi ích chung của vùng và cả nước. Đây là rào cản lớn nhất cho liên kết 

phát triển thực hiện đúng các quy hoạch phát triển vùng. VKTTĐPN như đã nêu 

đóng vai trò là vùng động lực, một cực tăng trưởng của cả nước. Tuy nhiên, cho 

đến nay chưa có những cơ chế chính sách mang tính đột phá cho phát triển của 

vùng. Nếu Chỉ thị 19/CT-TTg  ngày 19/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các 

giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm 

phía Nam được triển khai thực hiện bằng những chính sách, giải pháp cụ thể, có 

thể đã hạn chế được các dấu hiệu phát triển thiếu bền vững của VKTTĐPN. Chủ 
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trương thì đã có làm sao để thực hiện, đưa các chủ trương vào cuộc sống là vấn 

đề không dễ dàng. Phần dưới đây, chúng tôi sẽ đề xuất các giải pháp kiến tạo 

động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam 

5. Giải pháp kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững 

vùng kinh tế trọng điểm phía Nam  

5.1. Xây dựng quy hoạch và chiến lược phát triển vùng cho giai đoạn 

mới (2021-2030), tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với bối cảnh và xu hướng 

phát triển của khu vực và quốc tế 

Bối cảnh thế giới diễn biến theo xu hướng ngày càng phức tạp và khó đoán 

định sẽ có những tác động không nhỏ đến sự phát triển lâu dài của Vùng. Do đó, 

trong quá trình xây dựng quy hoạch và chiến lược phát triển vùng cho giai đoạn 

mới (2021-2030), tầm nhìn đến năm 2050 cần xem xét những yếu tố quốc tế dự 

báo tác động liên quan bao gồm toàn cầu hóa và liên kết kinh tế quốc tế, cuộc 

cách mạng 4.0 và chuyển đổi số; xu hướng phát triển bền vững, kinh tế tuần 

hoàn, tăng trưởng xanh; thiên tai dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Ngoài ra, cần 

xem xét đến các yếu tố, điều kiện bối cảnh quốc gia, tác động đến sự phát triển 

của Vùng như sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII; các thành tựu kinh 

tế vĩ mô của Việt Nam; vị thế và định giá thương hiệu quốc tế của Việt Nam; 

phát triển khu vực kinh tế tư nhân và môi trường kinh doanh; tận dụng thời cơ 

cơ cấu “dân số vàng” và nâng cao năng suất lao động; phát triển ngành nghề dự 

kiến trong tương lai; đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế đồng bộ trên cả 

phương diện kinh tế - kỹ thuật, kinh tế - xã hội và kinh tế - sinh thái, thúc đẩy 

phát triển trên nền tảng đổi mới sáng tạo; thực thi Chính phủ kiến tạo - Chính 

phủ điện tử - Chính phủ số - Chính phủ thông minh. Bên cạnh đó, đối với thực 

hiện quy hoạch vùng, mỗi vùng có nhiều tỉnh, thành; trong đó mỗi tỉnh, thành lại 

có quy hoạch riêng, nên vấn đề quy hoạch tổng thể về bố trí không gian lãnh thổ 

và quy hoạch tổng thể phát triển ngành kinh tế-xã hội của các tỉnh, thành trong 

vùng cần phải được liên kết thống nhất với quy hoạch tổng thể phát triển vùng. 

Cụ thể, các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam như VKTTĐPN cần có một 

Hội đồng quy hoạch vùng, dưới Hội đồng Quy hoạch vùng là một đơn vị 

nghiên cứu tư vấn thực hiện các chức năng nghiên cứu phát triển vùng và xây 

dựng quy hoạch tích hợp cho toàn địa bàn vùng, theo dõi tình hình thực hiện 

quy hoạch của các tỉnh, thành trong vùng. Thành viên của Hội đồng quy hoạch 
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vùng là đại diện các sở kiến trúc quy hoạch của các tỉnh, thành phố trong vùng. 

Hơn nữa, trong quy hoạch Vùng cần tăng cường các giải pháp liên kết vùng 

trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT) nhằm phát huy thế mạnh của mỗi địa 

phương, khắc phục tình trạng sử dụng các nguồn lực một cách manh mún. Cụ 

thể như hoàn thiện chính sách, pháp luật quy định về liên kết, phối hợp giữa các 

địa phương, vùng trong sử dụng tài nguyên, BVMT; đẩy mạnh việc thực hiện 

các quy định, công cụ, biện pháp, mô hình liên kết, hợp tác công tác BVMT, 

kiểm soát ô nhiễm lưu vực sông, khai thác sử dụng các nguồn nước liên tỉnh, 

nâng cao năng lực dự báo, tăng cường khả năng phòng ngừa, góp phần hạn chế 

giảm ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học trong vùng. Cuối cùng, 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội VKTTĐPN giai đoạn 2021-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030 cần phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội 

của cả nước, đảm bảo thống nhất với quy hoạch ngành, lĩnh vực để đảm bảo 

phát triển VKTTĐPN thành vùng động lực và lan tỏa kinh tế của cả nước; phát 

huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, sức sáng tạo đột phá của các địa phương trong 

Vùng.  

5.2. Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy và cơ chế điều phối phát triển 

vùng  

Qua quá trình vận hành và điều phối các hoạt động về liên kết vùng tại 

VKTTĐPN trong thời gian qua cho thấy bộ máy tổ chức, cơ chế điều phối và 

những quy định cần có những điều chỉnh cần thiết để phù hợp hơn với tình hình 

thực tế. Phương án về tổ chức bộ máy và cơ chế thực thi tại VKTTĐPN được 

đưa ra là: 

Thứ nhất, đối với bộ máy tổ chức và nhân sự 

Ở cấp độ Hội đồng vùng, cơ cấu tổ chức và điều chỉnh nhân sự trong thời 

gian tới nên được tổ chức lại như sau: 

(1) Vị trí, vai trò của Hội đồng vùng: cần chấm dứt hoạt động của Ban chỉ 

đạo hiện nay. Nâng cao vị trí, vai trò của Hội đồng VKTTĐPN. Theo đó, Hội 

đồng vùng kinh tế trọng điểm được thành lập như một cơ quan chuyên trách 

thuộc Chính phủ. Cơ quan này do Chính phủ quyết định thành lập mà không 

phải thông qua Quốc hội, thực hiên nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho. Với vai 

trò là một cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng VKTTĐPN có vị trí, vai trò phù 

hợp với quy định tại điều 2 Nghị định số 10/2016/NĐ-CP, và có nhiệm vụ phù 
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hợp với quy định ở điều 3 Nghị định số 10/2016/NĐ-CP. Khi đó, Hội đồng vùng 

kinh tế trọng điểm có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu riêng, được cấp và 

sử dụng ngân sách. 

(2) Cơ cấu thành viên Hội đồng vùng: Hội đồng VKTTĐPN do một Ủy 

viên Bộ chính trị (là bí thư một địa phương trong vùng) làm Chủ tịch Hội đồng 

vùng. Cụ thể hiện nay giao cho đồng chí Ủy viên Bộ chính trị – Bí thư Thành ủy 

TP.HCM phụ trách. Các thành viên khác bao gồm các thành viên là Chủ tịch 

UBND các tỉnh/thành, lãnh đạo một số bộ ngành và một số thành viên chuyên 

trách. Trong đó, bổ nhiệm một thành viên chuyên trách làm Phó Chủ tịch thường 

trực Hội đồng vùng. Với vị trí là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng vùng 

sẽ thuận lợi hơn trong quá trình triển khai chủ trương của Đảng đến các địa 

phương, chuyển tải các ý kiến của địa phương về Trung ương, cũng như giám 

sát các địa phương tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng vùng. 

(3) Tổ chức văn phòng Hội đồng vùng: đóng vai trò là đầu mối tiếp nhận, 

quản lý hồ sơ, tài chính, con dấu thực hiện các chức năng giống như văn phòng 

các cơ quan chuyên trách khác. Về nhân sự, văn phòng gồm những thành viên 

chuyên trách.  

(4) Đối với các Tổ điều phối cấp tỉnh và Tổ điều phối chuyên đề, Tổ giúp 

việc cho Tổ chuyên đề, cơ cấu tổ chức và điều chỉnh nhân sự đối với các Tổ điều 

phối cần được tổ chức lại như sau: 

- Tổ chức lại các Tổ điều phối cấp tỉnh, Tổ điều phối chuyên đề: giải thể 

các Tổ điều phối chuyên đề, Tổ giúp việc cho Tổ điều phối chuyên đề và nâng 

cao vai trò của Tổ điều phối cấp tỉnh. Tổ điều phối cấp tỉnh sẽ là đơn vị điều 

phối liên quan đến các nội dung chuyên ngành mà Tổ điều phối chuyên đề hiện 

nay đang phụ trách. Dĩ nhiên, cơ chế điều phối sẽ được làm rõ để có thể khả thi 

khi tổ chức thực hiện.  

 (5) Đối với Tổ điều phối cấp Bộ, thực chất trong thời gian qua, Tổ này 

chưa phát huy hiệu quả, bởi lẽ các vấn đề Hội đồng vùng đề xuất vượt thẩm 

quyền giải quyết của Tổ này và vẫn phải thực hiện theo các pháp luật hiện hành. 

Do đó, có thể giải thể Tổ điều phối cấp Bộ, các vấn đề phát sinh từ vùng sẽ do 

Hội đồng vùng làm việc trực tiếp với các bộ chuyên ngành đề giải quyết theo 

pháp luật hiện hành. 

Thứ hai, cơ chế điều phối và phối hợp  
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Một là, về quan điểm phân quyền và điều phối, Hội đồng vùng kinh tế 

trọng điểm có quyền ban hành chính sách và tham gia ý kiến vào quá trình xét 

phân bổ ngân sách địa phương, giám sát và trình Thủ tướng xử lý Chủ tịch 

UBND tỉnh xử lý vi phạm quy hoạch vùng hay ban hành chính sách riêng biệt đi 

ngược lại lợi ích chung của vùng. Chính sách riêng của địa phương không được 

trái với chính sách chung của VKTTĐPN. Hội đồng VKTTĐPN được Chính 

phủ trao quyền quản lý, quyết định các dự án kết nối nội vùng theo cơ chế tản 

quyền. 

Hai là, về cơ chế điều phối chung, Hội đồng vùng sẽ là một cơ quan 

chuyên trách trực thuộc Chính phủ và có bộ phận văn phòng riêng. Vùng cũng 

không tổ chức các Tổ điều phối chuyên đề và Tổ giúp việc mà theo đó cần nâng 

cao vai trò và hoạt động của Tổ điều phối cấp tỉnh hơn.  

Ba là, về cơ chế điều phối của Tổ điều phối cấp tỉnh, phương án tổ chức 

này không tồn tại các Tổ điều phối chuyên đề và Tổ giúp việc. Tuy nhiên, về 

thực tế, thành viên của hai tổ này ở mỗi địa phương sẽ thuộc Tổ điều phối cấp 

tỉnh của địa phương đó (trước đây thành viên của các Tổ điều phối cấp tỉnh cũng 

gần như là thành viên của các Tổ chuyên đề).  

Bốn là, về điều tiết, sử dụng nguồn vốn. Hai vấn đề lớn trong việc điều tiết 

nguồn vốn trong quá trình vận hành liên kết vùng tại VKTTĐPN là vốn đầu tư 

công và vốn hoạt động thường xuyên của vùng. Giải pháp đặt ra đối với điều tiết 

hai nguồn kinh phí này là: 

(1) Đối với đầu tư công: thay vì giảm tỷ lệ điều tiết về Trung ương cho các 

tỉnh trong VKTTĐPN thì nhà nước sẽ giữ lại phần ngân sách đó tại Trung ương 

và ưu tiên đầu tư cho các dự án thúc đẩy liên kết vùng tại VKTTĐPN. Tuy 

nhiên, nguồn vốn này sẽ được giao cho Hội đồng vùng làm chủ đầu tư để thực 

hiện các dự án phục vụ cho phát triển cả vùng.  

(2) Đối với tài chính hoạt động thường xuyên: một phần từ đóng góp của 

các địa phương để tạo sự công bằng. Mức đóng góp có thể do các địa phương 

thỏa thuận hoặc dựa trên GDP của các địa phương mà phân chia tỷ lệ đóng góp 

cho phù hợp. Phần khác do Trung ương cấp từ nguồn ngân sách giữ lại thay vì 

giảm tỷ lệ điều tiết cho các tỉnh trong vùng. 
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5.3 Thúc đẩy và đa dạng hóa các hình thức liên kết vùng có hiệu quả 

Phát triển liên kết vùng đối với ngành nông nghiệp 

Thứ nhất, rà soát tiềm năng, thế mạnh, lợi thế của các sản phẩm ở từng địa 

phương trong vùng, hoàn thiện chiến lược phát triển nông nghiệp vùng gắn với 

cả nước, là biện pháp cấp thiết hiện nay. Theo đó, Vùng KTTĐ phía Nam phải 

đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao phục vụ đô thị và xuất 

khẩu, đây vừa là định hướng, vừa là cơ sở để nâng cao hiệu quả hợp tác, liên kết 

nông nghiệp Vùng. 

Thứ hai, các hoạt động hợp tác liên kết phát triển nông nghiệp Vùng KTTĐ 

phía Nam cần tập trung vào các nội dung như: (i) Hình thành các chuỗi giá trị từ 

sản xuất/sơ chế đến chế biến/bảo quản đến việc phân phối/tiêu dùng, nhằm tạo mối 

liên kết bền vững giữa các doanh nghiệp và hộ nông dân, gắn với thị trường trong 

và ngoài nước; (ii) Các doanh nghiệp hướng đến hợp tác liên kết trong đổi mới 

công nghệ, cây - con, sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP để nâng cao chất lượng 

sản phẩm với thương hiệu hàng hóa; (iii) Các doanh nghiệp cần hợp tác, liên kết 

trong việc cập nhật thông tin, cung cấp thông tin nhằm tạo một cộng đồng thông tin 

cung cấp các yếu tố cần thiết phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh. 

Thứ ba, các hoạt động hợp tác liên kết trong lĩnh vực nông nghiệp Vùng 

KTTĐ phía Nam phải lấy thị trường quốc tế là thị trường trọng điểm và tiềm năng, 

do vậy, việc thúc đẩy công tác “xúc tiến thương mại”, tìm kiếm thị trường, duy trì 

và mở rộng thị trường cần phải có tinh thần hợp tác, liên kết tránh tình trạng “cô 

lập”, cạnh tranh lẫn nhau trên “sân chơi quốc tế”. 

Thứ tư, giữa các đơn vị nghiên cứu khoa học – công nghệ, tư vấn kỹ thuật 

trọng vùng cần hợp tác liên kết trong việc cung cấp các dịch vụ kỹ thuật trong 

chế biến, bảo quản các mặt hàng nông sản, lâm sản, thủy hải sản; thực hiện 

chuyển giao công nghệ có chất lượng cao nhằm nâng cao giá trị sản phẩm cho các 

doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thích ứng với yêu cầu của thị 

trường. 

Phát triển liên kết vùng đối với ngành công nghiệp 

Để thúc đẩy liên kết phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn Vùng KTTĐ 

phía Nam, chúng tôi xin nêu một số khuyến nghị sau: 

Thứ nhất, cần rà soát và bổ sung các nội dung liên kết Vùng đối với phát triển 
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ngành công nghiệp trên địa bàn Vùng KTTĐ phía Nam. Cần phải làm rõ hơn tính 

“liên kết” ngành công nghiệp trên địa bàn, đồng thời nội dung quy hoạch và liên 

kết Vùng của ngành cũng phải được thể hiện trong chiến lược phát triển của Vùng 

và từng địa phương. 

Thứ hai, để thúc đẩy liên kết Vùng trong phát triển công nghiệp trên địa bàn 

Vùng KTTĐ phía Nam, bên cạnh vai trò của Chính phủ, chính quyền các địa 

phương, thì vai trò của Hiệp hội và từng doanh nghiệp là hết sức quan trọng.  

Thứ ba, nhằm thúc đẩy liên kết Vùng, từng địa phương cần chủ động đa dạng 

hóa các hình thức kết nối hợp tác, thu hút đầu tư cho các doanh nghiệp như: thông 

tin về quy hoạch Vùng, ngành; tổ chức các buổi tọa đàm, hội chợ giới thiệu sản 

phẩm công nghiệp; nghiên cứu hợp tác song phương, đa phương giữa các địa 

phương về phát triển công nghiệp trên địa bàn.  

Thứ tư, liên kết Vùng phát triển công nghiệp chỉ có thể đạt được hiệu quả khi 

các doanh nghiệp biết khai thác lợi thế so sánh tham gia vào quá trình phân công 

lao động trong Vùng, gắn với thị trường trong nước và quốc tế.  

Phát triển liên kết vùng ngày thương mại – dịch vụ 

Để mở rộng và nâng cao hiệu quả liên kết vùng trong lĩnh vực thương mại – 

dịch vụ, cần có các giải pháp cụ thể sau: 

Thứ nhất, dựa trên quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và Vùng 

KTTĐ, các địa phương cần rà soát quy hoạch phát triển thương mại - dịch vụ trên 

địa bàn tạo sự liên kết phát triển hợp lý, hiệu quả trong phạm vi trong và ngoài 

vùng. Đây là giải pháp có ý nghĩa định hướng quan trọng đối với việc lựa chọn đầu 

tư, kinh doanh và liên kết kinh tế của các doanh nghiệp trên địa bàn Vùng KTTĐ 

phía Nam. 

Thứ hai, mở rộng các hình thức hợp tác bao gồm: (i) Hỗ trợ các doanh nghiệp 

xây dựng chiến lược tiếp thị, quảng bá thương hiệu; (ii) Hợp tác xây dựng chuỗi 

logistics đối với các thương phẩm hàng hóa, dịch vụ; (iii) Phối hợp giữa các địa 

phương trong thu thập, kết nối, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp về các 

lĩnh vực pháp lý (chính sách, quy hoạch, các ưu đãi về thuế, tín dụng…) và tiềm 

năng, thế mạnh, các thông tin dự báo thị trường… cho các doanh nghiệp hoạt động 

trên địa bàn; (iv) Các địa phương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng 

mạng lưới trên từng sản phẩm, đặc biệt là đối với các vùng sâu, vùng xa, vùng biên 

giới, hải đảo; (v) Các địa phương cần đa dạng hơn trong việc xây dựng và phát 
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triển các loại chợ, trung tâm thương mại, siêu thị …, gắn các trung tâm thương mại 

với các tour du lịch quốc tế, tạo sự liên kết giữa các hoạt động dụ lịch và thương 

mại.  

Thứ ba, các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ cần liên kết hợp tác để mở 

rộng thị trường trên cơ sở cải tiến mẫu mã, nâng cao giá trị thương hiệu, tạo chuỗi 

liên kết thương mại – dịch vụ kết nối giữa từng địa phương – vùng – ngoài vùng và 

quốc tế.  

Thứ tư, đối với các doanh nghiệp du lịch, vấn đề có tính cấp thiết nhất hiện 

nay là: (i) Kết nối chuỗi du lịch giữa các địa phương trong vùng và giữa địa phương 

trong vùng với nước ngoài; (ii) Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các địa 

phương và các điểm vui chơi, du lịch …, nâng cao chất lượng dịch vụ; (iii) Nâng 

cao vai trò của các tổ chức du lịch, tạo sự kết nối du lịch với các ngành khác như 

hàng không, thương mại, bảo hiểm, dịch vụ pháp lý,… 

5.4. Xây dựng  cơ chế đặc thù và các định chế tài chính của VKTTĐPN 

Xây dựng cơ chế đặc thù cho VKTTĐPN  

Mục tiêu phấn đấu của một quốc gia là phát triển theo hướng bền vững, 

theo đó cần có sự kết hợp thoả đáng giữa tăng trưởng kinh tế và phân phối thu 

nhập.  Thực hiện mục tiêu trên có nghĩa là cùng với việc tạo ra môi trường đầu 

tư thuận lợi, phân bổ nguồn lực hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là phải 

đảm bảo tính công bằng trong phân phối thu nhập. Số liệu thực tế cho thấy hình 

như phân bổ nguồn lực cho VKTTĐPN chưa thực sự hiệu quả (đóng góp nhiều 

cho NSNN nhưng đầu tư lại chưa tương xứng. Vậy khi cần có một vùng kinh tế 

động lực thì có cần một cơ chế đặc thù cho các vùng động lực phát triển?. TP 

HCM, hạt nhân của VKTTĐPN đã được  Quốc hội ban hành Nghị quyết 54, trao 

một số quyền cho thành phố với 18 nội dung thuộc 5 lĩnh vực quản lý gồm: đất 

đai; đầu tư; tài chính - ngân sách nhà nước; cơ chế uỷ quyền và thu nhập của cán 

bộ, công chức, có hiệu lực từ 1/2018 đến hết 2022. Những chính sách đặc thù 

này được kỳ vọng tạo động lực mới để đô thị lớn hơn 12 triệu dân. Tuy nhiên, 

cho đến nay nhiều cơ chế chưa thực hiện được (liên quan đến tăng thu thuế, phí, 

tiền, thu tiền bán tài sản công…) do nhiều nguyên nhân.  TP.HCM đang kiến 

nghị tăng tỷ lệ NSNN để lại cho đầu tư phát triển mới có thể giải quyết nhiều 

vấn đề về hạ tầng đang cản trở phát triển. Mở rộng hơn, cần một cơ chế đặc thù 

cho cả VKTTĐPN, bao gồm cả vấn đề ngân sách cho vùng kinh tế trọng điểm 

https://vnexpress.net/quoc-hoi-thong-qua-co-che-dac-thu-phat-trien-tp-hcm-3675174.html
https://www.vietnamplus.vn/tags/C%c6%a1-ch%e1%ba%bf-%c4%91%e1%ba%b7c-th%c3%b9.vnp
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phía Nam, vấn đề ưu tiên phát triển hạ tầng phù hợp đặc trưng của vùng; tạo 

điều kiện tăng tốc, phát triển bền vững. 

Như đã nêu, vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt là TP.HCM   

đã thiệt hại nặng nề trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư và đây 

là vùng có tiềm năng, lợi thế, là động lực phát triển nền kinh tế quốc gia. Do vậy 

VKTTĐPN cần các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, chính sách ưu tiên đầu tư 

nhiều hơn cho địa bàn TP HCM và các tỉnh trọng điểm phía Nam có ý nghĩa 

rất lớn đối với quá trình phục hồi và phát triển nền kinh tế quốc gia theo các mục 

tiêu đã đề ra. 

Hiện nay các tỉnh, thành phố trong VKTTĐPN đề có các chương trình phụ 

hội kinh tế sau đại dịch Covid. Trên cơ sở các chương trình phục hội kinh tế của 

mỗi tỉnh, thành phố, cần có  một chương trình phục hồi kinh tế chung mang 

tính liên vùng..  

Lập quỹ phát triển hạ tầng VKTTĐPN 

Đồng bằng Sông cửu Long và VKTTĐPN luôn được đánh giá là hạ tầng 

yếu kém chưa tương xứng với yêu cầu phát triển.  Hơn bao giờ hết, VKTTĐPN, 

vùng kinh tế động lực nơi cần có nguồn lực để thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng cơ sở 

kết nối liên kết vùng có hiệu quả. Theo kinh nghiệm quốc tế, để phát triển hạ 

tầng cần có một định chế tài chính vững mạnh theo mô hình quỹ đầu tư để trực 

tiếp rót vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng của vùng. Quỹ đầu tư phát triển hạ 

tầng trước hết cần có nguồn vốn nhà nước để đảm bảo nguyên tắc đối tác công 

tư, kêu gọi tư nhân góp vốn nhưng nhà nước phải nắm vai trò nòng cốt. Cơ chế 

thu hút vốn của quỹ là phát hành trái phiếu công trình trên sàn giao dịch chứng 

khoán có thể thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Cần xây dựng chương trình phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn 

lực xã hội cho đầu tư phát triển và tạo cơ chế vào các dự án giao thông trọng 

tâm, trọng điểm nhưng chưa có điều kiện bố trí vốn trước đây như đường vành 

đai 3 và 4 của TP HCM, đường cao tốc hướng tâm (thành phố Hồ Chí Minh – 

Mộc Bài); hay giải quyết các điểm vướng, thúc đẩy nhanh các dự án liên vùng 

chậm tiến độ như cao tốc Bến Lức-Long Thành, cầu Cát Lái, nhà ga T3 (sân bay 

Tân Sơn Nhất), sân bay Long Thành 

Những lĩnh vực phát triển chung cho vùng là cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

như giao thông, đường sá, cầu đường, điện, nước nối kết các tỉnh, thành trong 
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vùng. Nhìn chung những lĩnh vực này thuộc các hàng hóa dịch vụ công là do 

nhà nước cung cấp hoặc nhà nước liên kết với tư nhân cung cấp. Cơ quan nào sẽ 

điều phối phát triển và quản lý các dự án này?  Không thể là Ban chỉ đạo vùng  

như hiện nay vì họ không có quyền lực và chức năng chuyên môn, nên phải là 

các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (Bộ, Sở ngành). Nếu như không có 

cơ quan chuyên ngành vùng thị các bộ có liên quan phải hình thành các bộ phận 

chuyên trách quản lý và phát triển vùng (Chẳng hạn như Cơ quan quản lý vùng 

về giao thông, Cơ quan quản lý vùng về năng lượng, nước… cho các vùng của 

Việt Nam, trong đó có cho Vùng kinh tế Trọng điểm phía Nam). 

Những lĩnh vực phát triển về cơ sở hạ tầng xã hội có thể một phần chung 

cho cả vùng như y tế, giáo dục-đào tạo, khoa học… có thể giao phần chung này 

cho hạt nhân của vùng như TP.HCM đảm nhiệm (thực tế hiện nay TP.HCM 

đang thực hiện). Ví dụ ngành y tế có phân cấp các bệnh viện tại TP.HCM gồm 

có bệnh viện cấp trung ương phục vụ cho dân cư trong vùng, còn bệnh viện cấp 

thành phố và quận phục vụ cho dân cư thành phố lấy từ ngân sách thành phố. 

Tương tự giáo dục-đào tạo và khoa học, TP.HCM là trung tâm khoa học và đào 

tạo, ngoài vai trò phục vụ phát triển thành phố còn có vai trò phát triển hỗ trợ 

các tỉnh trong vùng (như đã và đang làm nhưng hiện nay sức lan tỏa chưa thực 

sự mạnh, nhất là dịch vụ khoa học). 

Phát triển kinh tế số và xây dựng trung tâm tài chính khu vực-quốc tế 

tại TP HCM là động lực phát triển mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Nhà nước trung ương và chính quyền địa phương TPHCM, Bình Dương…. cần 

tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng viễn thông, mạng Internet tốc độ cao, hạ tầng an 

ninh mạng theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, để phục vụ phát triển các dịch vụ 

dựa trên đám mây, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng thuận tiện học hỏi, làm 

việc, sản xuất, mua sắm và hưởng các dịch vụ về giáo dục, y tế, văn hóa. Phát 

triển TP.HCM trở thành trung tâm tài chính khu vưc và quốc tế không chỉ có ý 

nghĩa thực hiện các chủ trương chung, mà còn có ý nghĩa thực tiễn trong việc 

thu hút các dự án đầu tư mới và thúc đẩu quá trình tái cấu trúc kinh tế của TP 

HCM nói riềng, và các tỉnh tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.  

6.  Kết luận  

Những phân tích về thực trạng phát triển Vùng Kinh tế Trọng điểm phía 

Nam đã cho thấy vai trò của vùng được thể hiện rất rõ là một cực tăng trưởng 
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động lực của cả nước. Cụ thể, tăng trưởng bình quân của Vùng là 7,02%/năm, 

đóng góp tỷ trọng 45,4% GDP cả nước, tính bình quân cho giai đoạn 2016-2020; 

đóng góp tên 42-50% ngân sách quốc gia. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo 

hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; 

Thu nhập bình quân cao hơn thu nhập bình quân cả nước, khoảng cách phân hóa 

giàu nghèo cũng thấp hơn cả nước; Các chỉ số môi trường được cải thiện.  

Tuy nhiên do tác động của đại dịch Covid Vùng Kinh tế Trọng điểm phía 

Nam chịu thiệt hại nặng nề nhất cả nước làm giảm 2,86% tốc độ tăng trưởng 

GDP cả nước. Nghiên cứu cũng chỉ ra các yếu tố tồn tại đã kìm hãm động lực 

phát triển của Vùng bao gồm (1) liên kết vùng chưa gắn kết thực chất và kém 

hiệu quả, (2) thể chế vùng còn nhiều hạn chế, cơ chế điều phối quy hoạch và 

phát triển Vùng thiếu hiệu lực; (3) vấn đề môi trường chưa thật sự đảm bảo;(4) 

hiện chưa có cơ chế đặc thù phát triển vùng kinh tế động lực. Trên cơ sở các kết 

quả phân tích nghững mặt tích cực và những mặt tồn tại trong phát triển  bền 

vững Vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam nghiên cứu đã đề xuất các chính sách, 

giải pháp kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng Kinh 

tế Trọng điểm phía Nam cho giai đoạn tớibao gồm (1) Xây dựng quy hoạch và 

chiến lược phát triển vùng cho giai đoạn mới (2021-2030), tầm nhìn đến năm 

2050 phù hợp với bối cảnh và xu hướng phát triển của khu vực và quốc tế; (2) 

Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy và cơ chế điều phối phát triển vùng; (3) 

Thúc đẩy và đa dạng hóa các hình thức liên kết vùng có hiệu quả; (4) Xây dựng  

cơ chế đặc thù và các định chế tài chính của Vùng Kinh tế Trọng điểm phía 

Nam.  
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CHỐNG LẠM PHÁT KHÔNG PHẢI LUÔN LÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 
 

TS. Nguyễn Tú Anh 

 Ban Kinh tế Trung ương 

 

1. Áp lực lạm phát tăng cao trên thế giới 

Trong những tháng gần đây lạm phát đã tăng nhanh trên thế giới. Lạm phát 

tai Mỹ đã tăng lên 8,5% vào cuối tháng 3/2022. EU cũng đang chịu áp lực lạm 

phát lớn nhất trong 30 năm qua lên đến 7,5%. Lạm phát tại các nước Châu á mặc 

dù thấp hơn nhưng đang trong xu hướng tăng lên (Hình 1).   

Hình 1: Lạm phát tại Mỹ, EU, Thái Lan, Philippines và Trung Quốc 

 

Nguồn: Tổng hợp từ Hiệp hội nghiên cứu Ngân hàng VIRA 

Nguyên nhân của lạm phát bùng phát hiện nay tại các nước Âu, Mỹ bao 

gồm cả từ phía cung và cầu. Về phía tổng cung thì do xung đột vũ trang Nga – 

Ukraine đã làm cho giá cả hàng loạt mặt hàng cơ bản tăng cao. Giá dầu WTI đã 

tăng 42,9% so với đầu năm 2022. Tính đến 21/4/2022 Giá hàng hóa cơ bản trên 

thế giới từ đầu năm đã tăng vọt lên đến 32%, trong đó riêng mặt hàng năng 

lượng đã tăng 60%, hàng nông sản tăng 26%, hàng kim loại tăng 21% (Hình 2). 

Đồng thời việc thiếu hụt công-ten-nơ cục bộ cũng đã đẩy chi phí vận tải và 

logistics trên thế giới tăng cao từ quý II/2021 và chỉ mới giảm nhẹ từ giữa tháng 

3/2022 nhưng đến 5/5/2022 vẫn ở mức cao hơn gấp 3 lần so với trước đại dịch 

(Giá cước công-ten-nơ 40 feet từ Thượng Hải đi Rotterdam hiện nay khoảng 

10000USD trong khi vào 7/2020 chỉ khoảng 1800 USD, tương tự đi New York 
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khoảng 11300 USD và vào tháng 7/2020 là 3360 USD). Chi phí đầu vào tăng 

cao cùng với chi phí logistics tăng làm tăng chi phí sản xuất hàng hóa. 

Hình 2: Tốc độ tăng giá hàng hóa cơ bản từ đầu năm 2022 

 

Nguồn: IMF 

Bên cạnh đó, lạm phát trên thế giới cũng có tác động mạnh của cầu kéo. 

Trong 2 năm ảnh hưởng của đại dịch covid-19 hầu hết các nước đều thực hiện 

các gói kích cầu mạnh mẽ thông qua nới lỏng tiền tệ, nới lỏng định lượng và 

chính sách tài khóa hào phóng. Tổng tài sản mà cục dự trữ liên bang Mỹ Fed 

mua vào từ tháng 2/2020 đến 2/5/2022 là khoảng 4900 tỷ USD. Lãi suất điều 

hành của Fed liên tục duy trì ở mức 0,125% trong 2 năm 2020-2021 và chỉ mới 

điều chỉnh tăng thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 3 và 0,5 điểm phần trăm 

vào tháng 5 /2022 khi áp lực lạm phát tăng quá nhanh. Các gói hỗ trợ tiền tệ và 

tài khóa hào phóng đã có tác dụng giúp kinh tế Mỹ và Châu Âu phục hồi mạnh 

mẽ năm 2021 tuy nhiên đã góp phần làm cho lạm phát tăng cao. 

2. Nguy cơ lạm phát tại Việt Nam  

Lạm phát tăng mạnh trên thế giới bắt đầu gây áp lực lên lạm phát ở Việt 

Nam nhưng vẫn ở mức kiểm soát. Lạm phát bình quân 4 tháng đầu năm 2022 

tăng 2,1% trong khi trong quý 1/2022 chỉ tăng 1,92%. Lạm phát tháng 4/2022 

tăng 2,64% so với cùng kỳ, trong đó nhóm giao thông tháng 4/2022 tăng cao 

nhất với 16,59% làm CPI chung tăng 1,6 điểm phần trăm, trong đó giá xăng dầu 

tăng 48,92% do từ tháng 4/2021 đến hết tháng 4/2022  giá xăng A95 tăng 8.830 

đồng/lít; xăng E5 tăng 9.150 đồng/lít và dầu diezen tăng 11.030 đồng/lít. Chi phí 
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vận chuyển, giá nguyên vật liệu nhập khẩu  tăng cũng làm giá các mặt hàng 

khác tăng.  

Tuy nhiên do kinh tế Việt Nam trải qua 2 năm tăng trưởng rất thấp so với 

tiềm năng (2020 tăng 2,91%, 2021 tăng 2,58%) đồng thời các gói đầu tư công 

nhằm hỗ trợ phục hồi tăng trưởng chưa được giải ngân nhiều như kỳ vọng do đó 

áp lực lạm phát tại Việt Nam hầu như chưa có tác động của tổng cầu.  

Hình 3 cho thấy áp lực chuỗi cung ứng toàn cầu đã giảm từ 3,82 vào tháng 

1/2022 còn 3,31 vào 2/2202 nhưng vẫn ở mức rất cao. Số liệu tháng 3-4/2022 

chưa được cập nhật nhưng chắc chắn tăng cao hơn do ảnh hưởng của xung đột 

Nga-Ukraine và các biện pháp trừng phạt lẫn nhau giữa Nga và phương Tây. 

Đồng thời việc Trung Quốc vẫn đang chật vật chống covid-19 theo chiến lược 

Zero covid cũng làm cho chuỗi cung ứng bị gián đoạn càng dài. Những yếu tố 

này đang làm cho áp lực tăng giá vận tải, giá nhiên liệu, giá các nguyên vật liệu 

cơ bản đang tăng tạo ra nguy cơ lạm phát chi phí đẩy tại Việt Nam.  

Hình 3: Chỉ số áp lực chuỗi cung ứng toàn cầu 

 

Nguồn: Ban Nghiên cứu New York Fed 

3. Chính sách tiền tệ hay chính sách tài khóa 

Lạm phát do chi phí đẩy là lạm phát nguy hiểm có nguy cơ dẫn đến lạm 

phát đình trệ, tức là nền kinh tế vừa rơi vào lạm phát vừa bị đình trệ. Điều đáng 

nói ở đây đó là chính sách tiền tệ có rất ít hiệu quả trong chống lạm phát do chi 

phí đẩy. Do chính sách tiền tệ chống lạm phát bằng cách tăng lãi suất để giảm 

tổng cầu qua đó kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên trong bối cảnh chi phí sản xuất 
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tăng cao thì tăng lãi suất càng làm cho chi phí sản xuất tăng và làm cho lạm phát 

gia tăng và kinh tế rơi vào đình trệ. Như đã nói ở trên, nguy cơ lạm phát tại Việt 

Nam hiện nay hầu như không xuất phát từ tổng cầu do tổng cầu đã suy yếu trong 

suốt 2 năm bị ảnh hưởng bởi covid. Do đó để kiểm soát nguy cơ lạm phát chi 

phí đẩy trong bối cảnh này nếu sử dụng chính sách tiền tệ sẽ rất ít hiệu quả mà 

chi phí phải trả lại cao, có nguy cơ làm lỡ nhịp phục hồi của nền kinh tế.  

Trong bối cảnh hiện nay giải pháp hiệu quả hơn trong kiểm soát nguy cơ 

lạm phát đó là hỗ trợ tổng cung bằng các giải pháp hỗ trợ giảm chi phí sản xuất 

như giảm thuế, phí, hỗ trợ các giải pháp tăng năng suất lao động. Chính sách này 

đặc biệt phù hợp với Việt Nam khi nay chi phí vay vốn của nhà nước rất thấp 

(lãi suất TPCP thấp, kỳ hạn 10 năm hiện nay chỉ khoảng 3,2%) trong khi chi phí 

vay của doanh nghiệp lại khá cao (bình quân trên 8%). Chính phủ hoàn toàn có 

thể sử dụng nguồn vốn vay giá rẻ này để hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí sản 

xuất qua đó vừa kiềm chế lạm phát vừa đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế. Với 

mức nợ công hiện tại đang ở mức an toàn (khoảng 47% GDP) việc gia tăng tỷ lệ 

nợ công thêm 2 điểm % không ảnh hưởng đến rủi ro nợ công của Việt Nam 

(theo IMF thì Việt Nam thuộc nhóm nước có thể tiếp cận vốn quốc tế, do đó trần 

nợ công của Việt Nam cao hơn nhiều mức trần cho các nước thu nhập thấp mà 

Việt Nam đang áp dụng và họ cũng khuyến cáo Việt Nam có thể áp dụng chuẩn 

mực nợ công mới, cho phép Chính phủ linh hoạt hơn trong việc vay nợ hỗ trợ 

các mục tiêu phát triển). Chính sách này đạt được nhiều mục tiêu: (i) kiểm soát 

được lạm phát; (ii) thúc đẩy được tăng trưởng; (iii) tăng năng lực cạnh tranh cho 

doanh nghiệp Việt Nam khi các nước khác đang chịu áp lực lạm phát gia tăng. 

Tuy nhiên chính sách duy trì chính sách tiền tệ ổn định, nới lỏng tài khóa 

có thể trong ngắn hạn làm gia tăng áp lực lên lạm phát nếu không có chính sách 

kiểm soát kỳ vọng lạm phát hiệu quả. Với mức lạm phát thấp như hiện nay thì 

áp lực từ kỳ vọng lạm phát lên lạm phát trong tương lai là không đáng kể. Trong 

kinh tế học có lý thuyết về sự “thờ ơ hợp lý” (rational expectation). Lý thuyết 

này cho rằng khi lạm phát thấp thì người dân và các doanh nghiệp hầu như 

không dành nguồn lực để tìm hiểu về lạm phát và các yếu tố ảnh hưởng đến lạm 

phát do đó trong phạm vi lạm phát này người dân hầu như thờ ơ với lạm phát do 

đó không hình thành nên kỳ vọng lạm phát để tạo áp lực lên lạm phát thực tế. 

Khi lạm phát cao thì chi phí của việc thờ ơ lạm phát là lớn, khi đó người dân và 

doanh nghiệp sẽ dành nhiều nguồn lực hơn cho việc tìm kiếm thông tin về lạm 
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phát và có xu hướng đặt kỳ vọng lạm phát cao, qua đó làm cho lạm phát thực tế 

cũng tăng cao. Nghiên cứu của Anat Bracha and Jenny Tang (2019)37 tại Mỹ cho 

thấy khi lạm phát dưới 4% ở Mỹ thì hầu như người Mỹ không quan tâm đến lạm 

phát. Coibion, Gorodnichenko, and Kumar (2018)38  cũng đã chứng minh lý 

thuyết thờ ơ với lạm phát này tại New Zealand khi khảo sát hơn 15000 doanh 

nghiệp tại đất nước này. Đối với các nước đang phát triển thì chưa có nghiên 

cứu thực nghiệm nào để ước đoán ngưỡng của sự thờ ơ đối với lạm phát. Gần 

đây có nghiên cứu của Sử Đình Thành (2015)39 về ngưỡng lạm phát đối với các 

nước ASEAN-5 cho thấy nếu lạm phát dưới 7,8% thì hầu như không ảnh hưởng 

tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng. Các nghiên cứu tại Việt Nam cũng cho thấy 

mức lạm phát dưới 7% sẽ không có tác động tiêu cực tới tăng trưởng, và cũng 

ngụ ý rằng mức lạm phát này thì lạm phát kỳ vọng chưa tạo ra áp lực đủ lớn để 

làm tăng lạm phát trong tương lai. 

Do đó, để kiểm soát nguy cơ lạm phát trong bối cảnh hiện này thì không 

nên nhấn mạnh vai trò của chính sách tiền tệ mà nên tập trung vào chính sách tài 

khóa, hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp đồng thời thực hiện các thông điệp 

chính sách rõ ràng có độ tin cậy cao về quyết tâm của Chính phủ trong việc 

kiểm soát lạm phát trong trung hạn dưới 4% và có thể chấp nhận lạm phát trong 

ngắn hạn không quá 6% để kiểm soát lạm phát kỳ vọng.  

“Lạm phát luôn luôn và bao giờ cũng là hiện tượng tiền tệ” nhưng chống 

lạm phát không phải lúc nào cũng là chính sách tiền tệ. 

 
37 Ngân hàng dự trữ liên bang Boston 
38 CGK_NZsurvey.pdf (berkeley.edu) 
39 Threshold effects of inflation on growth in the ASEAN-5 countries: A Panel Smooth Transition Regression 

approach | Journal of Economics, Finance and Administrative Science (elsevier.es) 

https://eml.berkeley.edu/~ygorodni/CGK_NZsurvey.pdf
https://www.elsevier.es/en-revista-journal-economics-finance-administrative-science-352-articulo-threshold-effects-inflation-on-growth-S2077188615000049
https://www.elsevier.es/en-revista-journal-economics-finance-administrative-science-352-articulo-threshold-effects-inflation-on-growth-S2077188615000049
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CHÍNH SÁCH KINH TẾ ỨNG PHÓ COVID: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 

VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 

 

PGS.TS. Nguyễn Anh Thu 

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

Tóm tắt: Xuất hiện ở Việt Nam vào tháng 1 năm 2020, dịch COVID-19 

hiện nay đang đặt ra những thách thức với tất cả các quốc gia trên thế giới trong 

những điều kiện chưa từng có tiền lệ. Mỗi quốc gia đang có những chiến lược 

đối phó khác nhau đối với dịch bệnh và còn phải tiếp tục duy trì, điều chỉnh 

hoặc đề xuất mới chính sách kinh tế, xã hội trong ngắn hạn và dài hạn nhằm 

đảm bảo các mục tiêu chiến lược. Bài viết hướng tới mục tiêu tổng hợp các 

chính sách kinh tế ứng phó với những hệ quả kinh tế xã hội của đại dịch 

COVID-19 của các quốc gia trên thế giới và từ đó đưa ra các hàm ý chính sách 

cho Việt Nam. Các quốc gia được đề cập đến trong các phân tích của bài viết 

trong cả nhóm quốc gia đang phát triển và quốc gia phát triển và đều được đánh 

giá là các quốc gia đã có những thành công trong những giai đoạn nhất định 

trong ứng phó đại dịch. Phát hiện của nghiên cứu này đưa đến gợi ý việc vận 

dụng các chính sách can thiêp có mục tiêu, không hỗ trợ hay can thiệp đại trà 

đối với doanh nghiệp và phải thực hiện các chính sách có thời hạn, đảm bảo tính 

linh hoạt và chủ động, Ngoài ra, bái viết cũng đưa đến gợi ý cho việc xây dựng 

các chính sách nhằm ưu tiên các nhóm ngành tạo bệ đỡ cho nền kinh tế 

Từ khóa: Covid-19, chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, chính 

sách thương mại, chính sách an sinh xã hội 

1. Mở đầu  

Việt Nam hiện đã và đang duy trì mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, 

bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng 

thái bình thường mới40 trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021. Với 

chiến lược này Việt Nam đã thực hiện thành công, tỷ lệ người nhiễm rất thấp so 

với các nước Châu Á (0,01% trên tổng dân số) và số người tử vong cũng rất ít và 

đã duy trì được việc kiểm soát dịch bệnh và duy trì hoạt động kinh tế trong một 

khoảng thời gian dài.  

 
40 https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/tiep-tuc-tap-trung-muc-tieu-kep-1491879166 
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Tuy nhiên làn sóng dịch thứ 4 hiện nay thực sự trở thành một thử thách lớn 

đối với các địa phương trong cả nước. Kết quả khảo sát tình hình doanh nghiệp 

và người lao động trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do Ban nghiên cứu Phát 

triển Kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ 

tướng Chính phủ) phối hợp với Báo Điện tử VnExpress tiến hành vào tháng 

8/2021 cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại 

dịch Covid-19. 

Gần 70% trong hơn 21.000 doanh nghiệp được khảo sát đã đóng cửa, phần 

lớn vì chuỗi cung ứng đứt gãy và không ít chỉ còn tiền "sống" dưới 1 tháng. 

Phần lớn đây là các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Số phải dừng kinh doanh do 

dịch tập trung phần lớn tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai. Đây cũng là 

những địa phương có số ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước hiện nay và thực 

hiện giãn cách xã hội kéo dài. Ngoài ra, có hơn 21% doanh nghiệp buộc phải 

đóng cửa do không đáp ứng các yêu cầu phòng dịch. Điều này góp phần làm 

tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất trong nước trầm trọng hơn. Gần một 

nửa doanh nghiệp không ước tính được phải tạm đóng trong thời gian bao lâu, 

dẫn đến sự bị động, không thể dự tính được các kế hoạch sử dụng lao động, đặt 

nguyên vật liệu sản xuất... 

Về kinh tế, nguồn lực đầu tư cho phát triển còn hạn chế, giải ngân vốn đầu 

tư công chậm đặc biệt là vốn ODA, thu hút FDI ở mức thấp, số lượng doanh 

nghiệp rút khỏi thị trường ở mức cao, giá đầu vào cho sản xuất ở mức cao đặc 

biệt là sản xuất công nghiệp và xây dựng, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, đời sống của 

một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn41. Chính vì vậy, việc vận dụng 

các chính sách một cách linh hoạt nhưng cần có những trụ cột của các chính 

sách nhằm đảm bảo nền kinh tế xã hội phát triển đúng định hướng chiến lược.  

Tính đến nay, theo chỉ số đánh giá kiểm soát dịch bệnh của Bloomberg 

(BRS - Bloomberg Resilience Score) Việt Nam đang đứng thứ 40 (tháng 7) đã 

tụt hạng xuống thứ 50 trên thế giới (tháng 8) trong xếp hạng các quốc gia kiểm 

soát dịch bệnh tốt. Báo cáo này được thực hiện nhằm đánh giá kinh nghiệm quốc 

tế về vận dụng chính sách ứng phó với Covid trong ngắn hạn và dài hạn. Các 

phân tích và đánh giá kinh nghiệm quốc tế được thực hiện bao gồm các chính 

sách vĩ mô (chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, chính sách thương mại), các 

 
41 Nghị quyết phiên họp Chính phủ NQ75/NQ-CP ngày 14/07/2021 
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chính sách kinh tế vi mô (Hỗ trợ doanh nghiệp và việc làm, bảo vệ người lao 

động, chính sách về sử dụng đối thoại xã hội giữa Chính phủ, người lao động và 

người sử dụng lao động). Nhóm nghiên cứu cố gắng phân tích tìm ra điểm tương 

đồng và khác biệt giữa các chính sách của các quốc gia, đánh giá hiệu quả của 

các chính sách từ đó có có căn cứ quan trọng giúp cho việc đề xuất các khuyến 

nghị chính sách trong giai đoạn tiếp theo để vượt qua khó khăn, phục hồi và bứt 

phá. 

2. Kinh nghiệm xây dựng và vận dụng các chính sách kinh tế trên thế giới 

2.1. Chính sách tài khóa 

Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, rất nhiều quốc gia luôn đặt chính 

sách tài khóa là lựa chọn đầu tiên nhằm ứng phó khủng hoảng. Các chính sách 

thường được sử dụng đầu tiên được các quốc gia sử dụng nhiều nhất đó là giảm 

thuế, hoãn thuế hoặc miễn thuế. Tuy nhiên mức độ vận dụng chính sách này ở 

các quốc gia khác nhau là hoàn toàn khác nhau. Một số quốc gia giảm một số 

sắc thuế cho các doanh nghiệp: Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 

(Indonesia giảm thuế TNDN từ 25% xuống 22%), giảm thuế cho các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đang hoạt động tại nước ngoài và quay trở lại 

hoạt động tại quốc gia (Hàn Quốc) nhưng không áp dụng với kinh doanh và cho 

thuê bất động sản, kinh doanh dịch vụ chuyên nghiệp, kinh doanh giải trí và các 

tổ chức tài chính và bảo hiểm, giảm thuế cho các doanh nghiệp đầu tư nước 

ngoài (Hàn Quốc tỷ lệ giảm thuế là 100% trong 5 hoặc 3 năm đầu tiên và 50% 

cho 2 năm tiếp theo). Một sắc thuế cũng được xem xét miễn giảm trong giai 

đoạn này của nhiều quốc gia đó là thuế giá trị gia tăng (Hàn Quốc cho phép 

giảm thuế VAT tại doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ) hoặc có thể được 

miễn giảm với một số mặt hàng xác định như vật dụng y tế (Italia), cung cấp 

thiết bị hàng không (Hàn Quốc). Thuế tài sản cũng được giảm đối với các doanh 

nghiệp có doanh thu sụt giảm và mức giảm tương ứng với tỷ lệ phần trăm sụt 

giảm doanh thu.  

Tuy nhiên, lựa chọn của đa số các quốc gia kể cả quốc gia đang phát triển 

và quốc gia phát triển là hoãn thuế chứ không tập trung vào miễn và giảm thuế. 

Các quốc gia lựa chọn chính sách này có thể kể đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy 

Điển gia hạn thời gian truy thu thuế lên đến 1 năm. Italia cũng cho phép hoãn 

thuế tuy nhiên chỉ cho phép đối với các ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề như 
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du lịch, vận tải hành khách, quán bar, nhà hàng, khu vui chơi v.v… Tại Italia, 

các khoản thuế có thể được thanh toán một lần hoặc làm bốn đợt bằng nhau mà 

không phải trả lãi cũng như không bị xử phạt. Indonesia lựa chọn hoàn thuế 

nhưng chỉ cho hoãn nộp thuế nhập khẩu trong 6 tháng đối với 19 lĩnh vực sản 

xuất. Ngoài ra, để giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp, nhiều quốc gia đưa ra 

chính sách gia hạn thời gian nộp báo cáo, thanh tra và kiểm tra thuế (Hàn Quốc), 

giảm mức phạt chậm nộp thuế (Nhật Bản). Như vậy, có thể thấy lựa chọn chính 

sách thuế phù hợp sẽ là không nên miễn thuế, chỉ thực hiện giảm thuế đối với 

các doanh nghiệp trong nhóm ngành tạo lực đẩy cho nền kinh tế, hoãn thuế đối 

với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng kinh tế do dịch 

bệnh. 

Đối với chính sách chi tiêu công, các quốc gia lựa chọn mở rộng ngân sách 

cho các địa phương (Hàn Quốc), tập trung chi tiêu công nhằm sử dụng vào các 

mục đích  khác nhau như (i) phát triển các biện pháp phòng ngừa chống lây lan 

và tăng cường năng lực điều trị  covid (Nhật, Thụy Điển), (ii) bảo vệ việc làm và 

doanh nghiệp (Nhật Bản chi 15,8% GDP 2019), (iii) phục hồi các hoạt động 

kinh tế sau khi bị kiềm chế (Nhật Bản 1,5% GDP 2019, Thụy Điển 1,7% GDP 

2019), (iv) xây dựng lại cơ cấu kinh tế linh hoạt và (v) nâng cao khả năng sẵn 

sàng cho tương lai (Indonesia chi 7,5 tỷ USD cho mục tiêu này). Tuy nhiên, lựa 

chọn của các quốc gia cho khoản chi tiêu công này cũng rất khác nhau. 

Chính sách chi tiêu công được khuyến nghị phần bổ chi tiêu công hợp lý 

theo kinh nghiệp của Nhật Bản, Hàn Quốc với mức chi tiêu công cho gói hỗ trợ 

tương đương với 20.9% GDP sẽ được phân bổ theo thứ tự ưu tiên sau: (i) phát 

triển các biện pháp phòng ngừa chống lây lan và tăng cường năng lực điều trị 

(chi 0,4% GDP 2019), (ii) bảo vệ việc làm và doanh nghiệp (15,8% GDP 2019), 

(iii) phục hồi các hoạt động kinh tế sau khi bị kiềm chế (1,5% GDP 2019), (iv) 

xây dựng lại cơ cấu kinh tế linh hoạt (2,8% GDP 2019) và (v) nâng cao khả 

năng sẵn sàng cho tương lai (0,3% GDP 2019). 

 2.2. Chính sách tiền tệ 

Đối với chính sách tiền tệ, các quốc gia đã lựa chọn giảm lãi suất: Hàn 

Quốc giảm lãi suất cơ bản từ 1,25% xuống 0,5%; Ngân hàng trung ương 

Indonesia hạ lãi suất chính sách quốc gia từ 5% xuống 3.5% tháng 2/2021; Ngân 

hàng Trung ương Châu Âu ECB giữ lãi suất ở mức thấp và nới lỏng các điều 
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kiện để các ngân hàng thương mại có thể tiếp cận thanh khoản và cho vay, Thụy 

Điển lãi suất cho vay nhanh xuống 0.2%. Ngoài ra, chính sách tiền tệ thu hẹp 

cũng được các quốc gia thực hiện theo hướng: (i) bảo vệ các điều kiện thanh 

khoản của hệ thống ngân hàng thông qua một loạt các hoạt động tái cấp vốn dài 

hạn lãi suất ưu đãi (LTROs) - lãi xuất vay thậm chí còn thấp hơn lãi xuất trung 

bình tiền gửi (NHTWW Châu Âu: 25 điểm phần trăm); (ii) bảo vệ dòng tín dụng 

tiếp tục chảy vào nền kinh tế thông qua hiệu chuẩn các hoạt động tái cấp vốn dài 

hạn có hướng đích (TLTROs), (iii) thông qua gia tăng các chương trình mua tài 

sản, (iv) thúc đẩy và mở rộng hoạt động thị trường mở (Hàn Quốc), tăng mức 

trần quỹ hỗ trợ cho vay. 

Như vậy, với chính sách tiền tệ, các quốc gia đều cân nhắc đối với chính 

sách bơm thêm tiền vào nền kinh tế và không đánh đổi để đạt được tăng trưởng 

mà chủ yếu tập trung vào các khu vực và ngành nghề theo hướng đích phát triển, 

không lãng phí nguồn lực dàn trải khi doanh nghiệp có khả năng hấp thụ vốn 

kém. Việc lựa chọn chính sách tài khóa mở rộng như phần phân tích trên kết hợp 

với giảm lãi suất đối với các khoản vay đặc biệt là khoản vay dài hạn, kích thích 

hoạt động thị trường mở là lựa chọn mà Việt Nam có thể cân nhắc duy trì tiếp 

trong giai đoạn tới. 

2.3. Chính sách thương mại quốc tế 

Chính sách thương mại của các quốc gia đều có xu hướng thúc đẩy thương 

mại quốc tế, tạo điều kiện tốt nhất cho xuất khẩu (Hàn Quốc, Nhật Bản, Italia, 

Nam Phi), hỗ trợ vận chuyển hàng hóa quốc tế đối với doanh nghiệp có hoạt 

động thương mại quốc tế (Úc): Đảm bảo nhập khẩu y tế, tạo cơ hội cho sản 

phẩm nông sản giá trị cao, thủy sản, và các sản phẩm quốc gia chú trọng; nâng 

giới hạn đối với các vị thế kỳ hạn ngoại hối (Hàn Quốc có thể nâng lên đến lên 

50% vốn đối với các ngân hàng trong nước - trước đây là 40% và 250% đối với 

các ngân hàng có vốn nước ngoài - trước là 200%); tạm đình chỉ thuế 0,1% đối 

với các khoản nợ ngắn hạn bằng ngoại hối không ký quỹ của các tổ chức tài 

chính (Hàn Quốc); tạm thời giảm tỷ lệ thanh khoản ngoại hối tối thiểu đối với 

các ngân hàng xuống 70% (trước là 80%) (Hàn Quốc); giảm áp lực lên tỷ giá hối 

đoái và thị trường tài chính có thể hạn chế nhập khẩu mặt hàng được đánh giá 

không thiết yếu (Srilanka). 

Chính sách này dẫn đến việc Việt Nam cần cân nhắc đến một số chính sách 

hỗ trợ thương mại quốc tế. Một số chính sách thương mại cũng cần xem xét đến 
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việc không để chính sách trở thành một phản ứng cực đoan về chính sách (ví dụ 

như chính sách tạm dừng xuất khẩu gạo của Bộ Công thương đầu năm 2020) 

trong khi sản lượng lúa gạo ổn định và vẫn trong ngưỡng đảm bảo an ninh lương 

thực là một vấn đề cần cân nhắc trong việc đưa ra chính sách thương mại ứng 

phó khủng hoảng. 

Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ chính sách hỗ trợ thương mại, các quốc gia đều 

tập trung vào các ngành nghề được coi là bệ đỡ kinh tế. Do đó, các chính sách 

hỗ trợ thương mại của Việt Nam cần tập trung vào các ngành được coi là bệ đỡ 

kinh tế, giảm áp lực cho các khu vực dễ tổn thương như khu vực nông thôn, khi 

các chuỗi cung ứng công nghiệp bị đứt gẫy, lao động dịch chuyển về khu vực 

này. Nếu theo phân tích này, hỗ trợ xuất khẩu nông sản thủy sản sẽ là một trong 

những ưu tiên hàng đầu về hỗ trợ thương mại quốc tế. 

2.4. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

Các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp thường được thể hiện 

dưới hình thức các gói chi tiêu công của nhà nước hỗ trợ trực tiếp nguồn lực tài 

chính cho doanh nghiệp hoặc các biện pháp hỗ trợ hành chính đối với các doanh 

nghiệp hoặc hỗ trợ không bằng tiền khác, hỗ trợ cho người lao động trong doanh 

nghiệp. Các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp thông thường bao gồm: Trợ cấp tiền 

mặt cho doanh nghiệp, hình thức này có ở phần lớn các quốc gia; Cho vay ưu 

đại theo các hình thức cho vay không lãi suất, không cần tài sản đảm bảo thông 

qua các tổ chức tài chính, gia hạn thời gian đáo hạn, hoãn thanh toán khoản vay, 

hỗ trợ thu hồi tín dụng (Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand); Tái cấp vốn cho 

các khoản vay không tính lãi (Hàn Quốc), hoãn thuế và bảo hiểm cho doanh 

nghiệp bị tổn thương (Hàn Quốc), hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số (phần lớn 

các quốc gia); hỗ trợ doanh nghiệp giữ chân nhân viên (Hàn Quốc, Nhật Bản). 

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của các quốc gia đều thể hiện rõ chiến lược 

hỗ trợ có trọng điểm bởi nguồn lực là hữu hạn. Tiếp cận hỗ trợ doanh nghiệp 

theo tiêu chí nào lại cần phải làm rõ căn cứ: dựa trên mức độ tổn thương do ảnh 

hưởng hay dựa trên mức độ phục hồi do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế. 

Một số quốc gia lựa chọn tiêu chí dựa trên khả năng phục hồi do đó căn cứ lựa 

xây dựng chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp lại là kế hoạch ứng phó và hồi phục 

của doanh nghiệp khả thi và minh bạch. 
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2.5. Chính sách hỗ trợ người dân 

Trong mọi trường hợp có khủng hoảng kinh tế, người lao động luôn là đối 

tượng bị tổn thương và cần được bảo vệ: Các trường hợp bảo vệ người dân được 

thực hiện theo hình thức hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp như: 

+ Chương trình hỗ trợ thu nhập cho người lao động (80% tổng lương, tối đa 

1.200 Euro và toàn bộ đóng góp an sinh xã hội) trong thời gian sản xuất tạm thời 

bị gián đoạn dành cho tất cả các lĩnh vực và doanh nghiệp ở mọi quy mô. Những 

người lao động không đủ điều kiện tham gia chương trình có thể được trả lương 

(600 €/ tháng), 80% lương theo giờ (Italia). 

+ Trợ cấp các DN cho phép nhân viên nghỉ để chăm sóc con cái do trường 

học đóng cửa (Hàn Quốc). 

+ Trợ cấp cho những người làm việc tự do/tự kinh doanh không thể làm 

việc do phải chăm sóc con cái (Hàn Quốc, Nhật Bản). 

+ Thanh toán tiền mặt cho người lao động và trẻ em (Nhật Bản). 

+ Tín dụng vi mô khẩn cấp cho các hộ gia đình khó khăn, hỗ trợ tiền thuê 

nhà (Nhật Bản) 

+ Giảm hoặc miễn đóng góp bảo hiểm, hoãn đóng các loại phí dịch vụ tiện 

ích (theo yêu cầu) (Nhật Bản, Italia) 

+ Tăng ngày phép hưởng nguyên lương cho người lao động (12 ngày phép/ 

tháng) trong điều kiện dịch bệnh. 

+ Mở rộng các chương trình hỗ trợ dạy nghề, hỗ trợ kỹ năng cho người lao 

động (Hàn Quốc, Italia) 

+ Hỗ trợ thu nhập: Một thỏa thuận đã được ký kết để đẩy nhanh việc 

chuyển thu nhập thay thế cho người lao động nằm trong các chương trình làm 

việc ngắn hạn, người sử dụng lao động đồng ý trả trước cho người lao động của 

họ, và chính phủ sẽ đã bồi thường cho người sử dụng lao động ở giai đoạn sau 

(Nhật Bản) 

+ Cấm sa thải vì lý do kinh tế đối với những doanh nghiệp được chính phủ 

hỗ trợ (Italia) 

+ Nới lỏng các yêu cầu về điều kiện tham gia chương trình trợ cấp thất 

nghiệp cho nhân viên phụ thuộc (NASPI) và cá nhân tự kinh doanh (DISCOLL) 
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và kéo dài thời gian nhận trợ cấp tối đa (Italia) 

Có thể thấy chính sách hỗ trợ người dân đều được tiếp cận theo hướng dựa 

trên các tiêu chí về mức độ ảnh hưởng (tổn thương) về tài chính và sức khỏe do 

dịch bệnh. Ngoài ra, các chính sách y tế khác cũng luôn cần được cân nhắc kết 

hợp để tạo thành các gói hỗ trợ hoàn chỉnh chứ không thực hiện hỗ trợ đơn lẻ 

hoặc chỉ từ 1 chiều đánh giá mức độ ảnh hưởng. 

2.6. Đối thoại với doanh nghiệp và người dân 

Để tạo niềm tin cho công chúng, tạo nền tảng vững chắc để áp dụng các 

chính sách, một trong những điểm cần lưu tâm đối với nhà hoạch định chính 

sách của các quốc gia đó là đối thoại với người dân. Các hình thức đối thoại 

được thực hiện ở các quốc gia khác nhau: 

+ “Thỏa thuận ba bên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe” về cách vượt qua 

cuộc khủng hoảng COVID-19, bao gồm các nghĩa vụ về lao động và quản lý để 

bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, ngăn ngừa nhiễm trùng và kiệt sức của nhân viên 

y tế, hợp tác cải thiện môi trường làm việc trong lĩnh vực y tế lĩnh vực chăm sóc 

và nỗ lực duy trì việc làm của nhân viên chăm sóc sức khỏe (Hàn Quốc); 

+ Chính phủ đã triệu tập người đứng đầu các tổ chức người sử dụng lao 

động và người lao động quốc gia như Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản và 

Liên đoàn Công đoàn Nhật Bản để hợp tác trong việc thúc đẩy thời gian làm 

việc so le và làm việc từ xa để ngăn chặn dịch bùng phát (Nhật Bản); 

+ Trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng, các cuộc tham vấn ba bên đã 

được tổ chức để xác định các hoạt động kinh tế và dịch vụ thiết yếu cần được 

miễn trừ khỏi việc phong tỏa; Phổ biến hướng dẫn ngăn chặn sự lây lan của vi 

rút (Nhật Bản); 

+ Kế hoạch phục hồi: Các đối tác xã hội đã tham gia vào quá trình tham 

vấn để xác định các biện pháp đầu tư của Kế hoạch phục hồi và phục hồi quốc 

gia; 

+ Hội đồng Lao động và Phát triển Kinh tế Quốc gia (NEDLAC) là một tổ 

chức đối thoại xã hội quốc gia được Chính phủ Nam Phi, doanh nghiệp, các hiệp 

hội lao động và tổ chức cộng đồng sử dụng để cân nhắc và đạt thỏa thuận về các 

chính sách phản ứng đối với COVID-19. Các dự thảo quy định về ứng phó thảm họa 

quốc gia được Chính phủ Nam Phi đưa ra thảo luận tại NEDLAC (Nam Phi); 
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Đối thoại ngày càng trở nên cấp thiết và quan trọng trong việc tập hợp ý 

kiến, triển khai chính sách và nhận phản hồi. Quan điểm của nhóm nghiên cứu là 

cần đi theo mô hình của Nhật Bản trong việc thực hiện đối thoại trong cả quá 

trình xây dựng chính sách, triển khai và phản hồi. 

3. Hàm ý chính sách kinh tế đối với Việt Nam 

Bài viết này đề xuất các hàm ý chính sách đối Việt Nam trong trung và dài 

hạn. Thực tế cho thấy, việc quá tập trung vào các chính sách ngắn hạn cũng tạo 

cho Chính phủ và các địa phương gặp phải những khó khăn không nhỏ trong 

điều tiết nguồn lực. các chính sách mang tính chất ứng phó nên không đảm bảo 

được tính linh hoạt và chủ động. 

Trên cơ sở các phân tích trên, bài viết đề xuất các hàm ý chính sách đối với 

Việt Nam trên các nội dung sau: 

Đối với chính sách tài khóa: 

• Tiết kiệm chi tiêu thường xuyên dựa trên cơ sở theo đánh giá về 

mức độ thiết yếu và đảm bảo bền vững ngân sách hoặc hoãn chi tiêu công 

đối với các phần vốn tín dụng đối ứng. 

• Tăng cường các nguồn bên ngoài nhằm gánh đỡ ngân sách thông 

qua tận dụng nguồn vốn vay ưu đãi không lãi suất hoặc lãi suất rất thấp. 

Có thể thực hiện phát hành trái phiếu chính phủ với lãi suất thấp (Tuy 

nhiên  việc thực hiện COVID bond cũng cần cân nhắc vì một vài quốc gia 

đã áp dụng nhưng vướng vào nhiều điều kiện ràng buộc và hơn nữa tình 

hình dịch bệnh thay đổi theo ngày nên các điều kiện ràng buộc đôi khi lạc 

hậu so với thời điểm thực hiện).  

• Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp gia hạn thuế chứ không miễn giảm 

thuế nhất là với thuế TNDN, hơn nữa cách lựa chọn giảm thuế theo tiêu 

chí quy mô doanh thu như Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ (Giảm 30% thuế TNDN cho đơn vị có quy mô doanh thu 

dưới 200 tỷ) cần được cân nhắc vì có thể tạo ra bất bình đẳng khi hỗ trợ 

cho cả những doanh nghiệp đang được hưởng lợi từ dịch bệnh. Giảm 

thuế, giảm tiền thuê đất sẽ làm tăng gánh nặng ngân sách. Nên có chính 

sách hỗ trợ hành chính đối với các quy trình thuế.  

• Định hướng ưu tiên đầu tư công một số lĩnh vực: Các ưu tiêu có thể 

bao gồm đầu tư tăng cường bảo trợ xã hội, bảo hiểm xã hội để ngăn ngừa 
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gia tăng bất bình đẳng sau đại dịch, đưa ra các sáng kiến để tăng năng suất 

lao động và thích ứng chuyển đổi số, giải quyết gánh nặng nợ. Những lĩnh 

vực này sẽ cần được đầu tư ngay trong giai đoạn phục hồi. Chính sách này 

nhằm tăng khả năng chống chịu của doanh nghiệp. 

• Đối với chính sách tiền tệ: 

• Sử dụng chính sách tiền tệ linh hoạt: Điều chỉnh dừng chính sách 

tiền tệ mở rộng tương ứng cới các ngưỡng đánh giá sức chịu đụng (stress 

test). Trong giai đoạn này, thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng (Việt 

Nam đã 3 lần giảm lãi suất trong năm 2020 và lãi suất trong 7 tháng qua 

tiếp tục duy trì ở mức thấp) tuy nhiên luôn đảm bảo điều hành linh hoạt 

các công cụ chính sách tiền tệ, duy trì thanh khoản hệ thống; đồng bộ các 

giải pháp tiền tệ, tín dụng. Những tháng đầu năm tổng phương tiện thanh 

toán (M2) tăng 3,64% so với cuối năm 2020. Tuy nhiên, không nên hạ lãi 

suất trong dài hạn nên tiếp tục đảm bảo khả năng tiếp cận tốt với thanh 

khoản quốc tế. Cần thận trọng với việc tiếp tục hạ lãi suất khi nhu cầu vay 

vốn trong điều kiện tăng trưởng tín dụng đang thấp và lưu ý tới lợi thế 

như xuất khẩu nông lâm thủy hải sản.  

• Chính sách hỗ trợ tín dụng nên tập trung vào nhóm các doanh 

nghiệp ít hoặc không bị ảnh hưởng, hoặc có hướng chuyển đổi hiệu quả 

(tức là những doanh nghiệp có sức khỏe tài chính tốt. Không thực hiện 

chính sách hỗ trợ tín dụng theo cách phủ đều và không có trọng điểm 

(Cần làm rõ nhóm ngành, loại doanh nghiệp được hỗ trợ trong đó cần sớm 

xây dựng tiêu chí xác định các doanh nghiệp tạo bệ đỡ kinh tế). Ngoài ra, 

cần cân nhắc đến việc điều chỉnh gói hỗ trợ theo hướng: Thực hiện ân hạn 

nợ hoặc kéo giãn thời gian trả nợ là một trong nhưng chính sách đạt hiệu 

quả tốt ở nhiều quốc gia và đang được duy trì tại Việt Nam. Ngoài ra, 

điểm quan trọng nữa cần được đảm bảo đó là tính minh bạch của các gói 

hỗ trợ lãi suất, đảm bảo các đội tượng nhận hộ trợ phù hợp. 

• Ngân hàng Nhà nước sớm ban hành Thông tư sửa đổi của Thông tư 

số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ 

nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch 

COVID – 19. Đây cũng là một điểm cần điều chỉnh sớm nếu không nợ 
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xấu sẽ tăng đột biến và gây cú sốc cho hệ thống, gây ảnh hưởng đến an 

toàn hệ thống. 

• Ngoài ra, Việt Nam nên tận dụng lợi thế từ việc kéo dài thêm thời 

gian tạm dừng trả nợ theo Sáng kiến Tạm hoãn Dịch vụ Nợ (Debt Service 

Suspension Initiative – DSSI) do IMF và WB đề xuất và vận hành Khuôn 

khổ chung G20 để điều chỉnh việc tái cơ cấu nợ một cách tuần tự. 

• Chính sách an sinh xã hội  

• Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện chủ yếu thông qua 

doanh nghiệp, tổ chức hoặc thực hiện trực tiếp đối với người dân. Đối với 

nhóm hộ gia đình và người lao động, nhóm yếu thế sẽ là đối tượng được 

lựa chọn. Hỗ trợ cho cha mẹ và bản thân người lao động qua hệ thống trợ 

cấp cho nhân viên của doanh nghiệp (không phân biệt tạm thời hay dài 

hạn). 

• Yêu cầu doanh nghiệp xây dựng kế hoạch duy trì việc làm, kế 

hoạch kinh doanh liên tục (BCP) và lấy đây là cơ sở để doanh nghiệp để 

có thể lấy doanh nghiệp làm đầu mối để người lao động có cơ hội nhận 

trợ cấp cho giai đoạn nghỉ việc tạm thời của doanh nghiệp. Đối với các 

doanh nghiệp đã được hỗ trợ sẽ không được phép sa thải nhân viên. 

• Có đầu mối đăng ký hoặc hệ thống dữ liệu nhằm cập nhật và ghi 

nhận thông tin về người làm việc tự do. Hệ thống này sẽ giúp thực hiện hỗ 

trợ khai báo đồng thời cũng là hệ thống cung cấp thông tin và thông báo 

đối với người lao động tự do. Thông qua hệ thống này các hỗ trợ tài chính 

có thể được thực hiện. 

• Thiết lập đối thoại (dialogue): cơ chế đối thoại này ở Việt Nam đã 

được thiết lập thông qua cơ chế 3 bên, có thể có sự tham gia của Tổng liên 

đoàn lao động Việt Nam. Cơ chế đối thoại này cần được cân nhắc trong cả 

giai đoạn xây dựng, thực thi và phản hồi chính sách. 

• Các chính sách thương mại và chính sách khác 

• Đẩy mạnh Chính phủ điện tử, thống nhất các hệ thống quản lý và 

thông báo thông tin trong hệ thống quản lý nhà nước và thông tin tới 

người dân ví dụ hệ thống giao nhiệm vụ từ trung ương đến địa phương 

(đảm bảo nhất quán và phổ biến thông tin tại các đơn vị triển khai) các hệ 

thống thông báo y tế, các hệ thống quản lý lưu thông hàng hóa và con 

người..., 
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• Về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử: Về lý thuyết Dịch 

Covid -19 sẽ có thể thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử, tuy nhiên giãn 

cách đã tác động mạnh và làm tê liệt hoạt động thương mại điện tử của 

các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ cá thể trong vùng giãn cách vì 

không thể tiếp nhận/giao hàng cho đơn vị vận chuyển. Vì vậy CP cần đẩy 

mạnh dịch vụ hoàn tất đơn hàng, kho lưu trữ hàng hóa thương mại điện 

tử, cho phép các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hộ kinh doanh gửi và lưu 

trữ hàng hóa và sử dụng dịch vụ đóng gói hàng tại kho đơn vị vận chuyển. 

Điều này sẽ đảm bảo hoạt động kinh doanh cho nhóm doanh nghiệp này 

trong bối cảnh giãn cách. 

• Hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Khu vực nông nghiệp - 

tương đối ít bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Nhu cầu thị trường thế giới cao, là 

sản phẩm thiết yếu. Là ngành Việt Nam có lợi thế và là ngành có giá trị 

gia tăng cao trong Chuỗi giá trị toàn cầu. Do đó, trong giai đoạn này cần 

có các chính sách hỗ trợ phát triển khu vực nông nghiệp và nông thôn để 

có các sản phẩm nông sản, phục vụ trước mắt cho nhu cầu trong nước. 

Đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là xuất khẩu sang các nước mà Việt 

Nam đã ký kết các FTA. 

4. Kết luận  

Từ các phân tích này, có thể thấy các chính sách của Việt Nam trong thời 

gian tới cần đảm bảo tính hợp lý, cân đối đa chiều giữa kinh tế, xã hội và môi 

trường, giữa ngắn hạn và dài hạn. Các phân tích tích trên cho thấy, kinh nghiệm 

quốc tế khác biệt ở các quốc gia khác nhau tuy nhiên có những điểm chung 

mà Việt nam có thế học hỏi như sau: (i) Các chính sách phải xây dựng trên 

nguyên tắc can thiệp có mục tiêu; (ii) Không thực hiện các chính sách hỗ trợ 

hay can thiệp đại trà, (iii) Các chính sách cần xác định rõ thời kỳ áp dụng để 

đảm bảo tính linh hoạt. (nghĩa là có lộ trình khi nào áp dụng, kết thúc khi nào 

và kế tiếp chính sách nào), (iv) Ưu tiên hỗ trợ các nhóm ngành trong các lĩnh 

vực tạo bệ đỡ kinh tế, có ảnh hưởng lớn đến các ngành khác (logistic, ngành 

nguyên liệu…). 
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